
Nyckeltal 2022
En kort introduktion till blanketten!



Varför nyckeltal?
För att vi ska kunna följa upp och 
analysera resultat i förhållande till 
GE-målen avseende: 
ü Könsfördelning

ü Andel producerande ungdomar

ü Andel ungdomsproducerad tid

ü Kostnad per besök

ü Kostnad per verksamhetstimma



Det är bara de viktigaste punkterna 
och sakerna att tänka på som lyfts i 
den här presentationen.

Du måste fortfarande läsa noga under 
varje punkt innan du fyller i dina 
siffror. 



Du behöver inte fylla i allt vid ett 
tillfälle utan kan ta det i flera steg.

Kom ihåg att trycka på spara innan du 
lämnar blanketten.



Börja med att välja den verksamhet du ska 
göra nyckeltal för i The Logbook.

www.thelogbook.eu



Om du ska göra nyckeltal för flera verksamheter
- se till att hålla reda på var du är!

www.thelogbook.eu



För att komma till nyckeltalsblanketten, klicka 
på den gröna knappen ”MÖTESPLATSENKÄT”!

www.thelogbook.eu



Då kommer du till denna sida! 
OBS! Sista datum för ifyllande är 4 november

2022

2022



Klicka nu på den gröna knappen
”Till nyckeltalsblankett”!

2022

2022



OBS! Denna blankett är densamma för 
verksamheter/mötesplatser och förvaltningar. 
Läs därför noga igenom alla förklaringar och 
instruktioner innan du börjar fylla i.



Börja med att fylla i namn, e-postadress 
och telefonnummer så att vi kan nå dig 

om vi har frågor.



Observera särskilt att:
• Skriv endast siffror, inga ”kr” eller ”st”
• Inga siffror ska finnas på mer än en 

blankett
• Inga siffror ska avrundas eller 

förkortas
• Alla rutor måste fyllas i – är det noll, 

skriv ”0”



Nu går vi till själva ifyllandet!
Men gå tillbaka hit om du 

känner dig osäker!



Alla uppgifter som rör faktiskt antal 
timmar och besök hittar du i The 
Logbook. Men!
Glöm inte att först gå in under 
”Rapporter/Tabell” och kontrollera så att 
det inte finns några felaktiga inlägg.





När du ska beräkna siffrorna 
för resten av året, 1 oktober till 
31 december, så titta gärna på 
förra årets siffror och tänk 
igenom vad som skulle kunna 
leda till att det blir annorlunda i 
år.
När ni sedan får årets bokslut 
kan ni se hur väl ni beräknat! 



Om du klickar på eller 
ställer dig i textfältet så visas 
förklaringen till vad du ska 
fylla i. 



Vi redovisar

Verksamhetstid Antal besök (tjejer/killar/icke-binära)

Drop-in Grupper Drop-in Grupper

Ungdomsproducerad
• Verksamhetstid
• Ungdomar (tjejer/killar/icke-binära)

Samt:
üNettokostnader
üStängda veckor
ü Individer i målgrupp



Här ingår:
verksamhet som är tillgänglig för spontana besök av ordinarie målgrupp.
Detta oavsett

• Om verksamheten sker i ordinarie lokaler eller på annan närbelägen 
plats dit alla lätt kan ta sig



Här ingår även
• online verksamhet där ungdomar förutsatts vara 

aktiva och kunnat interagera



Här ingår inte:
• Tid då lokalerna är utlånade till annan typ av 

verksamhet eller uthyrda
• Verksamhet som kräver föranmälan
• Sluten verksamhet som t ex grupper eller läger



Här ingår heller inte:
• online verksamhet som bygger på 

envägskommunikation via till exempel streaming och 
där ungdomar saknar möjlighet till direkt interaktion.



Här ingår:
• besök av individer i målgrupp som är/deltar i verksamheten och stannar i 

minst 15 min.
• Detta gäller oavsett om verksamheten varit IRL eller online. 

• Endast besök som vid aktivitetstillfället registrerats med kön (tjej/kille/icke-
binär) ska anges. Anonyma besök får absolut inte registreras som icke-binära.



Här ingår inte:
• Upprepade besök av samma individ under ett och samma öppet-pass.



Här ingår:
Timmar som hela eller delar av ordinarie målgrupp kan delta i istället för i 
öppen verksamhet. Detta oavsett

• om verksamheten varit IRL eller online. (Detta förutsätter dock, precis 
som för drop-in verksamhet, möjlighet till direkt interaktion.)

• om det samtidigt pågår öppen verksamhet



Här ingår:
• individer som deltar i grupp/sluten verksamhet enligt definitionen.
• en ungdom som först deltar i öppen verksamhet och sedan är med i en 

grupp räknas alltså en gång i öppen och en gång i sluten verksamhet



Här ingår inte:
• Uppsökande verksamhet i, till exempel, skolor
• Medverkan i för elever obligatorisk skolundervisning



Här ingår:
• Tid då ungdomar är aktiva i en process som omfattar planering, 

förarbete och genomförande av en verksamhet.
• De kan ha producerat verksamheten för sig själva i en grupp eller för 

andra i form av t ex ett arrangemang
• Detta gäller oavsett om den verksamhet som produceras har 

genomförts IRL eller online 



Här ingår inte:
• Tid då ungdomar spontant ”hjälper till” med att utföra uppgifter
• Tid för spontant påkomna enkla aktiviteter som inte kräver seriös 

planering och inte annonseras



Här ingår:
Ungdomar som är aktiva i en process som omfattar planering, förarbete och 
genomförande av en verksamhet som de ordnat för sig själva eller andra.
Detta gäller oavsett om den verksamhet som produceras har genomförts IRL 
eller online. 



Här ingår inte ungdomar:
• som spontan ”hjälper till”
• som spontant ordnar enklare aktiviteter som inte kräver seriös 

planering och som inte annonseras



Här ingår 
samtliga kostnader oavsett 
finansieringskälla och omfattar:

• Alla personalkostnader 
inklusive sociala avgifter

• Kostnader för volontärer
• Kostnader för inköp av 

material och tjänster



Här ingår inte 
• Hyra av ordinarie lokaler
• Personal som arbetar mot 

andra än målgruppen 
• Egen städpersonal och köpta 

städtjänster
• Avskrivningsbara investeringar 

i lokaler



Från dessa kostnader ska följande ha dragits av:
⁃ Alla budgeterade och icke budgeterade intäkter från till 

exempel caféförsäljning, entrébiljetter och lokaluthyrning.
⁃ Eventuell försäljning av tjänster i form av till exempel 

kurser, föreläsningar och personalstöd till andra 
verksamheter.



Här ingår
• Hela veckor (7 dagar i följd) då inga unga har haft tillgång 

till verksamheten
• Har det samtidigt bedrivits förvaltningsgemensam 

verksamhet som redovisats (kostnader och besök) på 
förvaltningsblanketten ska dessa veckor anges som 
stängda på de enskilda mötesplatserna. 



Här ingår inte
• Delar av veckor som läggs samman.



Definition "ordinarie målgrupp" (inom spannet 12-25 år):
• Ungdomar i de åldrar som verksamheten riktar sig till enligt 

måldokument (till exempel unga fr o m 13 till och med 19 år) 
folkbokförda inom upptagningsområdet.

• För förvaltningar innebär detta alla unga i ordinarie 
målgrupp skrivna i kommunen. 



Nästan klart!
Titta igenom blanketten en gång till så 
att ni är säkra på att: 
q Alla rutor är ifyllda

ü Inga tomma rutor!
q Alla siffror är helt utskrivna

ü Inga tal är avrundade!

Grattis! Du kan nu trycka på:



Frågor?
Skriv till: ylva.medin@keks.se


