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AVSNITT 1. KUNSKAPSUNDERLAG – NORRBY

1. Kunskapsunderlag – Norrby
Områdesutveckling för ett socialt hållbart Borås
Norrby är ett citynära område i Borås med stora socioekonomiska utmaningar. På Norrby är människors 
livsvillkor generellt sett sämre än i Borås i stort och det pågår många insatser som ska bidra till att utveckla 
området. 

I detta kunskapsunderlag belyser vi livsvillkoren på Norrby genom att jämföra området med Borås i stort 
utifrån ett antal mått och indikatorer. Här beskrivs också en del av de resurser, arenor och utvecklingsin-
satser som pågår i området och inte minst de boendes egen bild av sitt område. 

Olika nivåer, aktörer och arenor i Borås och på Norrby måste samarbeta för att minska skillnaderna i 
livsvillkor i området. Tanken är att kunskapsunderlaget ska fungera som dels en nulägesbeskrivning,  
och dels ett stöd i arbetet med att följa upp det områdesutvecklingsarbete som sker på Norrby. 
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2. Definitioner och sammanhang
Gör olika för att uppnå lika 
Det finns flera sätt att arbeta för att uppnå ökad jämlikhet och mest lönsamt är att inte välja ett sätt 
utan arbeta på flera sätt samtidigt och efter behov. Det behövs generella insatser som riktar sig till hela 
befolkningen, men också specifika insatser som riktar sig till vissa grupper i samhället eller till geografiska 
områden med sämre livsvillkor. Det behövs alltså både insatser som riktar sig till alla och extra insatser 
där det behövs mest. 

Områdesutveckling innebär att arbete och insatser riktas till ett specifikt område för att långsiktigt 
förbättra och kompensera för ojämlika livsvillkor. Syftet är att bidra till ökad trygghet, tillit och sam-
manhållning, både på områdesnivå och kommunövergripande nivå.

Norrby – en gammal arbetarstadsdel nära stadskärnan
Norrby är en stadsdel nära Borås stadskärna, belägen ungefär en kilometer från Stora Torget som är 
mittpunkten i centrala Borås. Norrby är en liten stadsdel, bara cirka 600 meter i diameter, och stadsdelen 
omgärdas av järnväg på två sidor och trafikerad väg på två sidor.

Norrby var från början en arbetarstadsdel, och delar av Borås textilindustri var lokaliserade på Norrby. 
På 1960-talet revs dock många av de äldre husen för att ge plats åt de 11 höghus som finns på området i 
dag. De flesta hyresfastigheterna ägs och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås. 
Det finns också ett antal bostadsrättsföreningar på området samt några få privata hyresvärdar. Däremot 
finns inga fristående villor eller radhus på området.

Befolkningens sammansättning
År 2018 bodde totalt 4 121 personer på Norrby. Baserat på Statistiska centralbyråns (SCB) indelning 
i demografiska statistikområden, DeSO-områden bodde de flesta, 2 485 personer, i området kring 
Värmlandsgatan medan 1 636 personer bodde i området kring Billdalsgatan.

DeSO-OMRÅDEN: 

Statistiska centralbyrån delar in Sverige i 5 984 områden med mellan 700 och 2 700 invånare. 
Indelningen tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna så att gränserna, i möjligaste mån, 
följer exempelvis gator, vattendrag och järnvägar
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FIGUR 1A. Karta över Norrby.

 
 
Mellan 2008 och 2018 ökade Norrbys befolkning med 874 personer och då särskilt i åldersgruppen 0–18 år.  
År 2008 var 29 procent av Norrbyborna 0–18 år, 2018 hade andelen ökat till 33 procent. Framför allt 
hade andelen barn och unga ökat kraftigt i området Billdalsgatan – 2018 utgjorde dessa 40 procent av 
befolkningen på Norrby. 

FIGUR 1B. Antal boende efter åldersgrupper, 2008–2018
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åldersgruppen 0–18 år. År 2008 var 29 procent av Norrbyborna 0–18 år, 2018 hade andelen ökat 
till 33 procent. Framför allt hade andelen barn och unga ökat kraftigt i området Billdalsgatan – 
2018 utgjorde dessa 40 procent av befolkningen på Norrby.  
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I Borås var 23 procent av befolkningen född i ett annat land 2018 och 31 procent var antingen 
födda i ett annat land än Sverige eller hade två utrikes födda föräldrar. Av samtliga utrikes födda i 
Borås bodde 10 procent på Norrby 2018.  
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I Borås var 23 procent av befolkningen född i ett annat land 2018 och 31 procent var antingen födda i 
ett annat land än Sverige eller hade två utrikes födda föräldrar. Av samtliga utrikes födda i Borås bodde 
10 procent på Norrby 2018. 

FIGUR 2. Andel utrikes födda respektive med utländsk bakgrund 2018, procent.

4 
 

Figur 2. Andel utrikes födda respektive med utländsk bakgrund 2018, procent 

 

 

Norrby – en stadsdel med stora utmaningar men tydliga mål  

Norrby har stora socioekonomiska utmaningar enligt det segregationsindex som Delegationen 
mot segregation (Delmos) tagit fram. Dessutom klassas området sedan 2017 som ett särskilt 
utsatt område av Polisens nationella operativa avdelning (NOA). Det innebär bland annat att 
Polismyndigheten anser att den har svårt att utföra sitt uppdrag, att det finns en hög kriminalitet i 
området samt att det råder en allmän obenägenhet bland invånarna att delta i rättsprocesser.  

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för social hållbarhet, både på områdesnivå och kommun-
övergripande. Sedan 2009 är Norrby prioriterat i Borås Stads folkhälsoarbete och arbetet 
förstärktes 2018 genom Socialt hållbart Borås, som är Borås Stads gemensamma och långsiktiga 
arbete för att öka förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa i Borås. Därmed 
finns nu ännu tydligare politiska mål om att arbeta förvaltningsövergripande för mer jämlika 
livsvillkor, och här är Norrby prioriterat.  

Arbetet med Socialt hållbart Borås utgår från tre områden: God start i livet och goda uppväxtvillkor, 
Förutsättningar för arbete samt Boende och närmiljö. Dessa tre områden är alla lika viktiga – tidiga 
insatser i barns liv påverkar möjligheten att få ett jobb i framtiden, och dina förutsättningar att 
klara jobb och skola påverkas av den miljön du befinner dig i – och på samtliga områden sker 
arbetet på olika nivåer. Det finns generella insatser som riktar sig till alla, men också specifika 
insatser där de behövs som mest.  

Därmed bidrar Socialt hållbart Borås till att förstärka och utveckla det arbete som redan pågår på 
Norrby tillsammans med boende, föreningsliv, övrigt civilsamhälle, näringsliv och myndigheter.  
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Norrby – en stadsdel med stora utmaningar 
Norrby har stora socioekonomiska utmaningar enligt det segregationsindex som Delegationen mot  
segregation (Delmos) tagit fram. Dessutom klassas området sedan 2017 som ett särskilt utsatt område 
av Polisens nationella operativa avdelning (NOA). Det innebär bland annat att Polismyndigheten anser 
att den har svårt att utföra sitt uppdrag, att det finns en hög kriminalitet i området samt att det råder en 
allmän obenägenhet bland invånarna att delta i rättsprocesser. 

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för social hållbarhet, både på områdesnivå och kommunövergripande.  
Sedan 2009 är Norrby prioriterat i Borås Stads folkhälsoarbete och arbetet förstärktes 2018 genom  
Socialt hållbart Borås, som är Borås Stads gemensamma och långsiktiga arbete för att öka förutsättningarna 
för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa i Borås. Därmed finns nu ännu tydligare politiska mål om att 
arbeta förvaltningsövergripande för mer jämlika livsvillkor, och här är Norrby prioriterat. 

Arbetet med Socialt hållbart Borås utgår från tre områden: God start i livet och goda uppväxtvillkor, 
Förutsättningar för arbete samt Boende och närmiljö. Dessa tre områden är alla lika viktiga – tidiga insatser 
i barns liv påverkar möjligheten att få ett jobb i framtiden, och dina förutsättningar att klara jobb och 
skola påverkas av den miljön du befinner dig i – och på samtliga områden sker arbetet på olika nivåer. 
Det finns generella insatser som riktar sig till alla, men också specifika insatser där de behövs som mest. 

Därmed bidrar Socialt hållbart Borås till att förstärka och utveckla det arbete som redan pågår på Norrby 
tillsammans med boende, föreningsliv, övrigt civilsamhälle, näringsliv och myndigheter. 
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3. Så här läser du kunskapsunderlaget
Kunskapsunderlaget bygger på Borås Stads Välfärdsbokslut som mäter den sociala hållbarheten i Borås 
över tid. Detta kunskapsunderlag gör ett lokalt nedslag på Norrby. 

I kunskapsunderlaget beskrivs livsvillkoren på Norrby och syftet är att underlaget ska användas när olika 
aktörer planerar, genomför och följer upp områdesutvecklingsarbetet på Norrby. Vi menar att kunskap 
om området utifrån dels ett antal indikatorer, dels de boendes egen bild av området ökar möjligheterna 
att bedriva ett effektivt och behovsorienterat utvecklingsarbete på Norrby. 

Kunskapsunderlaget är uppbyggt utifrån ett antal teman: Inkludering och deltagande, Fritid, Brotts-
förebyggande och trygghetsskapande arbete, Utbildning, Arbete, Inkomster, Boende samt Barn och ungas 
hälsa. Varje tema beskrivs sedan utifrån tre olika aspekter – statistik, pågående arbete och de boendes 
bild av temat. 

Statistik 
Här utgår vi från ett antal indikatorer och mått som beskriver skillnader i livsvillkor mellan Norrby 
och Borås i stort. Statistiken redovisas utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) så kallade demografiska 
statistikområden (DeSO). I dagsläget finns 77 DeSO i Borås, varav två på Norrby – Billdalsgatan 
och Värmlandsgatan. Löpande genom hela rapporten återkommer referenser till  Billdalsgatan och 
Värmlandsgatan och då är det dessa DeSO-områden det syftar till. Framtagandet och analys av statistik 
är genomförd under våren 2022 av Sweco. 

Pågående arbete 
Här ges en bild över verksamheter, befintliga aktiviteter och pågående utvecklingsarbete på området – både 
det som erbjuds inom kommunala verksamheter, men också det som sker via föreningsliv, organisationer 
och sociala rörelser.

De boendes bild
Här ger vi en bild av de boendes perspektiv ifrån det medskapande arbetet som görs i samverkan med 
civilsamhällesorganisationer under ledning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt den omfattande 
enkät i som genomfördes av Bostäder i Borås i april 2022. 
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4. Så här är läget på Norrby – resultatet tema för tema
4.1. Inkludering och deltagande
Det är en mänsklig rättighet att få vara delaktig i samhället, vilket framgår av Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna (rättighetsstadgan, art. 19, 20 och 21). Människor har rätt 
att påverka de offentliga verksamheter de använder. Att det finns möjligheter för människor att delta 
och påverka sina liv, både sin närmiljö och samhället i stort, är också grundläggande för ett samhälles 
sammanhållning. Delaktighet krävs för att samhället ska ha förmåga att finna gemensamma lösningar 
och delaktighet möjliggörs av tillit och sammanhållning. Det motsatta innebär att människor känner 
maktlöshet samt att utanförskap och tillit minskar – det vill säga motsatsen till det som ofta beskrivs som 
ett socialt hållbart samhälle. 

Statistik 
Valdeltagande – riksdagsval 
Valdeltagande brukar användas som en indikator på delaktighet i samhället. 

FÖR ATT FÅ RÖSTA TILL RIKSDAGEN MÅSTE DU: 

• Ha fyllt 18 år.

• Vara svensk medborgare.

FÖR ATT FÅ RÖSTA TILL REGIONFULLMÄKTIGE OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE: 

• Ha fyllt 18 år och varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år. Du behöver alltså inte ha svenskt medbor-
garskap för att rösta i dessa två val.

ELLER

• Ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och ha medborgarskap i något av EU:s medlemsländer eller 
ha medborgarskap i Island eller Norge.
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I Borås röstade 87,8 procent av de röstberättigade invånarna i riksdagsvalet 2018. Något fler kvinnor än 
män deltog i valet. På Norrby var valdeltagandet lägre, 76 procent, och dessutom var skillnaden mellan 
könen större än i Borås som helhet. 

FIGUR 3. Andel röstberättigade som deltog i riksdagsvalet 2018 efter kön, på Norrby och i Borås, procent
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Bland samtliga röstberättigade i Borås var valdeltagandet högst i åldersgruppen 45–64 år och 
något lägre i åldersgrupperna 18–44 år samt 65 år och uppåt. På Norrby var det istället de yngsta, 
upp till 25 år, som röstade i högst utsträckning. Invånare på Norrby som var 65 år eller äldre 
röstade i lägst utsträckning, och lägst var valdeltagandet bland de äldsta på Billdalsgatan – 65,3 
procent. I den yngsta åldersgruppen röstade cirka 80 procent av de boende på Norrby; det fanns 
inga stora skillnader mellan Desoområdena.  

 

Figur 4. Andel röstberättigade som deltog i riksdagsvalet 2018 efter ålder, på Norrby och i Borås, procent 

 

Det fanns relativt stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda vad gäller valdeltagandet. I 
Borås röstade 90,7 procent av de inrikes födda och 74,5 procent av de utrikes födda. På Norrby 
var andelarna lägre bland de inrikes födda, omkring 80 procent, medan de utrikes födda röstade 
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Det fanns relativt stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda vad gäller valdeltagandet. I Borås 
röstade 90,7 procent av de inrikes födda och 74,5 procent av de utrikes födda. På Norrby var andelarna 
lägre bland de inrikes födda, omkring 80 procent, medan de utrikes födda röstade ungefär som i Borås 
som helhet – 74 procent totalt, 72,6 procent som lägst bland utrikes födda boende på Billdalsgatan.

FIGUR 5. Andel röstberättigade som deltog i riksdagsvalet 2018, efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby 
och i Borås, procent
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Andelen inrikes födda, både i Borås i stort och på Norrby, som röstade i kommunalvalet var marginellt 
lägre än andelen som röstade i riksdagsvalet. Många av de inrikes födda var svenska medborgare, och de 
röstade antingen i alla val eller inte i något av valen. Bland utrikes födda var andelen lägre. Här var fler 
röstberättigade, men de som inte var svenska medborgare röstade i relativt låg utsträckning.

FIGUR 7. Andel röstberättigade som deltog i kommunalvalet 2018 efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby 
och i Borås, procent
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Pågående arbete
Insatser för att öka valdeltagandet till de allmänna valen
I samband med de tre senaste allmänna valen (2010, 2014 och 2018) har olika insatser genomförts kopplade 
till att försöka öka valdeltagandet på Norrby, olika insatser planeras även inför valet 2022. 

Våren 2022 har verksamheter och lokala aktörer fått utbildning för att öka kunskapen hos personal och 
andra nyckelfunktioner som möter boende på områden med lågt valdeltagande. Detta arbetssätt var 
framgångsrikt inför både de allmänna valen 2018 och valet till Europaparlamentet 2019. Utbildningen 
genomförs av Borås Stads valkansli och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Inför valet 2022 kommer 
informationsmaterial på flera språk tas fram och förtidsröstning kommer att erbjudas i Norrbyhuset. 

Valnämnden har i uppdrag samordna olika insatser för att öka valdeltagandet, med huvudsakligt stöd  
från Fritids- och folkhälsonämnden. Ytterligare nämnder som bistår i arbetet är Sociala omsorgsnämnden, 
Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De olika nämn-
derna ska rikta sina insatser till förstagångsväljare och utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. 
Inom ramen för Borås Stads samverkansuppdrag för lokalt inflytande ska Fritids- och folkhälsonämnden 
dessutom rikta särskilda insatser för ökat valdeltagande till områden med lågt valdeltagande.

Kontinuerliga aktiviteter för att främja inkludering och deltagande 
Under flera år har olika aktiviteter och insatser som främjar inkludering och deltagande genomförts på 
Norrby, exempelvis i form av boendemöten, trapphusmöten och samråd i samband med nya detaljplaner. 
Norrbyhusets ungdomsverksamhet arbetar med verksamhet där ungdomarna själva får planera och genom-
föra aktiviteter med stöd från personal. 

Det finns också ett antal återkommande event på Norrby där boende involveras vid planeringen och 
genomförande:

• Norrbypriset: Varje år sedan 2012, på Nobeldagen den 10 december, delas Norrbypriset ut till boende 
på Norrby som under året bidragit till en positiv händelse på området. Vem som helst får nominera och 
pristagaren utses av Norrbyakademin, där verksamheter och aktörer på området finns representerade.

• Norrbydagen: Varje år, den sista lördagen i augusti, arrangeras Norrbydagen som är områdets stora 
aktivitetsdag för hela familjen. Aktiviteten samordnas från Norrbyhuset och Bostäder i Borås, och den 
planeras tillsammans med boende, verksamheter och föreningar på området.

• Miljödagen: Miljödagen genomförs på våren och aktiviteten samordnas av Norrbyhuset och Bostäder 
i Borås tillsammans med boende, verksamheter och föreningar på området.

• Boendemöten: Ett antal boendemötena har anordnats genom åren i samverkan mellan Norrbyhuset, 
Polisen och Bostäder i Borås. Aktiviteten är en del av den samverkansöverenskommelse som finns 
mellan Borås Stad, Polisen och Bostäder i Borås och är en plattform för arbetet med demokratifrågor 
och lokalt inflytande. Boendemötena har haft olika teman utifrån aktuella behov, men på grund av 
covid-19-pandemin har inga möten anordnats sedan hösten 2019 (i skrivande stund, juni 2022).
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Nätverk för verksamma aktörer
Områdesnätverket på Norrby är ett nätverk för föreningar, organisationer och kommunala verksamheter 
där dessa kan mötas under frivilliga former. Områdesnätverket har gemensamt enats om att deras möten 
ska fokusera på just nätverkande, där man träffar varandra och delar erfarenheter samt informerar  
varandra om sina respektive aktiviteter.

Motsvarande områdesnätverk finns på flera geografiska områden i Borås och är en del av det samarbetsupp-
drag som Fritids- och folkhälsonämnden har vad gäller lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. 

Metodutveckling för ett medskapande arbetssätt
Sedan 2021 har arbetet för ökat inflytande förstärkts genom att metod för ett medskapande arbetssätt 
utvecklats. Arbetet sker i nära samarbete mellan Borås Stad, Bostäder i Borås, civilsamhället och boende 
på området. Arbetet inleddes efter en internutbildning 2020 av ett 20-tal medarbetare på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen i Omvärldskunskap. Utbildningen leddes av Hans Abrahamsson som är forskare 
vid Göteborgs universitet och verksam på SKR. 

Utifrån situationen på Norrby och viljan att förändra valde Fritids- och folkhälsoförvaltningen sedan att 
fortsatt anlita Hans Abrahamsson och koncentrera arbetet till att tillsammans med civilsamhället arbeta 
fram en social hållbarhetsanalys på Norrby, genom en medskapande process. Olika föreningar på områdets 
knöts till arbetet. Inom ramen för arbetet har parterna, bland annat genom en studiecirkel, tagit fram 
en gemensam teoretisk plattform. Processen har haft en given ram men parterna har utforskat området, 
löst problem och medskapat tillsammans under tiden. Rälsen har alltså lagts medan man har kört tåget. 

Mellan den 1 november 2021 och den 31 mars 2022 har tre processledare som representerar civilsamhället 
arbetat tillsammans med en processledare från Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Civilsamhällets  
processledare har finansierats av Rädda Barnen, Folkets Hus och Parker, ABF och Hyresgästföreningen. 
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FIGUR 8. Illustration över arbetet med Överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburnas organisationer. 

Det medskapande arbetssättet utgår från principerna i Borås Stads överenskommelse om samverkan 
mellan idéburna organisationer och Borås Stad, där den gemensamma utmaningen sätts i fokus och där 
aktörerna tillsammans ingår i en cirkel där alla ingår på lika villkor. Genom ett sådant perspektiv skapas 
förutsättningar för delat ansvar. Olika aktörers styrkor och kompetenser tas dessutom tillvara genom att 
frågor identifieras och formuleras tillsammans, att förslag på lösningar formuleras tillsammans och att 
insatser genomförs tillsammans. 

Det medskapande arbetet har syftat till att olika aktörer från kommun och civilsamhälle tillsammans 
ringar in vilka utmaningar som finns på Norrby samt tänkbara lösningar på kort och på lång sikt. Arbetet 
har skett i olika steg. Som förberedelse intervjuades boende på Norrby. Intervjuerna genomfördes av de 
olika aktörerna med i arbetet. Utifrån resultatet av intervjuerna skapades ett antal teman som det bjöds 
in till samtalsgrupper, först i homogena grupper (fas 1) för att fördjupa förståelsen av problembilden och 
sedan i blandade grupper (fas 2) för att ytterligare reflektera över problembilden samt orsaker och effekter 
av problemet. I en tredje samtalsrunda (fas 3) deltog även politiker och tjänstepersoner från bland annat 
kommun, polis, försäkringskassa samt representanter från lokala föreningar för att identifiera lösningar 
på kort och lång sikt samt vem som bäst ska ta sig an frågan

FIGUR 9. Illustration över metodutveckling Medskapande



kunskapsunderlag – norrby 2022 | 17

AVSNITT 4.1. SÅ HÄR ÄR LÄGET PÅ NORRBY

Arbetet har identifierat en rad behov av insatser. Dessutom har arbetssättet genom sin utformning stärkt 
både den egna och den kollektiva förmågan genom att invånarna stöttas att själva ta ansvar för utvecklingen 
på området i frågor som de själva råder över. Genom att reflektera i grupp stärker man dessutom resultatet 
till att inte enbart bli en beskrivning av symtom och arbetssättet har resulterat i en ökad förståelse för 
andras perspektiv och kanske även till att individer ändrat åsikt eller perspektiv genom samtal med andra. 

Arbetets resultat ska inte presenteras i önskelistor till kommunen. Däremot ska kommunen ta sig an frågor 
den råder över, både på tjänstepersonsnivå och på politisk nivå. Processledarna från civilsamhället har 
därtill varit avgörande för det medskapande arbetet; Borås Stad själv hade inte haft möjlighet att mobilisera 
och skapa engagemang och tillit så snabbt. 

För att säkerställa civilsamhällets deltagande lämnades även en ansökan till Västra Götalandsregionen in 
om medel för att arbeta med social hållbarhet. I mars 2022 beviljades 1,8 miljoner kronor i stöd för att 
fortsätta arbetet, omhänderta resultatet och utveckla arbetssättet. 

Enkätundersökning våren 2022
Enkätundersökningen genomfördes under april månad 2022 av Bostäder i Borås. Syftet med enkätstudien 
var att få kunskap om vad Norrbyborna tycker om sitt bostadsområde och hur man vill att det ska vara 
i framtiden. Syftet var också att informera om att det pågående arbetet för ett socialt hållbart Borås och 
fokus på områdesutveckling på Norrby, med budskapet att utvecklingen ska bedrivas tillsammans med 
boende på området. 

24 personer i olika åldrar, men alla boende på Norrby, anställdes under april månad 2022 som intervjuare 
för att genomföra enkätstudien. Intervjuarna arbetade i team från kl. 16.00-20.00 alla dagar i april, även 
röda dagar och helger. Parallellt med genomförandet av enkäten genomfördes åtgärder i inre och yttre 
skötsel, ytterligare 10 boende på Norrby anställdes för att arbeta med detta. 

Intervjuarna gav bakgrundsinformation till enkätstudien när kontakt togs med boende, men vid möjlighet 
svarade boende själva på enkäten genom iPads. Enkäten var översatt till svenska, engelska, arabiska och 
somaliska. Sammanlagt svarade 1580 personer på enkäten. 

Kommande arbete
Enligt handlingsplanen Socialt hållbart Borås ska det utifrån det gemensamma områdesutvecklingsarbetet 
tas fram en plan med prioriteringar. Boende på området ska involveras i det arbetet och därför kommer 
arbetsgrupper att skapas för kommande arbete. I de gemensamma arbetsgrupperna deltar boende, civil-
samhälle och kommun. 

Intervjuarna från enkätundersökningen har fått en förlängd timanställning året ut (2022) för att  
tillsammans med föreningarna inom det medskapande arbetet arbeta vidare med framtagandet av om- 
rådesutvecklingsplanen ”Drömmen om Norrby” och det fortsatta områdesutvecklingsarbetet. Drömmen 
om Norrby bygger på det som kommit fram i samtalen i det medskapande arbetet och enkätresultatet. 

På Norrbydagen 2022 bjuds boende in till arbetsgrupperna för att vara med i arbetet om hur planen kan 
förverkligas.

En fotoutställning som lanseras i samband med Norrbydagen förstärker målbilden, som ju bygger på 
människors drömmar, och är tänkt att inspirera boende till att vilja vara med i arbetsgrupper om hur 
planen kan förverkligas.  
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De boendes bild
Det stora engagemanget i både den medskapande processen och för enkätundersökningen visar att det 
finns ett stort behov av att göra sin röst hörd. Det har uttryckts ett stort behov av att beslutsfattare, 
både politiker och chefer, mer frekvent och regelbundet samtalar med invånarna. Många beskriver att  
politikerna enbart visar sig inför val och att chefer lyser med sin frånvaro och inte i tillräcklig utsträckning 
involverar invånarna i de frågor som berör de boende. 

I enkätundersökningen har respondenterna svarat på om de har möjlighet att påverka sin närmiljö.  
På frågan om hur stor möjlighet respondenterna känner att de kan påverka sin närmiljö, är det 41 % som 
anser att de inte har så stor möjlighet att påverka. Något färre på 30 % anser att de har stor möjlighet att 
påverka, medan 29 % tycker varken eller. 

Flest respondenter har angett att de velat påverka på Norrby genom olika träffat där de får uttrycka sin 
åsikt. Det är fler kvinnor är män som vill det samt de i åldrarna 36-45 samt de över 65. 

Kring möjligheten att få information upplever flest respondenter att de inte får tillräckligt med information, 
42 % anser att de inte får tillräckligt med information om det som händer på Norrby. Däribland är det 
också jämnt mellan kvinnor och män på 2,8 respektive 2,9. Det sätt som flest vill få information genom 
är SMS/Telefon, tätt följt av mejl.
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4.2. Fritid
God hälsa är en rättighet (art. 24 och 25 i rättighetsstadgan) och en grundläggande förutsättning för att 
människor ska nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Men för att uppnå en jämlik 
hälsa behöver tyngdpunkten läggas på insatser tidigt i barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden 
som förutsättningarna för resten av livet skapas. 

För att stimulera barns utveckling är fritidsaktiviteter viktiga; en meningsfull fritid kan kompensera för 
det som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmå.

Statistik
Deltagande i föreningsdriven idrott
2021 var andelen idrottande på Norrby mellan 7 och 25 år lägre än i Borås i sin helhet. Framför allt 
har flickor ett betydligt lägre föreningsdeltagande på Norrby än i Borås i sin helhet. Detta stämmer väl  
överens med eleverna i årskurs 6, 8 och år 1 på gymnasiet svar på hälsoenkäten 2021 som visar att pojkar 
på Norrby i högre utsträckning än flickor på Norrby anger att de är medlemmar i en förening. 

FIGUR 10. Andel personer 7–25 år som var föreningsaktiva i en förening ansluten till Riksidrottsförbundet i 
december 2021, procent 
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Föreningsliv 

Det finns cirka 15 föreningar registrerade på Norrby – allt från idrottsföreningar till olika etniska 
och kulturella föreningar. Det finns också nätverk och sociala rörelser som driver olika sakfrågor.  

De stora idrottsföreningarna på området är Somali AIF, Norrby IF och Byttorps IF. Det finns 
också flera föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, till exempel läxhjälp och 
språkträning, och som arrangerar föreläsningar. En del föreningar har lokaler på området, men 
man uppger att man behöver större lokaler. Många föreningar saknar lokal på området.  

Idrottsföreningarna beskriver bland annat svårigheter att engagera föräldrarna och även att 
deltagande barn behöver ytterligare insatser förutom själva aktiviteten, till exempel 
ändamålsenliga kläder och utrustning. 

Idrottsrörelsens studieförbund SISU är en aktör på området som bland annat har till uppdrag att 
erbjuda barn och unga idrottsaktiviteter, så att dessa sedan tar klivet till en förening. Bland annat 
erbjuds särskilt flickor att testa olika idrottsaktiviteter en gång i veckan, på fredagskvällarna 
erbjuds öppna aktiviteter i Almåshallen och barn i årskurs 1 erbjuds att delta i idrottsskolan. 
Bostäder i Borås upplåter också en lokal till SISU. Där finns en så kallas sportbank där alla kan 
låna idrottsutrustning gratis. SISU samordnar också ett antal lovaktiviteter tillsammans med olika 
föreningar och Norrbyhuset. 

Idrottsföreningar kan söka ett kommunalt bidrag om de avser att erbjuda verksamhet i socialt 
utsatta områden. Bidraget är till för att föreningar ska kunna kompensera för mindre 
sponsorintäkter och ett lägre ideellt engagemang bland föräldrar, men också för att de ska ha 
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Pågående arbete
Föreningsliv
Det finns cirka 15 föreningar registrerade på Norrby – allt från idrottsföreningar till olika etniska och 
kulturella föreningar. Det finns också nätverk och sociala rörelser som driver olika sakfrågor. 

De stora idrottsföreningarna på området är Somali AIF, Norrby IF och Byttorps IF. Det finns också flera 
föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet, till exempel läxhjälp och språkträning, och som 
arrangerar föreläsningar. En del föreningar har lokaler på området, men man uppger att man behöver 
större lokaler. Många föreningar saknar lokal på området. 

Idrottsföreningarna beskriver bland annat svårigheter att engagera föräldrarna och även att deltagande barn 
behöver ytterligare insatser förutom själva aktiviteten, till exempel ändamålsenliga kläder och utrustning.

Idrottsrörelsens studieförbund SISU är en aktör på området som bland annat har till uppdrag att erbjuda 
barn och unga idrottsaktiviteter, så att dessa sedan tar klivet till en förening. Bland annat erbjuds särskilt 
flickor att testa olika idrottsaktiviteter en gång i veckan, på fredagskvällarna erbjuds öppna aktiviteter i 
Almåshallen och barn i årskurs 1 erbjuds att delta i idrottsskolan. Bostäder i Borås upplåter också en lokal 
till SISU. Där finns en så kallas sportbank där alla kan låna idrottsutrustning gratis. SISU samordnar 
också ett antal lovaktiviteter tillsammans med olika föreningar och Norrbyhuset.

Idrottsföreningar kan söka ett kommunalt bidrag om de avser att erbjuda verksamhet i socialt utsatta 
områden. Bidraget är till för att föreningar ska kunna kompensera för mindre sponsorintäkter och ett 
lägre ideellt engagemang bland föräldrar, men också för att de ska ha möjlighet att ha längre medlems- 
och träningsavgifter. Under 2022 har Somali AIF och Byttorps IF fått bidrag för att bland annat bedriva 
sommarläger. Också Norrby IF har beviljats medel 2022 för att genomföra eftermiddagsaktiviteter på 
området i form av så kallat fotbollsfritids. 

Verksamheter och aktivitetsplatser
Mitt i området finns ett grönområde med park, fotbollsplan och lekplats. Här finns också Norrbyhuset 
med öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och café. Norrbyhuset skapar och erbjuder 
aktiviteter för människor i alla åldrar, många gånger i samverkan med andra aktörer. Norrbyhuset har 
nyligen byggt ut och kan nu erbjuda verksamhet på två plan. Här finns numera fler lokaler i olika storlekar 
som vid behov kan lånas av föreningar. 

Samlat runt Norrby Torg finns ett antal småbutiker, ett konditori och frisör. Vid torget finns även mötes-
platsen Spinnrocken med restaurangen Guldkanten som drivs som ett socialt företag. Där finns restaurang 
och möteslokaler för seniorer. Mötesplatsen ligger vägg i vägg med stadsdelsvärdarnas kontor. 

Vid torget ligger också familjecentralen som vänder sig till föräldrar med barn från 0 år fram tills att barnet 
börjar skolan, och vägg i vägg med familjecentralen finns Frälsningsarmén som bedriver verksamhet på 
området sedan 2021. Lite längre bort finns Korskyrkan som också fungerar som mötesplats. Korskyrkan 
har bred verksamhet för alla åldrar och sedan 2021 har de tillgång till ytterligare lokaler i det så kallade 
Gula huset. Där kommer det att finnas möjlighet att låna lokaler och huset kommer att fungera som 
mötesplats. Frälsningsarmén bedriver också, tillsammans med Korskyrkan och Svenska kyrkan, Kyrkornas 
matbutik som har öppet en dag i veckan.

På andra sidan av Norrby Långgata finns Borås Islamiska Center och Borås moské. Svenska kyrkan har 
däremot inga lokaler på området utan finns närmast på Byttorp och i centrum.
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Boendes bild
I den medskapande processen genomfördes samtalsgrupper utifrån temat Meningsfull fritid. Det var 
framför allt ungdomar och unga vuxna som deltog i samtalen och i den tredje samtalsrundan deltog 
dessutom politiker och tjänstepersoner från Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
samt föreningsrepresentanter och boende. 

Man diskuterade bland annat möjligheten att arrangera fritidsaktiviteter tillsammans med ungdomar 
från andra stadsdelar. Även behovet av multisportarena, utegym och isbana lyftes samt även en önskan 
att fotbollsplanen skottas på vintern för att kunna användas året om. Det fanns även önskemål om fler 
kulturaktiviteter anordnade av exempelvis civilsamhället i samverkan med Kulturförvaltningen. I samtalen 
lyftes även att det bör erbjudas studiecirklar. 

Unga vuxna pojkar uttryckte ett behov av en fritidsgård för unga över 18 år. De uttrycker att de saknar 
en plats där man kan vistas och umgås. Det framkom också idéer om medborgardrivna mötesplatser och 
möjligheten att använda Särslaskolans lokaler efter skoltid. 

Unga flickor lyfte ett behov av att få samtala med någon som har tystnadsplikt om karriär, kulturella 
skillnader och problem hemma. 

Kulturförvaltningen vill vara en aktör på området med sina olika verksamheter. Den frågan vill man diskutera 
vidare för att gemensamt komma på lösningar om hur fler kan känna sig välkomna till Kulturskolan, 
vilken ligger ett stenkast från Norrby. 

I enkätundersökningar på frågan om hur nöjda respondenterna är med fritidsutbudet på Norrby, är det 
både 34 % som är nöjda och 34 % som är missnöjda. Nedbrutet på ålder är respondenterna som är under 
15 är mest nöjda med ett medelvärde på 3,7 och minst nöjda är de som är i åldern 26-45 på 2,7. 

Det som respondenterna tycker är viktigast att förbättra på Norrby är väldigt jämnt, men utökat utbud av 
fritidsaktiviteter på området hade högst medelvärde på 4,6. De som ansåg detta vara viktigast, var jämnt 
mellan kvinnor och män på 4,6. Åldersgruppen över 65 år ansåg i större utsträckning detta vara viktigast 
jämfört med de yngre på 4,9. 

Angående utbudet av fritidsaktiviteter i fritextsvaren var det flera av respondenterna som önskat att utbu-
det vore större än i nuläget. De hade velat ha mer aktiviteter till barn och unga, till seniorer och till hela 
familjer. Många beskriver även här att de kände sig otrygga och önskar en lösning på känslan av otrygghet.
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4.3. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Trygghet beskriver individens subjektiva upplevelse av sin egen säkerhet, där säkerhet är den faktiska 
risken att utsättas för brott. Trygghet påverkas av en rad faktorer och berör såväl den faktiska tryggheten, 
som tar sin utgångspunkt i inträffade händelser, som den upplevda tryggheten, som tar sin utgångspunkt 
i människors känsla och uppfattning kopplat till platsen. Båda dessa perspektiv är viktiga och påverkar 
såväl människor som stadsdelar. Otrygghet kan bidra till att människor väljer att avstå från att delta i 
aktiviteter eller förändrar sitt beteende eller sina rörelsemönster (Borås Stads handbok för trygga miljöer).

Statistik
Ett framträdande problem på Norrby är nedskräpning, både utomhus och inomhus i gemensamma 
utrymmen, skräpet är delvis koncentrerat till särskilda platser. Samverkansforumet Borås rent och snyggt 
mäter sedan 2020 nedskräpningen på Norrby. Mätningarna visar att det finns mer än dubbelt så mycket 
skräp på Norrby som i centrala Borås. Antalet skräpföremål per 10 kvm har dessutom ökat från cirka 8,5 
föremål 2020 och 2021 till 11,75 föremål 2022. Samtidigt upplevs de allra flesta platserna i mätningen 
enbart som lätt nedskräpade. Resultatet reflekterar dock inte det skräp som återfinns i gemensamma 
utrymmen, vilket på sina ställen därtill innebär en potentiell brandrisk. 

Nedskräpning på Norrby är prioriterat 2022 både arbetet inom den samverkan som sker inom Effektiv 
samordning för ökad trygghet (EST) och Borås rent och snyggt. 

BORÅS RENT OCH SNYGGT är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i 
Borås, Borås City, Navet Science Center, Bostäder i Borås och Södra Älvsborgs Räddningstjänstför-
bund. Samarbetet syftar till att långsiktigt minska nedskräpning och bidra till en attitydförändring 
kring nedskräpning. 

EST - EFFEKTIV SAMORDNING FÖR ÖKAD TRYGGHET är en del av det brottsförebyggande rådet 
i Borås samt och ingår som del av samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad, Polisen och 
Bostäder i Borås. Genom gemensam inrapportering kartläggs och analyseras otrygghetsskapande 
händelser som sedan kan hanteras med gemensamma åtgärder. Lägesbilderna visar dels enskilda 
isolerade händelser, dels mönster av återkommande händelser.

 
En trygghetsmätning genomfördes av Borås Stad sommaren 2019. Den visade att Norrby sticker ut, 
tillsammans med stadsdelarna Hässleholmen, Göta och Sjöbo, jämfört med staden i stort. Bland annat 
uppgav 76 procent på Norrby att de ser bilar köra för fort på området. Totalt 41 procent uppgav att ned-
skräpning sker i stor utsträckning, jämfört med 8 procent i Borås totalt.  Fyra gånger så många angav att 
skadegörelse sker i stor utsträckning på Norrby jämfört med Borås totalt. 

På frågan om huruvida man känner tillit till sina grannar uppgav 20 procent på Norrby att det stämmer 
mycket bra, jämfört med 50 procent för Borås totalt. Dessutom angav 35 procent att de undviker vissa 
personer i sitt område, jämfört med 16 procent i Borås totalt, och 36 procent angav att de undviker vissa 
platser på området, jämfört med 21 procent i Borås totalt. En ny trygghetsmätning genomförs andra 
halvåret 2022. 

Utifrån lägesbilder i EST-samverkan 2021 koncentreras brott och otrygghetsskapande händelser på Norrby 
till särskilda platser och tider samt till vissa årstider och de involverar särskilda åldersgrupper. Somliga 
trender kvarstår över tid medan andra är mer tillfälliga. Vanliga problem på Norrby var olika samlingar 
av unga med inslag av narkotikahantering, vilket skapar en känsla av otrygghet. Människor samlas åter- 
kommande på vissa platser på Norrby och på vissa typer av platser, exempelvis på förskolegårdar sommartid 
och i källarutrymmen vintertid. 
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Narkotikabrott och våldsbrott var de vanligaste polisanmälda brotten 2021 och det förekommer också 
nätverkskriminalitet med lokal påverkan. Polisen bedömer att lägesbilden på Norrby är komplex, eftersom 
området inte bara präglas av klassisk narkotika- och vapenrelaterad kriminalitet utan även av släktbaserad 
brottslighet. Av en genomgång med områdespolisen (den 3 februari 2022) framgår att det dels finns 
en konkurrens mellan nätverk på området, dels finns olika konflikter mellan nätverk och grupper av 
människor baserat på religion. Nätverken tenderar också att vara mer mobila än tidigare och de rör sig över 
hela staden. Det finns också tendenser till rekrytering av barn och unga till nätverken, särskilt utsatta är 
unga pojkar som rekryteras av äldre pojkar. Problembilden innefattar även hederskultur och en islamistisk 
våldsbejakande miljö. Det tar sig uttryck genom att det förekommer otillåten påverkan på området, vilket 
märks genom en benägenhet att inte anmäla brott och en tystnadskultur. 

Pågående arbete
Trygghet beror dels på den byggda fysiska miljön, det vill säga hur den ser ut och hur den omhändertas, 
dels på vilka som använder platsen. Därmed är det också många som ansvarar för och utvecklar det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Norrby. 

Den fysiska miljön
Mitt på Norrby finns ett grönområde, Kronängsparken, med lekplatser, bollplaner samt parkytor. Det finns 
även mindre kvarterslekplatser utspridda på området. Nära Norrby ligger Lundbyhallen med tillhörande 
skatepark samt arenaområde. Nära Norrby finns också Byttorps IP och Ramnavallen. Dessa platser ligger 
nära, men nyttjas inte i så hög utsträckning av dem som bor på Norrby.

Nära Norrby finns också stadens enda så kallade öppna vägg för graffitikonst. Väggen permanentades 
hösten 2019.

Borås Stad har tagit ett helhetsgrepp över Kronängsparken och en ny detaljplan har arbetats fram.  
På området kommer ny förskola att byggas och nya ytor för lek och aktivitet samt parkytor ska anläggas. 
Biltrafik kommer inte vara tillåten på området och områdets entréer ska tydliggöras. 

Som en del av detaljplanarbetet genomfördes elevdialoger på Särlaskolan, Byttorpsskolan och Hestra 
Midgårdsskolan för att ta reda på vilket innehåll barn på Norrby tycker är viktigt och vill ha. Dialogerna 
genomfördes i samverkan med Navet Science Centre under skoltid och resultatet har omhändertagits när 
nya Kronängsparken har utformats. Utöver innehållet tyckte barnen också att det är viktigt att det finns 
vuxna på området som kan hjälpa till att sysselsätta dem, låna ut olika lekmaterial samt förebygga och 
lösa eventuella konflikter. 

Arbetet med nya Kronängsparken påbörjades 2021 genom att gården på baksidan av Norrbyhuset 
renoverades. Under 2022 fortsätter arbetet med en fotbollsplan och aktivitetsytor samtidigt som arbetet 
med parken inleds.

Stadsodling och odlingslotter
På området finns tre stadsodlingar med sammanlagt 46 odlingslotter som är väldigt populära. Alla odlings-
lotter är uthyrda och det är kö till dem. Det finns även ett hönskooperativ som är igång vår, sommar och 
höst. Både odlingslotterna och hönskooperativet är naturliga mötesplatser där hyresgästerna kan mötas 
över generations- och språkgränser. 

Bostäder i Borås har planterat en blomsteräng tillsammans med barn på området och bostadsbolaget har 
också, tillsammans med de boende, planterat stora hjärtan av vårblommor samt kryddor utanför entréerna 
på Billdalsgatan, och hyresgästerna kan plocka och använda kryddorna i sin matlagning.
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Trygghetsskapande insatser
Borås Stads Handbok för trygghet i offentliga miljöer finns som stöd vid ombyggnationer, drift och skötsel. 
Den ska ligga till grund för olika insatser kopplat till tryggheten på Norrby. Därtill finns Borås rent och 
snyggt samt EST som viktiga samordningsforum. 

Samtliga verksamheter i området bär ett ansvar att vistas i den offentliga miljön, för att fler ska känna sig 
trygga att vara utomhus på området. Stadsdelsvärdar, föreningar, Norrbyhuset och familjecentralen är 
aktörer som bidrar till tryggheten på området till exempel genom olika aktiviteter. 

Stadsdelsvärdarnas uppdrag är att arbeta med olika trygghetsskapande insatser på området. Basen i deras 
arbete är att befinna sig på området samt informera och samtala med de boende. De bidrar också till att 
barnen får en trygg skolväg genom att hjälpa barnen över Alingsåsvägen till Särlaskolan samt åka med 
skolbussen till Byttorpsskolan och Hestra Midgårdsskolan. Stadsdelsvärdarna är en språkstark arbetsgrupp 
och därmed en resurs i informationsarbetet vid särskilda händelser eller insatser.

På området finns också en återvinningsplats som bemannas varje veckodag. Återvinningsplatsen har 
förbättrat invånarnas möjligheter att slänga sitt avfall korrekt. 

Boendes bild
Både ungdomar och vuxna har deltagit i samtalen och i den tredje samtalsrundan deltog politiker och 
tjänstepersoner från Tekniska förvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen liksom representanter för Polisen, föreningsrepresentanter och boende. 

Trygghet har varit ett tema som verkligen engagerat, och det finns många idéer om möjliga förbättringar. 
Bland annat lyftes problemet med att olika serviceinstanser genom åren flyttat från området, där de boende 
ser gärna att dessa kommer tillbaka. Man ville också att Polisen ska vara mer synlig på området samt ha 
tid och uppdrag att prata med och skapa en relation till de boende på området. 

Trafiksituationen är problematisk på vissa delar av området. Många åtgärder har vidtagits men det är 
fortfarande ett återkommande problem med till exempel fortkörning.

Många lyfte nedskräpning som ett komplext och stort problem. I samtalen reflekterade man över att 
många gemensamt skulle kunna arbeta för att motverka och informera om nedskräpning. Några konkreta 
förslag var att ha informationsskyltar om nedskräpning på olika språk och gemensamma städdagar för 
att stärka samhörigheten. 

De boende skulle dessutom gärna se fler möjligheter till odling på området och fler gemensamma mötes-
platser. Även vuxenvandring i organiserad form lyftes som idé. 

Ett av enkätens teman var den yttre miljön. På frågan om hur nöjda respondenterna är med utomhusmil-
jön, är det flest som är missnöjda. Nedbrutet på kön har män ett något högre medelvärde än kvinnor och 
de som är i åldern 45-65 år är minst nöjda.

De gator som flest angett att de är missnöjda med, är Bohusgatan och Skånegatan. I frågan om vad som 
är viktigast att förbättra i utemiljön är det lekplatser som flest angett. Majoriteten av det respondenterna 
kommenterat i fritextsvaren är att de vill få en renare och tryggare miljö. Flera uttryckte även att de 
känner sig väldigt otrygga i området och att de hade velat ha en högre säkerhet, exempelvis genom att 
låsa portarna eller sätta upp kameror
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4.4. Utbildning
Arbetslöshet drabbar särskilt utsatta grupper som ungdomar, personer med kort utbildning, personer 
födda utanför Europa och personer med funktionsnedsättning. Utbildningsnivån påverkar vilka förut-
sättningar man har att etablera sig på arbetsmarknaden – ju kortare utbildning en människa har, desto 
större är risken för arbetslöshet. Dessutom löper barn som växer upp med arbetslösa föräldrar större risk 
att själva bli arbetslösa.

Statistik
Utbildning – vuxna
Utbildning är en av de viktigaste komponenterna för minskad segregation. Med utbildning ökar möjlig-
heterna till arbete och inkomst, och därmed ökar också möjligheten till ökad delaktighet. Personer som 
invandrat till Sverige har inte alltid fått möjlighet till utbildning i sitt hemland och utbildningsnivån kan 
därför vara låg i denna grupp. 

I Borås Stad hade 13 procent av samtliga invånare 20–64 år högst förgymnasial utbildning 2020. På 
Norrby hade en betydligt högre andel högst förgymnasial utbildning 2020 – 34 procent. I området kring 
Värmlandsgatan har utvecklingen varit positiv sedan 2008 med en minskande andel lågutbildade, medan 
andelen hade ökat i området kring Billdalsgatan. 

FIGUR 11. Andel i befolkningen 20–64 år med högst grundskola eller motsvarande 2008–2020, procent 
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De gator som flest angett att de är missnöjda med, är Bohusgatan och Skånegatan. I frågan om 
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respondenterna kommenterat i fritextsvaren är att de vill få en renare och tryggare miljö. Flera 
uttryckte även att de känner sig väldigt otrygga i området och att de hade velat ha en högre 
säkerhet, exempelvis genom att låsa portarna eller sätta upp kameror 
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2020 hade totalt 37 procent av invånarna i Borås 20–64 år en eftergymnasial utbildning. I 
området Billdalsgatan var andelen ungefär hälften så hög, 19 procent, medan invånarna på 
området Värmlandsgatan var eftergymnasialt utbildade i något högre utsträckning, 24 procent.  
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2020 hade totalt 37 procent av invånarna i Borås 20–64 år en eftergymnasial utbildning. I området 
Billdalsgatan var andelen ungefär hälften så hög, 19 procent, medan invånarna på området Värmlandsgatan 
var eftergymnasialt utbildade i något högre utsträckning, 24 procent.

FIGUR 12. Andel i befolkningen 20–64 år efter utbildningsnivå 2020, procent

22 
 

Figur 4. Andel i befolkningen 20–64 år efter utbildningsnivå 2020, procent 

 
Utrikes födda på Norrby hade i högre utsträckning högst förgymnasial utbildningsnivå, både 
jämfört med inrikes födda på Norrby och jämfört med hela Borås.  

 

Figur 5. Andel i befolkningen 20–64 år efter utbildningsnivå och inrikes respektive utrikes födda 2020, procent 

 
Utbildning – unga 
Det vanligaste måttet för att beskriva hur ungdomar lyckas i skolan är huruvida de har nått 
gymnasiebehörighet efter grundskolan. Att uppnå gymnasiebehörighet ger möjlighet att läsa 
vidare på ett nationellt program och där lära sig ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier.  

Det är vanligt att fler flickor än pojkar når gymnasiebehörighet. Så var det också i Borås 2018, 
både vad gäller staden som helhet och på Norrby. Drygt hälften (52 procent) av pojkarna på 
Norrby blev behöriga, jämfört med 82 procent i Borås i sin helhet.  
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Utrikes födda på Norrby hade i högre utsträckning högst förgymnasial utbildningsnivå, både jämfört 
med inrikes födda på Norrby och jämfört med hela Borås. 

FIGUR 13. Andel i befolkningen 20–64 år efter utbildningsnivå och inrikes respektive utrikes födda 2020, procent
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Figur 4. Andel i befolkningen 20–64 år efter utbildningsnivå 2020, procent 

 
Utrikes födda på Norrby hade i högre utsträckning högst förgymnasial utbildningsnivå, både 
jämfört med inrikes födda på Norrby och jämfört med hela Borås.  
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Det är vanligt att fler flickor än pojkar når gymnasiebehörighet. Så var det också i Borås 2018, 
både vad gäller staden som helhet och på Norrby. Drygt hälften (52 procent) av pojkarna på 
Norrby blev behöriga, jämfört med 82 procent i Borås i sin helhet.  
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Utbildning – unga
Det vanligaste måttet för att beskriva hur ungdomar lyckas i skolan är huruvida de har nått gymnasie- 
behörighet efter grundskolan. Att uppnå gymnasiebehörighet ger möjlighet att läsa vidare på ett nationellt 
program och där lära sig ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. 



AVSNITT 4.4. SÅ HÄR ÄR LÄGET PÅ NORRBY

kunskapsunderlag – norrby 2022 | 27

Det är vanligt att fler flickor än pojkar når gymnasiebehörighet. Så var det också i Borås 2018, både vad 
gäller staden som helhet och på Norrby. Drygt hälften (52 procent) av pojkarna på Norrby blev behöriga, 
jämfört med 82 procent i Borås i sin helhet. 

FIGUR 14. Andel pojkar respektive flickor som nådde gymnasiebehörighet på Norrby och i Borås 2018, procent
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Figur 6. Andel pojkar respektive flickor som nådde gymnasiebehörighet på Norrby och i Borås 2018, procent 

 
I den vuxna befolkningen fanns skillnader mellan områdena på Norrby, där boende på området 
Värmlandsgatan hade en något högre utbildningsnivå än boende på området Billdalsgatan. Detta 
återkommer bland ungdomarna i årskurs 9. De inrikes födda eleverna kring Värmlandsgatan blev 
behöriga i högre utsträckning än eleverna kring Billdalsgatan 2018, och även de utrikes födda 
eleverna låg endast marginellt under snittet för hela Borås. Eleverna som bodde i området kring 
Billdalsgatan hade däremot större utmaningar; bland de utrikes födda uppnådde drygt 40 procent 
av eleverna gymnasiebehörighet 2018. 

Figur 7. Andel inrikes respektive utrikes födda som nådde gymnasiebehörighet på Norrby och i Borås 2018, procent  

 

 

2018 var i hela Borås 85 procent av barnen mellan 1 och 5 år inskrivna 
på förskola. På Norrby var 77 procent av barnen på Billdalsgatan 
inskrivna i förskolan, på Värmlandsgatan ser det nästan ut som i Borås i 
stort, 84 procent. Inskrivningsgraden är ofta lägre i segregerade 
områden.  
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I den vuxna befolkningen fanns skillnader mellan områdena på Norrby, där boende på området 
Värmlandsgatan hade en något högre utbildningsnivå än boende på området Billdalsgatan. Detta åter-
kommer bland ungdomarna i årskurs 9. De inrikes födda eleverna kring Värmlandsgatan blev behöriga 
i högre utsträckning än eleverna kring Billdalsgatan 2018, och även de utrikes födda eleverna låg endast 
marginellt under snittet för hela Borås. Eleverna som bodde i området kring Billdalsgatan hade däremot 
större utmaningar; bland de utrikes födda uppnådde drygt 40 procent av eleverna gymnasiebehörighet 2018.

FIGUR 15. Andel inrikes respektive utrikes födda som nådde gymnasiebehörighet på Norrby och i Borås 2018, procent
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Figur 6. Andel pojkar respektive flickor som nådde gymnasiebehörighet på Norrby och i Borås 2018, procent 
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återkommer bland ungdomarna i årskurs 9. De inrikes födda eleverna kring Värmlandsgatan blev 
behöriga i högre utsträckning än eleverna kring Billdalsgatan 2018, och även de utrikes födda 
eleverna låg endast marginellt under snittet för hela Borås. Eleverna som bodde i området kring 
Billdalsgatan hade däremot större utmaningar; bland de utrikes födda uppnådde drygt 40 procent 
av eleverna gymnasiebehörighet 2018. 

Figur 7. Andel inrikes respektive utrikes födda som nådde gymnasiebehörighet på Norrby och i Borås 2018, procent  

 

 

2018 var i hela Borås 85 procent av barnen mellan 1 och 5 år inskrivna 
på förskola. På Norrby var 77 procent av barnen på Billdalsgatan 
inskrivna i förskolan, på Värmlandsgatan ser det nästan ut som i Borås i 
stort, 84 procent. Inskrivningsgraden är ofta lägre i segregerade 
områden.  
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2018 var i hela Borås 85 procent av barnen mellan 1 och 5 år inskrivna på 
förskola. På Norrby var 77 procent av barnen på Billdalsgatan inskrivna 
i förskolan, på Värmlandsgatan ser det nästan ut som i Borås i stort,  
84 procent. Inskrivningsgraden är ofta lägre i segregerade områden.
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4.5. Arbete 
Rätten till arbete och tillfredsställande arbetsförhållanden handlar om allas rätt till anständiga arbets-
villkor och anständiga arbetstillfällen (artikel 23 i rättighetsstadgan). En väl fungerande arbetsmarknad 
betyder hög sysselsättning och låg arbetslöshet. Det betyder också att människors kunskaper och förmågor 
används på ett produktivt sätt. Att ha ett arbete stärker känslan av att ha kontroll över sitt eget liv och att 
man är delaktig i samhället. 

Statistik
Förvärvsarbete
Att ha ett arbete att gå till är av stor betydelse både för individen och för samhället. En hög arbetslöshet 
bidrar starkt till både socialt och ekonomiskt utanförskap.

Att vara förvärvsarbetande innebär att man har ett arbete oavsett omfattning; det kan alltså vara heltid 
eller deltid eller handla om anställning enstaka timmar. Andelen förvärvsarbetande1 från 16 år och uppåt 
har ökat mellan 2008 och 2018 – bland alla invånare i Borås, men framför allt på Norrby. År 2009 för-
värvsarbetade 30 procent av invånarna kring Billdalsgatan men 2018 hade andelen ökat till 47 procent; 
i Borås som helhet var andelen 69 procent. 

FIGUR 16. Andel förvärvsarbetande på Norrby och i Borås 2008–2018, procent
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Figur 8. Andel förvärvsarbetande på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
På Norrby förvärvsarbetade kvinnor i lägre utsträckning än män. Så var det också i Borås som 
helhet, men skillnaden var betydligt mindre. Av alla invånare i Borås över 16 år förvärvsarbetade 
72 procent av männen och 67 procent av kvinnorna. På Norrby var skillnaden mellan könen 
störst bland de boende kring Billdalsgatan, där 40 procent av kvinnorna och 53 procent av 
männen hade ett förvärvsarbete.  
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1 Till förvärvsarbetande räknas även personer i åtgärd om åtgärden ger någon form av inkomst (över 99 kronor per månad). 
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På Norrby förvärvsarbetade kvinnor i lägre utsträckning än män. Så var det också i Borås som helhet, 
men skillnaden var betydligt mindre. Av alla invånare i Borås över 16 år förvärvsarbetade 72 procent av 
männen och 67 procent av kvinnorna. På Norrby var skillnaden mellan könen störst bland de boende 
kring Billdalsgatan, där 40 procent av kvinnorna och 53 procent av männen hade ett förvärvsarbete. 

FIGUR 17. Andel förvärvsarbetande efter kön, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent
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Figur 9. Andel förvärvsarbetande efter kön, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
Om vi bortser från de yngsta (under 20 år) och från de äldsta (över 65 år) var skillnaden mellan 
hela Borås och Norrby som störst bland invånarna mellan 45 och 64 år. I den åldersgruppen hade 
82 procent i Borås ett förvärvsarbete medan andelen var 47 procent kring Billdalsgatan och 54 
procent kring Värmlandsgatan.  

 

Figur 10. Andel förvärvsarbetande efter ålder på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
Arbetslöshet 
Det finns en rad olika mått som beskriver arbetslöshet i en befolkning. Det mått vi använder här 
har beräknats som antal arbetssökande i åldersgruppen 20–64 år som är inskrivna vid 
Arbetsförmedlingen, dividerat med hela bokningen.  

Arbetslösheten på Norrby ökade kraftigt mellan 2008 och 2013. Därefter fortsatte andelen öppet 
arbetslösa stiga bland de boende kring Billdalsgatan medan andelen sjönk kring Värmlandsgatan. 
Sedan toppen 2016 har arbetslösheten minskat både i hela Borås och i båda områdena på Norrby.  
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Om vi bortser från de yngsta (under 20 år) och från de äldsta (över 65 år) var skillnaden mellan hela Borås 
och Norrby som störst bland invånarna mellan 45 och 64 år. I den åldersgruppen hade 82 procent i Borås 
ett förvärvsarbete medan andelen var 47 procent kring Billdalsgatan och 54 procent kring Värmlandsgatan. 

FIGUR 18. Andel förvärvsarbetande efter ålder på Norrby och i Borås 2008–2018, procent
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Figur 9. Andel förvärvsarbetande efter kön, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
Om vi bortser från de yngsta (under 20 år) och från de äldsta (över 65 år) var skillnaden mellan 
hela Borås och Norrby som störst bland invånarna mellan 45 och 64 år. I den åldersgruppen hade 
82 procent i Borås ett förvärvsarbete medan andelen var 47 procent kring Billdalsgatan och 54 
procent kring Värmlandsgatan.  
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Arbetslöshet
Det finns en rad olika mått som beskriver arbetslöshet i en befolkning. Det mått vi använder här har 
beräknats som antal arbetssökande i åldersgruppen 20–64 år som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, 
dividerat med hela bokningen. 

Arbetslösheten på Norrby ökade kraftigt mellan 2008 och 2013. Därefter fortsatte andelen öppet arbetslösa 
stiga bland de boende kring Billdalsgatan medan andelen sjönk kring Värmlandsgatan. Sedan toppen 
2016 har arbetslösheten minskat både i hela Borås och i båda områdena på Norrby. 

FIGUR 19. Andel arbetslösa på Norrby och i Borås 2008–2018, procent
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Figur 11. Andel arbetslösa på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
I Borås som helhet var 2018 arbetslösheten som högst bland unga personer (20–25 år). I denna 
åldersgrupp var 17 procent av befolkningen arbetslös; därefter sjönk andelen i åldersgrupperna 
däröver. På Norrby var visserligen de unga arbetslösa i betydligt högre utsträckning än i hela 
Borås, men det som skiljer Norrby från trenden för hela Borås är att arbetslösheten var som 
högst bland invånarna mellan 26 och 44 år. Den höga arbetslösheten i denna åldersgrupp var 
tydlig i båda områdena på Norrby och som högst bland boende kring Billdalsgatan där 52 
procent av de boende mellan 26 och 44 år var arbetslösa.  

 
Figur 12. Andel arbetslösa efter ålder på Norrby och i Borås 2018, procent 

 
Utrikesfödda var arbetslösa i högre utsträckning än inrikes födda, både på Norrby och i hela 
Borås. Kring Billdalsgatan var 46 procent av de utrikesfödda arbetslösa. För både inrikes och 
utrikes födda var andelen arbetslösa betydligt högre bland boende på Norrby.  
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I Borås som helhet var 2018 arbetslösheten som högst bland unga personer (20–25 år). I denna åldersgrupp 
var 17 procent av befolkningen arbetslös; därefter sjönk andelen i åldersgrupperna däröver. På Norrby var 
visserligen de unga arbetslösa i betydligt högre utsträckning än i hela Borås, men det som skiljer Norrby 
från trenden för hela Borås är att arbetslösheten var som högst bland invånarna mellan 26 och 44 år. 
Den höga arbetslösheten i denna åldersgrupp var tydlig i båda områdena på Norrby och som högst bland 
boende kring Billdalsgatan där 52 procent av de boende mellan 26 och 44 år var arbetslösa. 

FIGUR 20. Andel arbetslösa efter ålder på Norrby och i Borås 2018, procent
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Figur 11. Andel arbetslösa på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
I Borås som helhet var 2018 arbetslösheten som högst bland unga personer (20–25 år). I denna 
åldersgrupp var 17 procent av befolkningen arbetslös; därefter sjönk andelen i åldersgrupperna 
däröver. På Norrby var visserligen de unga arbetslösa i betydligt högre utsträckning än i hela 
Borås, men det som skiljer Norrby från trenden för hela Borås är att arbetslösheten var som 
högst bland invånarna mellan 26 och 44 år. Den höga arbetslösheten i denna åldersgrupp var 
tydlig i båda områdena på Norrby och som högst bland boende kring Billdalsgatan där 52 
procent av de boende mellan 26 och 44 år var arbetslösa.  

 
Figur 12. Andel arbetslösa efter ålder på Norrby och i Borås 2018, procent 

 
Utrikesfödda var arbetslösa i högre utsträckning än inrikes födda, både på Norrby och i hela 
Borås. Kring Billdalsgatan var 46 procent av de utrikesfödda arbetslösa. För både inrikes och 
utrikes födda var andelen arbetslösa betydligt högre bland boende på Norrby.  

 

 

 

11%

16%

13%

22%

46%
42%

22%

38%
34%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Borås Billdalsgatan Värmlandsgatan

17%

31% 29%
32%

15%

43%

52%

38%

10%

31%
35%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Borås Norrby Billdalsgatan Värmlandsgatan

20 - 25 år 26-44 år 45-64 år



AVSNITT 4.5. SÅ HÄR ÄR LÄGET PÅ NORRBY

kunskapsunderlag – norrby 2022 | 31

Utrikesfödda var arbetslösa i högre utsträckning än inrikes födda, både på Norrby och i hela Borås. Kring 
Billdalsgatan var 46 procent av de utrikesfödda arbetslösa. För både inrikes och utrikes födda var andelen 
arbetslösa betydligt högre bland boende på Norrby. 

FIGUR 21. Andel arbetslösa efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, procent 

27 
 

Figur 13. Andel arbetslösa efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, procent  

 
Långtidsarbetslöshet 
För att räknas som långtidsarbetslös ska man ha varit arbetslös i minst 6 månader. Samtidigt som 
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Figur 13. Andel arbetslösa efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, procent  
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Andelen inskrivna arbetslösa på Norrby skilde sig inte tydligt åt mellan könen; en högre andel kvinnor 
än män kring Billdalsgatan var visserligen inskrivna som arbetslösa 2018, men det motsatta gällde på 
Värmlandsgatan. I den andel av befolkningen där arbetslösheten varat längre tid var skillnaderna tydligare 
och större mellan områdena. Medan det i Borås som helhet inte fanns några skillnader mellan andel män 
och andel kvinnor som var långtidsarbetslösa var andelen arbetslösa kvinnor dubbel så hög som andelen 
arbetslösa män bland boende kring Billdalsgatan. 

FIGUR 23. Andel långtidsarbetslösa efter kön, på Norrby och i Borås 2018, procent 
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Figur 15. Andel långtidsarbetslösa efter kön, på Norrby och i Borås 2018, procent  

 
Långtidsarbetslösheten både i Borås i sin helhet och på Norrby var betydligt högre bland utrikes 
födda. Inrikes födda på Norrby var alltså arbetslösa i hög utsträckning men kom snabbare i 
arbete än utrikes födda. Vi ser också samma mönster här som vi beskrev bland män och kvinnor.  

Figur 16. Andel långtidsarbetslösa bland inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, procent  
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Långtidsarbetslösheten både i Borås i sin helhet och på Norrby var betydligt högre bland utrikes födda. 
Inrikes födda på Norrby var alltså arbetslösa i hög utsträckning men kom snabbare i arbete än utrikes 
födda. Vi ser också samma mönster här som vi beskrev bland män och kvinnor. 

FIGUR 24. Andel långtidsarbetslösa bland inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, procent 
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Figur 15. Andel långtidsarbetslösa efter kön, på Norrby och i Borås 2018, procent  
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Unga som varken arbetar eller studerar 
Unga som varken arbetar eller studerar (uvas) är en viktig målgrupp. Målet för den svenska ungdomspo-
litiken är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsut-
vecklingen. De som ingår i gruppen uvas är unga mellan 16 och 29 år som är folkbokförda i Sverige och 
under ett helt kalenderår inte har haft inkomster över ett basbelopp (47 300 kronor 2020) och som inte 
heller har haft studiemedel, varit utbildningsregistrerade eller studerat vid Sfi mer än 60 timmar.

FIGUR 25. Andel unga som varken arbetar eller studerar, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent
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Figur 17. Andel unga som varken arbetar eller studerar, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
 

Andelen unga utan arbete eller studier var relativt konstant i Borås 2008–2018, med som högst 9 
procent och som lägst 7 procent. På Norrby har dock dessa andelar minskat tydligt över tid. Från 
att ha varit som högst 22 procent bland boende kring Billdalsgatan 2010 var andelen 2018 cirka 
10 procent i båda områden på Norrby.  

En något högre andel flickor än pojkar fanns i kategorin utan arbete eller studier och både i Borås 
som helhet och på Norrby var de utrikes födda i majoritet. Trots att utrikesfödda i högre 
utsträckning ingick i gruppen var andelen utrikesfödda uvas lägre på Norrby än i Borås som 
helhet.  

 

Figur 18. Andel unga som varken arbetar eller studerar efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, 
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Andelen unga utan arbete eller studier var relativt konstant i Borås 2008–2018, med som högst 9 procent 
och som lägst 7 procent. På Norrby har dock dessa andelar minskat tydligt över tid. Från att ha varit 
som högst 22 procent bland boende kring Billdalsgatan 2010 var andelen 2018 cirka 10 procent i båda 
områden på Norrby. 

En något högre andel flickor än pojkar fanns i kategorin utan arbete eller studier och både i Borås som 
helhet och på Norrby var de utrikes födda i majoritet. Trots att utrikesfödda i högre utsträckning ingick 
i gruppen var andelen utrikesfödda uvas lägre på Norrby än i Borås som helhet.

FIGUR 26. Andel unga som varken arbetar eller studerar efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i 
Borås 2018, procent
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Figur 17. Andel unga som varken arbetar eller studerar, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 
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4.6. Inkomster
Statistik
Medianinkomst
Inkomsten är betydelsefull för människor – allt för låga inkomster är ett hinder för delaktighet i samhället 
och bidrar till utanförskap. 

Medianinkomsten är ett mått som beskriver befolkningens inkomstnivå utan att måttet påverkas av 
extremt höga eller extremt låga värden. Vi använder därför medianvärdet för den disponibla inkomsten2 
per konsumtionsenhet3. 

Medianinkomsten har ökat mellan 2011 och 2018 både i hela Borås och på Norrby. Störst var ökningen 
bland de boende kring Värmlandsgatan. 

FIGUR 27. Medianinkomst bland boende 20 år eller äldre, på Norrby och i Borås 2011–2018, kronor
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Figur 19. Medianinkomst bland boende 20 år eller äldre, på Norrby och i Borås 2011–2018, kronor 
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2  Summan av alla inkomster och transfereringar, till exempel barn- och bostadsbidrag samt försörjningsstöd, minus slutlig skatt.

3  För att kunna jämföra till exempel disponibel inkomst och ekonomisk köpkraft mellan olika typer av hushåll används 
ett viktsystem där konsumtionen relateras till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras sedan med 
den konsumtionsvikt som gäller för hushållet.
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Medianinkomsten var högre bland inrikes födda än bland utrikes födda, men skillnaden var mindre på 
Norrby än i hela Borås. År 2018 hade utrikesfödda i Borås närmare 63 000 kronor lägre medianinkomst 
än inrikes födda. Bland boende kring Värmlandsgatan var skillnaderna som minst – drygt 35 000 kronor.

FIGUR 28. Medianinkomst bland boende 20 år eller äldre efter kön, på Norrby och i Borås 2011–2018, kronor
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Figur 20. Medianinkomst bland boende 20 år eller äldre efter kön, på Norrby och i Borås 2011–2018, kronor 

 
Män i Borås hade en medianinkomst som var närmare 12 400 kronor högre än kvinnorna. Bland 
boende kring Billdalsgatan var skillnaden mellan män och kvinnor något högre, 13 500 kronor, 
och störst var skillnaden bland boende kring Värmlandsgatan där männen hade en 
medianinkomst som var knappt 19 400 kronor högre än kvinnorna.  

I Borås var medianinkomsten högst i åldersgruppen 45–64 år – närmare 60 000 kronor högre än i 
samtliga yngre åldersgrupper. På Norrby var det mer jämnt fördelat mellan åldersgrupperna och 
där hade de yngsta en marginellt högre inkomst än övriga. 

 

Låg inkomst 
Med personer med låg inkomst menas personer som lever i ett hushåll som har en disponibel 
inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.  

Andelen personer som lever i hushåll med låg disponibel inkomst har varierat över tid men utan 
en tydlig trend. Omkring 15 procent av de boende i Borås levde 2018 i ett hushåll med låga 
inkomster. På Norrby hade i snitt drygt hälften av de boende låg inkomst – 57 procent kring 
Billdalsgatan och 49 procent kring Värmlandsgatan.  

 

Figur 21. Andel med låg disponibel inkomst, på Norrby och i Borås 2011–2018, procent 
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Män i Borås hade en medianinkomst som var närmare 12 400 kronor högre än kvinnorna. Bland boende 
kring Billdalsgatan var skillnaden mellan män och kvinnor något högre, 13 500 kronor, och störst var 
skillnaden bland boende kring Värmlandsgatan där männen hade en medianinkomst som var knappt 
19 400 kronor högre än kvinnorna. 

I Borås var medianinkomsten högst i åldersgruppen 45–64 år – närmare 60 000 kronor högre än i 
samtliga yngre åldersgrupper. På Norrby var det mer jämnt fördelat mellan åldersgrupperna och där hade 
de yngsta en marginellt högre inkomst än övriga.

Låg inkomst
Med personer med låg inkomst menas personer som lever i ett hushåll som har en disponibel inkomst per 
konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianvärdet för samtliga. 

Andelen personer som lever i hushåll med låg disponibel inkomst har varierat över tid men utan en tydlig 
trend. Omkring 15 procent av de boende i Borås levde 2018 i ett hushåll med låga inkomster. På Norrby 
hade i snitt drygt hälften av de boende låg inkomst – 57 procent kring Billdalsgatan och 49 procent kring 
Värmlandsgatan. 

FIGUR 29. Andel med låg disponibel inkomst, på Norrby och i Borås 2011–2018, procent
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Figur 20. Medianinkomst bland boende 20 år eller äldre efter kön, på Norrby och i Borås 2011–2018, kronor 
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Inrikes födda hade låg inkomst i lägre utsträckning och denna skillnad var tydligast för befolkningen i 
hela Borås. Bland de boende på Norrby var skillnaden mellan inrikes och utrikes födda betydligt mindre. 

FIGUR 30. Andel med låg disponibel inkomst efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, 
procent
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Inrikes födda hade låg inkomst i lägre utsträckning och denna skillnad var tydligast för befolk-
ningen i hela Borås. Bland de boende på Norrby var skillnaden mellan inrikes och utrikes födda 
betydligt mindre.  

 

Figur 22. Andel med låg disponibel inkomst efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 2018, procent 

 
Andelen personer som levde i hushåll med hög disponibel inkomst (En inkomst som är minst 
200 procent av medianinkomsten) var liten; 4,7 procent av befolkningen i Borås levde 2018 i ett 
hushåll med den höga nivån av inkomst. Även här är skillnaden mellan Norrby och Borås tydlig, 
liksom skillnaden relaterad till bakgrund.  

 

Figur 23. Andel med låg disponibel inkomst, svensk respektive utländsk bakgrund, på Norrby och i Borås 2018, procent  

 
Barn i låginkomstfamiljer 
Att leva under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det nödvändigaste medför ofta stora 
direkta konsekvenser för inte minst barnen och hindrar deras möjligheter till utveckling och 
deltagande. Man brukar tala om barnfattigdom, vilket står i strid med FN:s barnkonvention. 
Trots det bodde nästan ett av tio barn i Sverige i hushåll med låg inkomst 2019.  

Siffran var densamma i Borås 2011–2020; cirka 10 procent av barnen levde i en familj med en 
utsatt ekonomisk situation. På Norrby var andelen högre men trenden var positiv. Som mest 
under perioden levde 65 procent av barnen kring Billdalsgatan i låginkomstfamiljer; 2020 var 
andelen närmare 40 procent kring Billdalsgatan och 32 procent kring Värmlandsgatan.  
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Andelen personer som levde i hushåll med hög disponibel inkomst (En inkomst som är minst 200 procent 
av medianinkomsten) var liten; 4,7 procent av befolkningen i Borås levde 2018 i ett hushåll med den höga 
nivån av inkomst. Även här är skillnaden mellan Norrby och Borås tydlig, liksom skillnaden relaterad till 
bakgrund. 

FIGUR 31. Andel med låg disponibel inkomst, svensk respektive utländsk bakgrund, på Norrby och i Borås 2018, 
procent 
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Inrikes födda hade låg inkomst i lägre utsträckning och denna skillnad var tydligast för befolk-
ningen i hela Borås. Bland de boende på Norrby var skillnaden mellan inrikes och utrikes födda 
betydligt mindre.  
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liksom skillnaden relaterad till bakgrund.  
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Barn i låginkomstfamiljer
Att leva under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det nödvändigaste medför ofta stora direkta 
konsekvenser för inte minst barnen och hindrar deras möjligheter till utveckling och deltagande.  
Man brukar tala om barnfattigdom, vilket står i strid med FN:s barnkonvention. Trots det bodde nästan 
ett av tio barn i Sverige i hushåll med låg inkomst 2019. 

Siffran var densamma i Borås 2011–2020; cirka 10 procent av barnen levde i en familj med en utsatt 
ekonomisk situation. På Norrby var andelen högre men trenden var positiv. Som mest under perioden 
levde 65 procent av barnen kring Billdalsgatan i låginkomstfamiljer; 2020 var andelen närmare 40 procent 
kring Billdalsgatan och 32 procent kring Värmlandsgatan. 

FIGUR 32. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst på Norrby och i Borås 2011–2020, procent
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Figur 24. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst på Norrby och i Borås 2011–2020, procent 

 
På samma sätt som för låg disponibel inkomst fanns det stora skillnader relaterade till födelseland 
i Borås som helhet, men små skillnader på Norrby vad gäller barn i hushåll med en ekonomiskt 
utsatt situation. 40 procent av utrikes födda barn och 34 procent av de inrikes födda barn i 
familjer på Norrby levde i ett hushåll med låg inkomst.  

 

Figur 25. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 
2020, procent 

 
Som ett alternativ till inrikes respektive utrikes födda tittar vi också på barn med utländsk 
bakgrund, det vill säga där barnet självt och/eller båda föräldrar är utrikes födda. På Norrby lever 
barn med svensk bakgrund i en mer ekonomiskt utsatt situation än barn utländsk bakgrund 
medan det motsatta gäller Borås som helhet.  
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På samma sätt som för låg disponibel inkomst fanns det stora skillnader relaterade till födelseland i Borås 
som helhet, men små skillnader på Norrby vad gäller barn i hushåll med en ekonomiskt utsatt situation. 
40 procent av utrikes födda barn och 34 procent av de inrikes födda barn i familjer på Norrby levde i ett 
hushåll med låg inkomst. 

FIGUR 33. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och 
i Borås 2020, procent
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Figur 24. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst på Norrby och i Borås 2011–2020, procent 

 
På samma sätt som för låg disponibel inkomst fanns det stora skillnader relaterade till födelseland 
i Borås som helhet, men små skillnader på Norrby vad gäller barn i hushåll med en ekonomiskt 
utsatt situation. 40 procent av utrikes födda barn och 34 procent av de inrikes födda barn i 
familjer på Norrby levde i ett hushåll med låg inkomst.  
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Som ett alternativ till inrikes respektive utrikes födda tittar vi också på barn med utländsk bakgrund, 
det vill säga där barnet självt och/eller båda föräldrar är utrikes födda. På Norrby lever barn med svensk 
bakgrund i en mer ekonomiskt utsatt situation än barn utländsk bakgrund medan det motsatta gäller 
Borås som helhet. 

FIGUR 34. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst efter svensk och utländsk bakgrund, på Norrby och i 
Borås 2018, procent
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Figur 26. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst efter svensk och utländsk bakgrund, på Norrby och i Borås 
2018, procent 

 

Försörjningsstöd 
Försörjningsstöd fungerar som ett yttersta skyddsnät för personer utan inkomst eller med för låga 
inkomster för att uppnå en lägsta skälig levnadsnivå. De siffror vi redovisar här gäller andelen 
personer som har försörjningsstöd men inga andra ersättningar.  

Andelen personer med försörjningsstöd minskade tydligt på Norrby mellan 2008 och 2018. I 
området kring Billdalsgatan var andelen 8 procent 2008, vilken hade minskat till 3 procent 2018. 
Under samma period minskade andelen med försörjningsstöd från 6 till 2 procent bland boende 
kring Värmlandsgatan.  

 

Figur 27. Andel personer med försörjningsstöd och utan andra ersättningar, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 

Fler kvinnor än män på Norrby hade försörjningsstöd utan andra ersättningar. Skillnaderna 
mellan könen var stora, medan det i Borås som helhet var väldigt små skillnader mellan könen.  
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Försörjningsstöd
Försörjningsstöd fungerar som ett yttersta skyddsnät för personer utan inkomst eller med för låga inkomster 
för att uppnå en lägsta skälig levnadsnivå. De siffror vi redovisar här gäller andelen personer som har 
försörjningsstöd men inga andra ersättningar. 

Andelen personer med försörjningsstöd minskade tydligt på Norrby mellan 2008 och 2018. I området 
kring Billdalsgatan var andelen 8 procent 2008, vilken hade minskat till 3 procent 2018. Under samma 
period minskade andelen med försörjningsstöd från 6 till 2 procent bland boende kring Värmlandsgatan. 

FIGUR 35. Andel personer med försörjningsstöd och utan andra ersättningar, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent
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Figur 26. Andel barn i familjer med låg disponibel inkomst efter svensk och utländsk bakgrund, på Norrby och i Borås 
2018, procent 
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Fler kvinnor än män på Norrby hade försörjningsstöd utan andra ersättningar. Skillnaderna mellan könen 
var stora, medan det i Borås som helhet var väldigt små skillnader mellan könen.

FIGUR 36. Andel personer med försörjningsstöd och utan andra ersättningar efter kön, på Norrby och i Borås 
2008–2018, procent
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Figur 28. Andel personer med försörjningsstöd och utan andra ersättningar efter kön, på Norrby och i Borås 2008–2018, 
procent 

 

Utrikesfödda personer med en vistelsetid i Sverige på 4–9 år var den grupp som i högst utsträck-
ning hade försörjningsstöd, men även bland befolkningen kring Billdalsgatan tog en hög andel 
inrikes födda emot försörjningsstöd.  

 
Figur 29. Andel personer med försörjningsstöd och utan andra ersättningar efter vistelsetid, på Norrby och i Borås 2008–
2018, procent 

 

Långvarigt ekonomiskt bistånd 
Ekonomiskt bistånd är ett vidare begrepp som omfattar både försörjningsstöd och skälig 
ersättning för livsföring i övrigt. Till skillnad från den tidigare beskrivna statistiken över 
försörjningsstöd kan hushåll med ekonomiskt bistånd alltså även ha andra bidrag.  

Syftet med ekonomiskt bistånd är att kortvarigt lösa en ekonomisk utsatthet, men ibland får 
hushåll stöd i 10 månader eller mer. Det kallas långvarigt ekonomiskt bistånd. Att långvarigt 
befinna sig i bidragsberoende innebär ofta också ett långvarigt utanförskap.  

Även här är trenden mycket positiv med en allt lägre andel i befolkningen på Norrby i långvarigt 
bidragsberoende.  
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Utrikesfödda personer med en vistelsetid i Sverige på 4–9 år var den grupp som i högst utsträckning hade 
försörjningsstöd, men även bland befolkningen kring Billdalsgatan tog en hög andel inrikes födda emot 
försörjningsstöd.

FIGUR 37. Andel personer med försörjningsstöd och utan andra ersättningar efter vistelsetid, på Norrby och i 
Borås 2008–2018, procent
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Figur 28. Andel personer med försörjningsstöd och utan andra ersättningar efter kön, på Norrby och i Borås 2008–2018, 
procent 
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ning hade försörjningsstöd, men även bland befolkningen kring Billdalsgatan tog en hög andel 
inrikes födda emot försörjningsstöd.  
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Långvarigt ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd är ett vidare begrepp som omfattar både försörjningsstöd och skälig ersättning för 
livsföring i övrigt. Till skillnad från den tidigare beskrivna statistiken över försörjningsstöd kan hushåll 
med ekonomiskt bistånd alltså även ha andra bidrag. 

Syftet med ekonomiskt bistånd är att kortvarigt lösa en ekonomisk utsatthet, men ibland får hushåll 
stöd i 10 månader eller mer. Det kallas långvarigt ekonomiskt bistånd. Att långvarigt befinna sig i 
bidragsberoende innebär ofta också ett långvarigt utanförskap. 

Även här är trenden mycket positiv med en allt lägre andel i befolkningen på Norrby i långvarigt 
bidragsberoende.

FIGUR 38. Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent

36 
 

Figur 30. Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
Något fler kvinnor än män hade långvarigt ekonomiskt bistånd på Norrby, men skillnaden var 
bara 1 procentenhet. Skillnaderna relaterade till födelseland var större, där 9 procent av de utrikes 
födda på Billdalsgatan var långvarigt beroende av bidrag 2018 jämfört med 4 procent av de 
inrikes födda.  

 

Figur 31. Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby och i Borås 
2018, procent 

 
Bland de utrikes födda var det framför allt personer som hade varit i Sverige 4–9 år som var 
långvarigt bidragsberoende. 
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Något fler kvinnor än män hade långvarigt ekonomiskt bistånd på Norrby, men skillnaden var bara 1 
procentenhet. Skillnaderna relaterade till födelseland var större, där 9 procent av de utrikes födda på 
Billdalsgatan var långvarigt beroende av bidrag 2018 jämfört med 4 procent av de inrikes födda. 

FIGUR 40. Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd efter inrikes respektive utrikes födda, på Norrby 
och i Borås 2018, procent
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Figur 30. Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd, på Norrby och i Borås 2008–2018, procent 

 
Något fler kvinnor än män hade långvarigt ekonomiskt bistånd på Norrby, men skillnaden var 
bara 1 procentenhet. Skillnaderna relaterade till födelseland var större, där 9 procent av de utrikes 
födda på Billdalsgatan var långvarigt beroende av bidrag 2018 jämfört med 4 procent av de 
inrikes födda.  
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Bland de utrikes födda var det framför allt personer som hade varit i Sverige 4–9 år som var 
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Bland de utrikes födda var det framför allt personer som hade varit i Sverige 4–9 år som var långvarigt 
bidragsberoende.

FIGUR 39. Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd efter antal år i Sverige 2018, på Norrby och i Borås, 
procent
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Figur 32. Andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd efter antal år i Sverige 2018, på Norrby och i Borås, procent 

 

Boendes bild 

Både ungdomar och vuxna har deltagit i samtal om arbete och försörjning. I den tredje 
samtalsrundan deltog politiker och tjänstepersoner från Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt föreningsrepresentanter och boende.  

Samtalen handlade mycket om diskriminering på arbetsmarknaden. Norrby har en klart högre 
arbetslöshet än resten av Borås. Problem som lyftes i samtalsgrupperna handlade om en upplevd 
diskriminering och bortsortering när det gäller jobbansökningar så fort man har ett utländskt 
klingande namn. Man lyfte också problem med Jobb Borås (Arbetslivsförvaltningen) som endast 
erbjuder tidsbegränsade jobb, där man menade att människor riskerar att hamna i en rundgång av 
sådana jobb kombinerat med perioder av arbetslöshet där man får problem med att försörja sig.  

För att motverka språksvårigheter menade man att en möjlighet skulle kunna vara att utveckla 
språkcaféer särskilt anpassade för olika yrkesgrupper, där deltagarna får lära sig yrkestermer. 
Återkommande jobbmässor på området där näringslivet medverkar skulle också kunna föra 
boende närmare arbetsmarknaden, samtidigt som man önskade gemensamma familjeaktiviteter 
med människor från andra bostadsområden.  

Man tog även upp att samhällsorienteringen i skolan behöver bli bättre när det gäller hur man 
bygger nätverk, söker arbete, skriver CV och hanterar en anställningsintervju. Områdets ung-
domar behöver fler sommarjobb och praktikplatser. Ytterligare ett förslag var ett ungdomslyft där 
organisationer som Rotary, Lions med flera skulle kunna erbjuda mentorer till unga. Dessa 
mentorer skulle kunna stötta de unga när det gäller personlig utveckling och ansvar. 
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Boendes bild
Både ungdomar och vuxna har deltagit i samtal om arbete och försörjning. I den tredje samtalsrundan 
deltog politiker och tjänstepersoner från Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
samt föreningsrepresentanter och boende. 

Samtalen handlade mycket om diskriminering på arbetsmarknaden. Norrby har en klart högre arbetslöshet 
än resten av Borås. Problem som lyftes i samtalsgrupperna handlade om en upplevd diskriminering och 
bortsortering när det gäller jobbansökningar så fort man har ett utländskt klingande namn. Man lyfte 
också problem med Jobb Borås (Arbetslivsförvaltningen) som endast erbjuder tidsbegränsade jobb, där 
man menade att människor riskerar att hamna i en rundgång av sådana jobb kombinerat med perioder 
av arbetslöshet där man får problem med att försörja sig. 

För att motverka språksvårigheter menade man att en möjlighet skulle kunna vara att utveckla språkcaféer 
särskilt anpassade för olika yrkesgrupper, där deltagarna får lära sig yrkestermer. Återkommande jobb-
mässor på området där näringslivet medverkar skulle också kunna föra boende närmare arbetsmarknaden, 
samtidigt som man önskade gemensamma familjeaktiviteter med människor från andra bostadsområden. 

Man tog även upp att samhällsorienteringen i skolan behöver bli bättre när det gäller hur man bygger 
nätverk, söker arbete, skriver CV och hanterar en anställningsintervju. Områdets ungdomar behöver fler 
sommarjobb och praktikplatser. Ytterligare ett förslag var ett ungdomslyft där organisationer som Rotary, 
Lions med flera skulle kunna erbjuda mentorer till unga. Dessa mentorer skulle kunna stötta de unga när 
det gäller personlig utveckling och ansvar.
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4.7. Boende
Alla människor har rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25 i rättighetsstadgan). Det innebär att 
alla människor har rätt till ett hem och universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grön-
områden och offentliga platser. Att ha ett boende och en närmiljö med bra kvalitet innebär att man har 
en stabil boendesituation och känner trygghet, tillit och möjlighet till delaktighet i sina nära omgivning. 
Detta är avgörande förutsättningar för människors hälsa och centralt för att klara andra delar av livet, till 
exempel utbildning och arbete.

Statistik
Boende
Knappt 50 procent av invånarna i Borås bor i ett småhus, 13 procent bor i bostadsrätt och 34 procent 
bor i hyresrätt. På Norrby ser förutsättningarna helt annorlunda ut. På området är hyresrätt den mest 
förekommande upplåtelseformen – 2018 bodde 82 procent i en hyresrätt. 

FIGUR 41. Antal boende efter upplåtelseform, på Norrby och i Borås 2018, procent
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På Norrby finns huvudsakligen hyresrätter och bostadsrätter. Andelen personer som bodde i hyresrätter 
2018 var högre på Norrby än andelen bostäder som var hyresrätter. Det betyder att det 2018 bodde fler 
personer per hyresrätt än vad det bodde per bostadsrätt. 

Inrikes födda bodde i något högre utsträckning än utrikesfödda i bostadsrätt både kring Billdalsgatan 
och kring Värmlandsgatan. Eftersom det som här redovisas avser personer vet vi dock inte om det fanns 
skillnader relaterade till födelseland som avser hela hushåll eller om de hushåll som bor i hyresrätter består 
av flera barn. 

FIGUR 42. Antal boende i flerbostadshus per upplåtelseform, utrikes respektive inrikes födda, Norrby 2018, procent
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Figur 40. Antal boende i flerbostadshus per upplåtelseform, utrikes respektive inrikes födda, Norrby 2018, procent 

 

Den genomsnittliga bostadsytan bland Borås invånare var 40 kvadratmeter per person 2018. 
Invånarna på Norrby bodde mer trångt med 24 kvadratmeter per person. Utrikes födda hade 
generellt sett färre kvadratmeter per person i Borås som helhet, men på Norrby var detta inte lika 
tydligt.  

 

Figur 41. Kvadratmeter bostadsyta per person, Norrby och Borås 2018, antal 
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område 2018 medan andelen kvarboende över tid har varit lägre i båda områdena på Norrby. År 
2018 var andelen kvarboende 86 procent kring Billdalsgatan procent och 85,5 procent kring 
Värmlandsgatan.  
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Den genomsnittliga bostadsytan bland Borås invånare var 40 kvadratmeter per person 2018. Invånarna 
på Norrby bodde mer trångt med 24 kvadratmeter per person. Utrikes födda hade generellt sett färre 
kvadratmeter per person i Borås som helhet, men på Norrby var detta inte lika tydligt. 

FIGUR 43. Kvadratmeter bostadsyta per person, Norrby och Borås 2018, antal
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Figur 40. Antal boende i flerbostadshus per upplåtelseform, utrikes respektive inrikes födda, Norrby 2018, procent 
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Kvarboende 
Ett sätt att mäta kvarboende är att se hur stor andel av de boende som även bodde i området ett år tidigare. 
I Borås som helhet bodde varje år ungefär 88 procent av befolkningen kvar i sitt område 2018 medan 
andelen kvarboende över tid har varit lägre i båda områdena på Norrby. År 2018 var andelen kvarboende 
86 procent kring Billdalsgatan procent och 85,5 procent kring Värmlandsgatan. 

FIGUR 44. Andel kvarboende (personer som bor kvar sedan året före), Norrby och Borås 2018, procent
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Figur 42. Andel kvarboende (personer som bor kvar sedan året före), Norrby och Borås 2018, procent 

På Norrby bor en relativt sett yngre befolkning än i Borås i sin helhet, och yngre personer flyttar 
oftare än äldre personer. Familjebildning och ändrade förhållanden i livet bidrar till detta. När vi 
tittar på åldersgrupperna var för sig ser vi att en högre andel av de yngsta bodde kvar på Norrby 
än i Borås som helhet 2018. Skillnaden mellan Borås totalt sett och Norrby var som störst i 
åldersgruppen 45–64 år, och då framför allt kring Billdalsgatan. Knappt 94 procent i hela Borås 
hade då bott kvar i sitt område sedan året före, att jämföra med 87,5 procent av de boende kring 
Billdalsgatan.  

 

Figur 43. Andel kvarboende (personer som bodde kvar sedan året före), efter ålder 2018, procent 

  

Det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås äger och förvaltar de flesta av hyreshusen på 
Norrby, totalt 1 103 lägenheter. Merparten av lägenheterna är 2 rum och kök respektive 3 rum 
och kök – 365 respektive 449 lägenheter. 
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På Norrby bor en relativt sett yngre befolkning än i Borås i sin helhet, och yngre personer flyttar oftare 
än äldre personer. Familjebildning och ändrade förhållanden i livet bidrar till detta. När vi tittar på 
åldersgrupperna var för sig ser vi att en högre andel av de yngsta bodde kvar på Norrby än i Borås som 
helhet 2018. Skillnaden mellan Borås totalt sett och Norrby var som störst i åldersgruppen 45–64 år, och 
då framför allt kring Billdalsgatan. Knappt 94 procent i hela Borås hade då bott kvar i sitt område sedan 
året före, att jämföra med 87,5 procent av de boende kring Billdalsgatan. 

FIGUR 45. Andel kvarboende (personer som bodde kvar sedan året före), efter ålder 2018, procent
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Figur 42. Andel kvarboende (personer som bor kvar sedan året före), Norrby och Borås 2018, procent 
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Det kommunala bostadsbolaget Bostäder i Borås äger och förvaltar de flesta av hyreshusen på Norrby, 
totalt 1 103 lägenheter. Merparten av lägenheterna är 2 rum och kök respektive 3 rum och kök – 365 
respektive 449 lägenheter.

FIGUR 46. Andel lägenheter av olika storlek i Bostäder i Borås bestånd på Norrby 2022, procent 
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Figur 44. Andel lägenheter av olika storlek i Bostäder i Borås bestånd på Norrby 2022, procent OBS Gör om figuren så att 
det följer samma utseende som i övriga rapport 

 

 

Pågående arbete 

Kvartersvärdar 
Bostäder i Borås har på Norrby nio kvartersvärdar anställda som syns mycket på området. Dessa 
ansvarar för att till exempel klippa gräs, skotta snö, rensa rabatter och plocka skräp utomhus samt 
städa trappor och plocka skräp inne i fastigheterna. De gör även regelbundet en grundlig städning 
av tvättstugor samt rensar i cykelrummen. Kvartersvärdarna genomför också reparationer i 
lägenheterna.  
 
Bostäder i Borås har även snickare, besiktningspersoner, projektledare och utvecklingsledare 
anställda som jobbar i området. Det finns även en distriktschef som ansvarar speciellt för Norrby. 
Utvecklingsledarna har ett nära samarbete med Norrbyhuset och brukar finnas tillgängliga där. 
 
Hyresgästföreningen – lokaler på området 
Det finns två lokala hyresgästföreningar i området – en med lokal på Alingsåsvägen och en med 
lokal på Billdalsgatan. Dessa lokaler hyrs ut för kurser och kalas. I lokalen på Billdalsgatan 
bedriver även Borås Folkhögskola viss verksamhet; vårterminen 2022 har man startat en allmän 
kurs och planer finns på att eventuellt starta någon mer kurs. Bostäder i Borås upplåter även en 
lokal till en sportbank på området och till föreningar. 
 
Våga bry dig om 
Bostäder i Borås gör en stor satsning på projektet Våga bry dig om, med ett koncept från organi-
sationen Huskurage som grund. Projektet handlar om att man som granne ska våga reagera innan 
det är för sent om någon far illa. Bostadsbolagets personal har fått information och kunskap om 
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Pågående arbete 
 
Kvartersvärdar
Bostäder i Borås har på Norrby nio kvartersvärdar anställda som syns mycket på området. Dessa ansvarar 
för att till exempel klippa gräs, skotta snö, rensa rabatter och plocka skräp utomhus samt städa trappor 
och plocka skräp inne i fastigheterna. De gör även regelbundet en grundlig städning av tvättstugor samt 
rensar i cykelrummen. Kvartersvärdarna genomför också reparationer i lägenheterna. 

Bostäder i Borås har även snickare, besiktningspersoner, projektledare och utvecklingsledare anställda som 
jobbar i området. Det finns även en distriktschef som ansvarar speciellt för Norrby. Utvecklingsledarna 
har ett nära samarbete med Norrbyhuset och brukar finnas tillgängliga där.

Hyresgästföreningen – lokaler på området
Det finns två lokala hyresgästföreningar i området – en med lokal på Alingsåsvägen och en med lokal på 
Billdalsgatan. Dessa lokaler hyrs ut för kurser och kalas. I lokalen på Billdalsgatan bedriver även Borås 
Folkhögskola viss verksamhet; vårterminen 2022 har man startat en allmän kurs och planer finns på att 
eventuellt starta någon mer kurs. Bostäder i Borås upplåter även en lokal till en sportbank på området 
och till föreningar.

Våga bry dig om
Bostäder i Borås gör en stor satsning på projektet Våga bry dig om, med ett koncept från organisationen 
Huskurage som grund. Projektet handlar om att man som granne ska våga reagera innan det är för sent 
om någon far illa. Bostadsbolagets personal har fått information och kunskap om projektet, och det finns 
även informationslappar i alla trappuppgångar. Projektet drivs som ett samarbete mellan bostadsbolaget, 
olika förvaltningar inom staden och Polisen.
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Boendes bild
Både ungdomar och vuxna har deltagit i samtalen. I den tredje samtalsrundan deltog politiker och 
tjänste-personer från Tekniska förvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen samt Polisen, föreningsrepresentanter och boende. 

I samtalen pratade man bland annat om behovet av trapphusråd eller boenderåd som kan ta gemensamt 
ansvar för städning och för att motverka nedskräpning. För att detta ska kunna genomföras skulle de 
boende gärna se exempelvis en nedsättning av hyran. Det behövs också regelbundna möten med bostads-
bolaget och dess samarbetspartners, till exempel med trygghetsvärdarna.

Många ser problem med att många saker samlas i källarförråd, trapphus och tvättstugor. Ett förslag för 
att komma till bukt med detta var att det skulle kunna skapas en plats i husen där boende kan dela med 
sig av eller ge bort saker man inte längre behöver. 

Det skulle också vara bra med regelbundna nyhetsbrev på olika språk samt information om gemensamma 
regler vad gäller hur man använder tvättstugorna och hur man hanterar avfall.

Synpunkter kring de allmänna utrymmena återkommer i enkäten. Trygga allmänna utrymmen är det som 
respondenterna tycker är viktigast för att vara nöjda med sin bostad. Bland fritextsvaren för denna fråga 
var det många av respondenterna som uttryckte att de ville att renovering och reparation av bostäderna 
skulle ingå i hyran. De ville ha bättre städning av trapphusen och tvättstugan samt att det som gått sönder 
skulle lagas inom en rimlig tid. 

På frågan om hur nöjda boende är i det stora hela över sin bostad, har flest angett att de är nöjda. Nedbrutet 
på kön är män de som är mest tillfreds, med ett medelvärde på 3,2 i jämförelse med kvinnorna på 3,0.  
De som är 65 år eller äldre har högst medelvärde och de som är 26-45 år har lägst. 
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4.8. Barns och ungas hälsa
En god start i livet är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både under uppväxten och senare i livet.  
Ett barn som har goda fysiska och ekonomiska uppväxtvillkor och trygga relationer till vuxna, bra 
kompisar och möjlighet att leka, mår och utvecklas bättre både kognitivt, mentalt, socialt och motoriskt.

Statistik
Ungas hälsa
Vartannat år besvarar elever i årskurs 6 och 8 på högstadiet och år 1 på gymnasiet i Borås en omfattande 
hälsoenkät. Här har vi valt ut ett antal frågor från den elevhälsoenkät som besvarades i oktober 2021. 
Syftet är att komplettera statistiken genom att beskriva hur de unga själva uppfattar sitt liv och hur de 
mår på Norrby och i hela Borås. 

I tabellen har vi sammanställt antalet folkbokförda på Norrby och antalet svar från elever som uppger 
att de bor på Norrby. Det kan dock finnas dels unga som inte är folkbokförda, men ändå är boende på 
Norrby, dels personer som är folkbokförda på Norrby men bor på en annan plats. Det kan också finnas 
felaktiga uppgifter om boende eller uteblivna svar. Med reservation för detta har svarsandelar beräknats.  

TABELL 1. Deltagande i elevhälsoenkäten oktober 2021, Borås, antal och andel

Årskurs/ålder Folkbokförda 2021 Antal svar Andel svarande

Åk 6/12 år 77 50 65 %

Åk 8/14 år 65 54 83 %

Gy år 1/16 år 66 52 79 %

 
De vanligaste skolorna i årskurs 6 var

• Särlaskolan – 14 elever

• Hestra Midgårdsskolan – 10 elever

• Byttorpsskolan – 9 elever.

• De vanligaste skolorna för årskurs 8 var 

• Särlaskolan – 30 elever

• Daltorpsskolan – 6 elever.

De vanligaste skolorna för år 1 på gymnasiet var

• Bäckängsgymnasiet – 12 elever

• Almåsgymnasiet – 10 elever

• Viskastrandsgymnasiet – 10 elever.
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”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?” 
Generellt trivs de unga som bor på Norrby bättre med livet än samtliga i Borås. Oavsett stadsdel trivs de 
unga som bäst i årskurs 6; därefter minskar andelen, ju äldre de blir. 

FIGUR 47. ”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?” Svar: ”Jag trivs mycket bra”, efter årskurs, andel
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Figur 33. ”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?” Svar: ”Jag trivs mycket bra”, efter årskurs, andel 

 
 
I samtliga undersökta årskurser trivs pojkar sammantaget bättre än flickor med livet, både i Borås 
och på Norrby, och de utrikes födda trivs bättre än inrikes födda. De mönster vi ser för alla unga 
i Borås finns också på Norrby, men andelarna är något högre på Norrby.  
 
 
Figur 34. ”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?” Svar: ”Jag trivs mycket bra”, efter kön och födelseland, procent 

 
 
 
”Jag ser positivt på min framtid.” 

De unga på Norrby i årskurs 6 och 8 ser mer positivt på sin framtid än de unga i Borås 
sammantaget. Bland gymnasieeleverna är det omvänt – i den åldern har en lägre andel på Norrby 
än i samtliga elever i Borås en positiv framtidstro.  
 
Figur 35. ”Jag ser positivt på min framtid.” Svar: ”Ja” efter årskurs, andel  
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I samtliga undersökta årskurser trivs pojkar sammantaget bättre än flickor med livet, både i Borås och på 
Norrby, och de utrikes födda trivs bättre än inrikes födda. De mönster vi ser för alla unga i Borås finns 
också på Norrby, men andelarna är något högre på Norrby. 

FIGUR 48. ”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?” Svar: ”Jag trivs mycket bra”, efter kön och födelseland, 
procent
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Figur 33. ”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?” Svar: ”Jag trivs mycket bra”, efter årskurs, andel 

 
 
I samtliga undersökta årskurser trivs pojkar sammantaget bättre än flickor med livet, både i Borås 
och på Norrby, och de utrikes födda trivs bättre än inrikes födda. De mönster vi ser för alla unga 
i Borås finns också på Norrby, men andelarna är något högre på Norrby.  
 
 
Figur 34. ”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?” Svar: ”Jag trivs mycket bra”, efter kön och födelseland, procent 

 
 
 
”Jag ser positivt på min framtid.” 

De unga på Norrby i årskurs 6 och 8 ser mer positivt på sin framtid än de unga i Borås 
sammantaget. Bland gymnasieeleverna är det omvänt – i den åldern har en lägre andel på Norrby 
än i samtliga elever i Borås en positiv framtidstro.  
 
Figur 35. ”Jag ser positivt på min framtid.” Svar: ”Ja” efter årskurs, andel  
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”Jag ser positivt på min framtid.”
De unga på Norrby i årskurs 6 och 8 ser mer positivt på sin framtid än de unga i Borås sammantaget. 
Bland gymnasieeleverna är det omvänt – i den åldern har en lägre andel på Norrby än i samtliga elever i 
Borås en positiv framtidstro.

FIGUR 49. ”Jag ser positivt på min framtid.” Svar: ”Ja” efter årskurs, andel 
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Pojkar och flickor har i stort sett lika positiv bild av sin framtid, men det finns skillnader relaterat 
till födelseland. Utrikes födda svarar i lägre utsträckning än inrikes födda att de ser positivt på sin 
framtid. 

Figur 36. ”Jag ser positivt på min framtid.” Svar ”Ja” efter kön och födelseland, procent 

 

”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?”” 

Ju äldre eleverna är, desto mer upplever de att de inte har någon vuxen i sin närhet att anförtro 
sig åt. Eleverna i årskurs 6 och 8 på Norrby upplever i högre utsträckning än samtliga elever i 
Borås att de har en sådan vuxen i sin närhet, men på gymnasiet är andelen på Norrby lägre än 
bland samtliga elever.  
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Pojkar och flickor har i stort sett lika positiv bild av sin framtid, men det finns skillnader relaterat till 
födelseland. Utrikes födda svarar i lägre utsträckning än inrikes födda att de ser positivt på sin framtid.

FIGUR 50. ”Jag ser positivt på min framtid.” Svar ”Ja” efter kön och födelseland, procent
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Pojkar och flickor har i stort sett lika positiv bild av sin framtid, men det finns skillnader relaterat 
till födelseland. Utrikes födda svarar i lägre utsträckning än inrikes födda att de ser positivt på sin 
framtid. 

Figur 36. ”Jag ser positivt på min framtid.” Svar ”Ja” efter kön och födelseland, procent 

 

”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?”” 

Ju äldre eleverna är, desto mer upplever de att de inte har någon vuxen i sin närhet att anförtro 
sig åt. Eleverna i årskurs 6 och 8 på Norrby upplever i högre utsträckning än samtliga elever i 
Borås att de har en sådan vuxen i sin närhet, men på gymnasiet är andelen på Norrby lägre än 
bland samtliga elever.  
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”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?”
Ju äldre eleverna är, desto mer upplever de att de inte har någon vuxen i sin närhet att anförtro sig åt. 
Eleverna i årskurs 6 och 8 på Norrby upplever i högre utsträckning än samtliga elever i Borås att de har 
en sådan vuxen i sin närhet, men på gymnasiet är andelen på Norrby lägre än bland samtliga elever. 

FIGUR 51. ”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?” Svar: ”Ja” efter årskurs, andel
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Figur 37. ”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?” Svar: ”Ja” efter årskurs, andel 

 
Pojkar upplever oftare att de har någon att anförtro sig åt än flickor, och andelen är högre bland 
inrikes födda än bland utrikes födda. Skillnaderna mellan Norrby och alla elever i Borås är små. 
Störst är skillnaden bland utrikes födda, där en högre andel på Norrby än bland alla elever i Borås 
har en sådan vuxen i sin närhet.  

 

Figur 38. ”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?” Svar: ”Ja”, efter kön och 
födelseland, andel 

 
 
”Hur ofta känner du dig ensam?” 
Fler elever på Norrby uppger att de aldrig eller sällan känner sig ensamma än i Borås totalt. Ju 
äldre eleverna blir desto färre uppger att de aldrig eller sällan känner sig ensamma, och det är 
större skillnader mellan åldrarna på Norrby än i Borås totalt.  
 
Figur 39. ”Hur ofta känner du dig ensam?” Svar: ”Aldrig” eller ”Sällan”, efter årskurs, procent 
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Pojkar upplever oftare att de har någon att anförtro sig åt än flickor, och andelen är högre bland inrikes 
födda än bland utrikes födda. Skillnaderna mellan Norrby och alla elever i Borås är små. Störst är skill-
naden bland utrikes födda, där en högre andel på Norrby än bland alla elever i Borås har en sådan vuxen 
i sin närhet. 

FIGUR 52. ”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?” Svar: ”Ja”, efter kön och 
födelseland, andel
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Figur 37. ”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?” Svar: ”Ja” efter årskurs, andel 

 
Pojkar upplever oftare att de har någon att anförtro sig åt än flickor, och andelen är högre bland 
inrikes födda än bland utrikes födda. Skillnaderna mellan Norrby och alla elever i Borås är små. 
Störst är skillnaden bland utrikes födda, där en högre andel på Norrby än bland alla elever i Borås 
har en sådan vuxen i sin närhet.  

 

Figur 38. ”Har du någon vuxen i din närhet som du kan tala öppet och förtroligt med?” Svar: ”Ja”, efter kön och 
födelseland, andel 

 
 
”Hur ofta känner du dig ensam?” 
Fler elever på Norrby uppger att de aldrig eller sällan känner sig ensamma än i Borås totalt. Ju 
äldre eleverna blir desto färre uppger att de aldrig eller sällan känner sig ensamma, och det är 
större skillnader mellan åldrarna på Norrby än i Borås totalt.  
 
Figur 39. ”Hur ofta känner du dig ensam?” Svar: ”Aldrig” eller ”Sällan”, efter årskurs, procent 
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”Hur ofta känner du dig ensam?”
Fler elever på Norrby uppger att de aldrig eller sällan känner sig ensamma än i Borås totalt. Ju äldre eleverna 
blir desto färre uppger att de aldrig eller sällan känner sig ensamma, och det är större skillnader mellan 
åldrarna på Norrby än i Borås totalt.

FIGUR 53. ”Hur ofta känner du dig ensam?” Svar: ”Aldrig” eller ”Sällan”, efter årskurs, procent
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Pojkar anger i högre utsträckning än flickor att de aldrig eller sällan känner sig ensamma, och 
skillnaden mellan könen är större bland eleverna på Norrby än totalt i Borås.  

 

Figur 40. ”Hur ofta känner du dig ensam?” Svar: ”Aldrig” eller ”Sällan”, efter kön och födelseland, procent 

 

 

”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?”  
Elever i samtliga årskurser på Norrby upplever i högre utsträckning än i Borås som helhet att det 
finns mycket att göra på fritiden.  
 
 
Figur 41. ”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?” Svar: ”Väldigt mycket” eller ”Ganska mycket”, 
efter årskurs, procent 
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Pojkar anger i högre utsträckning än flickor att de aldrig eller sällan känner sig ensamma, och skillnaden 
mellan könen är större bland eleverna på Norrby än totalt i Borås. 

FIGUR 54. ”Hur ofta känner du dig ensam?” Svar: ”Aldrig” eller ”Sällan”, efter kön och födelseland, procent
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Pojkar anger i högre utsträckning än flickor att de aldrig eller sällan känner sig ensamma, och 
skillnaden mellan könen är större bland eleverna på Norrby än totalt i Borås.  

 

Figur 40. ”Hur ofta känner du dig ensam?” Svar: ”Aldrig” eller ”Sällan”, efter kön och födelseland, procent 

 

 

”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?”  
Elever i samtliga årskurser på Norrby upplever i högre utsträckning än i Borås som helhet att det 
finns mycket att göra på fritiden.  
 
 
Figur 41. ”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?” Svar: ”Väldigt mycket” eller ”Ganska mycket”, 
efter årskurs, procent 
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”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?” 
Elever i samtliga årskurser på Norrby upplever i högre utsträckning än i Borås som helhet att det finns 
mycket att göra på fritiden. 

FIGUR 55. ”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?” Svar: ”Väldigt mycket” eller ”Ganska 
mycket”, efter årskurs, procent
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Flickor både i Borås och på Norrby upplever i lägre utsträckning än pojkar att det finns mycket 
att göra. Detsamma gäller utrikes födda elever jämfört med inrikes födda.  
 
Figur 42. ”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?” Svar: ”Väldigt mycket” eller ”Ganska mycket”, 
efter kön och födelseland, procent. 

 
 

”Är du medlem i någon förening?”  
Närmare 60 procent av eleverna i hela Borås i årskurs 6 är medlemmar i en förening. Bland de 
svarande på gymnasiet är andelen lägre, 46 procent. En lägre andel på Norrby än i hela Borås är 
föreningsmedlemmar och på gymnasiet är bara knappt en tredjedel av de unga svarande på 
Norrby medlemmar i en förening.  
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Flickor både i Borås och på Norrby upplever i lägre utsträckning än pojkar att det finns mycket att göra. 
Detsamma gäller utrikes födda elever jämfört med inrikes födda. 

FIGUR 56. ”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?” Svar: ”Väldigt mycket” eller ”Ganska 
mycket”, efter kön och födelseland, procent.
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Flickor både i Borås och på Norrby upplever i lägre utsträckning än pojkar att det finns mycket 
att göra. Detsamma gäller utrikes födda elever jämfört med inrikes födda.  
 
Figur 42. ”Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?” Svar: ”Väldigt mycket” eller ”Ganska mycket”, 
efter kön och födelseland, procent. 

 
 

”Är du medlem i någon förening?”  
Närmare 60 procent av eleverna i hela Borås i årskurs 6 är medlemmar i en förening. Bland de 
svarande på gymnasiet är andelen lägre, 46 procent. En lägre andel på Norrby än i hela Borås är 
föreningsmedlemmar och på gymnasiet är bara knappt en tredjedel av de unga svarande på 
Norrby medlemmar i en förening.  
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”Är du medlem i någon förening?” 
Närmare 60 procent av eleverna i hela Borås i årskurs 6 är medlemmar i en förening. Bland de svarande på 
gymnasiet är andelen lägre, 46 procent. En lägre andel på Norrby än i hela Borås är föreningsmedlemmar 
och på gymnasiet är bara knappt en tredjedel av de unga svarande på Norrby medlemmar i en förening. 

FIGUR 57. ”Är du medlem i någon förening?” Svar: ”Ja”, efter årskurs, procent
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Figur 43. ”Är du medlem i någon förening?” Svar: ”Ja”, efter årskurs, procent 

 

Framför allt är det flickorna på Norrby som har ett lågt föreningsdeltagande jämfört med 
pojkarna. Dessa skillnader är betydligt mindre i hela Borås men trenden finns även där. I hela 
Borås skiljer det i stället mer mellan inrikes och utrikes födda än på Norrby.  

 

Figur 44. ”Är du medlem i någon förening?” Svar: ”Ja”, efter kön och födelseland, procent 

 

 

”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?”  

Bland elever i årskurs 8 och på gymnasiet finns en större otrygghet på Norrby än bland samtliga 
elever. Framför allt i gymnasieåldern är skillnaden stor mellan elever boende på Norrby och 
samtliga elever i Borås.  
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Framför allt är det flickorna på Norrby som har ett lågt föreningsdeltagande jämfört med pojkarna. Dessa 
skillnader är betydligt mindre i hela Borås men trenden finns även där. I hela Borås skiljer det i stället mer 
mellan inrikes och utrikes födda än på Norrby. 

FIGUR 58. ”Är du medlem i någon förening?” Svar: ”Ja”, efter kön och födelseland, procent
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Figur 43. ”Är du medlem i någon förening?” Svar: ”Ja”, efter årskurs, procent 

 

Framför allt är det flickorna på Norrby som har ett lågt föreningsdeltagande jämfört med 
pojkarna. Dessa skillnader är betydligt mindre i hela Borås men trenden finns även där. I hela 
Borås skiljer det i stället mer mellan inrikes och utrikes födda än på Norrby.  

 

Figur 44. ”Är du medlem i någon förening?” Svar: ”Ja”, efter kön och födelseland, procent 

 

 

”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?”  

Bland elever i årskurs 8 och på gymnasiet finns en större otrygghet på Norrby än bland samtliga 
elever. Framför allt i gymnasieåldern är skillnaden stor mellan elever boende på Norrby och 
samtliga elever i Borås.  
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”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?” 
Bland elever i årskurs 8 och på gymnasiet finns en större otrygghet på Norrby än bland samtliga elever. 
Framför allt i gymnasieåldern är skillnaden stor mellan elever boende på Norrby och samtliga elever i Borås. 

FIGUR 59. ”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?” Svar: ”Alltid”, efter årskurs, procent
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Figur 45. ”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?” Svar: ”Alltid”, efter årskurs, procent 

 
Flickor är generellt sett mer otrygga än pojkar i sitt bostadsområde oavsett var de bor, men bland 
pojkar är skillnaden mellan Norrby och samtliga elever tydlig. Utrikes födda på Norrby känner sig 
dessutom mer trygga än inrikes födda; för Borås totalt gäller det motsatta.  
 
 
Figur 46. ”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?” Svar: ”Alltid”, efter kön och födelseland, procent 

 
 

”Har du eget rum?” 
 
Vi har tidigare visat att personer på Norrby har färre kvadratmeter per person som bostadsyta. 
Att det är så, och att det finns en trångboddhet, understryks av andelen elever som uppger att de 
har ett eget rum. En betydligt lägre andel av eleverna som bor på Norrby har ett eget rum jämfört 
med eleverna i Borås som helhet.  
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Flickor är generellt sett mer otrygga än pojkar i sitt bostadsområde oavsett var de bor, men bland pojkar 
är skillnaden mellan Norrby och samtliga elever tydlig. Utrikes födda på Norrby känner sig dessutom 
mer trygga än inrikes födda; för Borås totalt gäller det motsatta. 

FIGUR 60. ”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?” Svar: ”Alltid”, efter kön och födelseland, procent
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Figur 45. ”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?” Svar: ”Alltid”, efter årskurs, procent 

 
Flickor är generellt sett mer otrygga än pojkar i sitt bostadsområde oavsett var de bor, men bland 
pojkar är skillnaden mellan Norrby och samtliga elever tydlig. Utrikes födda på Norrby känner sig 
dessutom mer trygga än inrikes födda; för Borås totalt gäller det motsatta.  
 
 
Figur 46. ”Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?” Svar: ”Alltid”, efter kön och födelseland, procent 
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Att det är så, och att det finns en trångboddhet, understryks av andelen elever som uppger att de 
har ett eget rum. En betydligt lägre andel av eleverna som bor på Norrby har ett eget rum jämfört 
med eleverna i Borås som helhet.  
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”Har du eget rum?”
Vi har tidigare visat att personer på Norrby har färre kvadratmeter per person som bostadsyta. Att det är 
så, och att det finns en trångboddhet, understryks av andelen elever som uppger att de har ett eget rum. 
En betydligt lägre andel av eleverna som bor på Norrby har ett eget rum jämfört med eleverna i Borås 
som helhet. 

FIGUR 61. ”Har du eget rum?” Svar: ”Ja”, efter årskurs, procent
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Figur 47. ”Har du eget rum?” Svar: ”Ja”, efter årskurs, procent 

 
 
I Borås som helhet finns inga skillnader mellan könen medan flickor på Norrby mer sällan har 
eget rum. Utrikes födda har i lägre utsträckning eget rum jämfört med alla elever i Borås, men 
bland boende på Norrby finns inga skillnader relaterade till födelseland.  
 
 

Figur 48. ”Har du eget rum?” Svar: "Ja” , efter kön och födelseland, procent 

 
 

”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?”  

Bara de äldsta eleverna på Norrby upplever mer sällan än eleverna i hela Borås att de inte har det 
mycket eller ganska bra ekonomiskt. Både i årskurs 6 och årskurs 8 är eleverna mer positiva till 
familjens ekonomiska situation på Norrby än i Borås som helhet.  
 
Figur 49. ”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?” Svar: ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”, efter 
årskurs, procent 
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I Borås som helhet finns inga skillnader mellan könen medan flickor på Norrby mer sällan har eget rum. 
Utrikes födda har i lägre utsträckning eget rum jämfört med alla elever i Borås, men bland boende på 
Norrby finns inga skillnader relaterade till födelseland. 

FIGUR 62. ”Har du eget rum?” Svar: “Ja” , efter kön och födelseland, procent
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Figur 47. ”Har du eget rum?” Svar: ”Ja”, efter årskurs, procent 

 
 
I Borås som helhet finns inga skillnader mellan könen medan flickor på Norrby mer sällan har 
eget rum. Utrikes födda har i lägre utsträckning eget rum jämfört med alla elever i Borås, men 
bland boende på Norrby finns inga skillnader relaterade till födelseland.  
 
 

Figur 48. ”Har du eget rum?” Svar: "Ja” , efter kön och födelseland, procent 

 
 

”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?”  

Bara de äldsta eleverna på Norrby upplever mer sällan än eleverna i hela Borås att de inte har det 
mycket eller ganska bra ekonomiskt. Både i årskurs 6 och årskurs 8 är eleverna mer positiva till 
familjens ekonomiska situation på Norrby än i Borås som helhet.  
 
Figur 49. ”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?” Svar: ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”, efter 
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”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?” 
Bara de äldsta eleverna på Norrby upplever mer sällan än eleverna i hela Borås att de inte har det mycket 
eller ganska bra ekonomiskt. Både i årskurs 6 och årskurs 8 är eleverna mer positiva till familjens ekono-
miska situation på Norrby än i Borås som helhet. 

FIGUR 63. ”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?” Svar: ”Mycket bra” eller ”Ganska 
bra”, efter årskurs, procent
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Totalt i Borås uppger utrikes födda i lägre utsträckning än inrikes födda att deras familjer har en 
mycket eller ganska bra ekonomisk situation. Mellan könen finns inga skillnader, och generellt ser 
elever som bor på Norrby mer positivt på familjens ekonomi än elever i Borås som helhet.  
 
 
Figur 50. ”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?” Svar: ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”, efter 
kön och födelseland, procent 

 

 

Pågående arbete 

Det finns en familjecentral på området. Där samverkar barnavårdscentral, mödravårdscentral, 
småbarnsbibliotek, socialrådgivning samt öppen förskola. Familjecentralens målgrupp är föräldrar 
till barn från 0 år tills att barnet börjar skolan. Familjecentralen samarbetar med förskolorna på 
området och med Borås Stads barnhälsoteam.  

På Norrby finns tre förskolor – Norrbyskolans förskola, Norrbygården och Kreanova. Ytterligare 
en förskola för 120 barn planeras de närmaste åren. Två grundskolor – Särlaskolan F–9 och 
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Totalt i Borås uppger utrikes födda i lägre utsträckning än inrikes födda att deras familjer har en mycket 
eller ganska bra ekonomisk situation. Mellan könen finns inga skillnader, och generellt ser elever som bor 
på Norrby mer positivt på familjens ekonomi än elever i Borås som helhet. 

FIGUR 64. ”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?” Svar: ”Mycket bra” eller ”Ganska 
bra”, efter kön och födelseland, procent
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Totalt i Borås uppger utrikes födda i lägre utsträckning än inrikes födda att deras familjer har en 
mycket eller ganska bra ekonomisk situation. Mellan könen finns inga skillnader, och generellt ser 
elever som bor på Norrby mer positivt på familjens ekonomi än elever i Borås som helhet.  
 
 
Figur 50. ”Hur pass bra ställt ekonomiskt tycker du att din familj har det?” Svar: ”Mycket bra” eller ”Ganska bra”, efter 
kön och födelseland, procent 
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Pågående arbete
Det finns en familjecentral på området. Där samverkar barnavårdscentral, mödravårdscentral, småbarns-
bibliotek, socialrådgivning samt öppen förskola. Familjecentralens målgrupp är föräldrar till barn från 0 
år tills att barnet börjar skolan. Familjecentralen samarbetar med förskolorna på området och med Borås 
Stads barnhälsoteam. 

På Norrby finns tre förskolor – Norrbyskolans förskola, Norrbygården och Kreanova. Ytterligare en förskola 
för 120 barn planeras de närmaste åren. Tre grundskolor – Hestra Midgårdsskolan, Särlaskolan F–9 och 
Byttorpsskolan F–6 – har Norrby som närområde. Det finns även en gymnasieskola, Almåsgymnasiet, 
på området och 3 friskolor i närområdet – Malmen Montessori F–9, Internationella Engelska skolan 4–9 
och Kunskapsskolan F-9.

Den geografiskt närmsta skolan på Norrby är Särlaskolan. Majoriteten av eleverna på skolan bor på 
Norrby. I skolenheten F-6 går i dag cirka 180 elever och cirka 200 elever går på högstadiet. Från höstter-
minen 2022 kommer skolan att byggas om. Under ombyggnationstiden kommer eleverna i F-6 gå husera 
i Byttorpsskolans lokaler, medan högstadiet kommer att gå kvar på Särlaskolan under ombyggnationen. 

Borås Folkhögskola har en filial på Norrby och erbjuder olika kurser i Hyresgästföreningens lokal på 
Billdalsgatan. 

På Norrby finns också den kommunala gymnasieskolan, Almåsgymnasiet samt olika vuxenutbildnings-
program. 

Arbete med tandhälsa
Folktandvården Västra Götaland driver projektet Hälsopromotörer i tandvården (HIT). Syftet är dels att 
försöka vända en negativ trend vad gäller kariesutvecklingen hos barn 0–6 år, dels att utjämna de skillnader 
i munhälsa som finns mellan olika områden.

På Folktandvårdens kliniker får föräldrar till barn 0–6 år med risk för eller utvecklad karies träffa en 
hälsopromotör i ett hälsosamtal. Samtalen syftar till att ge föräldrar kunskap om samt verktyg för att 
kunna förändra beteenden vad gäller matvanor och tandborstvanor. 

Familjerna får i genomsnitt 4 samtal under cirka 6 månader. Hälsopromotören besöker också familje-
centralen på Norrby varje termin och håller föreläsningen Goda matvanor och god munhygien för dig och 
ditt barn.

Alla förskolor på Norrby har fått erbjudande om att ta emot Tandboxen som är ett pedagogiskt material 
skapat för förskolepedagoger och förskolebarn från cirka 3 års ålder. Boxen innehåller sagor, pyssel, sånger 
med mera för att väcka barnens nyfikenhet kring tänder och tandhälsa. I samband med att förskolan 
arbetar med Tandboxen skickar man ut information och munhälsoråd till föräldrarna. Munhälsoråden 
finns översatta på 20 olika språk. Tandboxen är kostnadsfri och får behållas av förskolan för framtida bruk.

Språkfrämjande arbete
Språkfrämjande arbete är prioriterat på Norrby och insatser pågår på olika arenor och till olika målgrupper. 
Genom Socialt hållbart Borås drivs ett språkfrämjande projekt under ledning av Förskoleförvaltningen. 
Projektet riktar sig till vårdnadshavare och syftet är dels att främja barns språkutveckling utifrån insatser 
på olika arenor, dels att utveckla föräldraskapsstöd för att gynna barns språkutveckling. Projektet ska 
utveckla samverkan av insatser för att gynna barns språkutveckling och arbetssättet ska spridas till andra 
områden i staden. 



AVSNITT 4.8. SÅ HÄR ÄR LÄGET PÅ NORRBY

58 | kunskapsunderlag – norrby 2022

Projektet genomförs i samverkan mellan Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Det har bland annat tagits fram material om språk till vårdnadshavare, genom-
förts en föreläsning riktad till personal och allmänhet och introduktionen till förskolan har utvecklats. 
På familjecentralen har man särskilt satsat på att kommunicera med bildstöd. 

Ordpalatset är en verksamhet som erbjuder barn i mellanstadieålder att delta i skrivarverkstäder under 
skoltid 2 gånger per läsår. Ordpalatset erbjuder också lovverksamhet i samarbete med Norrbyhuset. 

Förskolorna Kreanova och Norrbyskolans förskola satsar också särskilt på språkfrämjande arbete, och 
bibliotekarietjänsterna på Norrbyhusets bibliotek och familjecentralens småbarnsbibliotek har förstärkts 
med bibliotekarier. Det genomförs även hembesök.  

Barn och ungas bild
Under hösten 2021 intervjuades barn och ungdomar för att kartlägga vilka frågor som verkar intressera 
och engagera barn och unga. Totalt gjordes 62 intervjuer med unga i åldrarna 6–14 år. 

Många beskrev att de trivs med att bo på Norrby; de har många kompisar som de trivs och har roligt med. 
Men trots att man generellt sett trivdes på sitt område fanns det saker som barnen tyckte var dåligt på 
området och som skulle kunna bli bättre. Bland annat tyckte de att det är skräpigt och trasigt på många 
ställen. Flera uttryckte också att det bråkas och skriks och att de ser vuxna som dricker och röker, vilket 
gör dem rädda. 

Under våren 2022 genomfördes en samtalsgrupp i en årskurs 6 på Särlaskolan utifrån intervjusvaren. 
Samtalsgrupperna genomfördes separat med pojkar respektive flickor. I samtalen bekräftades att de allra 
flesta trivs att bo på Norrby. En anledning verkade vara att man känner många och det finns många vänner 
att leka med och hitta på saker. 

Bland pojkarna var fotboll en vanlig aktivitet på fritiden. Även bland flickorna var det några som var 
engagerade i idrott, och flera deltog i Kulturskolans verksamhet. 

Från enkätresultatet 
Majoriteten av de som svarat på enkäten upplever att det är dåligt för barn och unga att växa upp i Norrby. 
Nedbrutet på kön och ålder hade kvinnor har lägst medelvärde på 2,5 samt de i åldern 26-45 år på 2,4. 

På frågan kring vad som kan göra det ännu bättre för barn och unga att växa upp på Norrby var den 
kategorin som fick högst medelvärde och således är viktigast att förbättra är fritidsaktiviteter på området 
(3,5). Där var det återigen jämnt mellan kvinnor och män på 3,5 samt flest i åldern 26-35 (3,6) som ansåg 
detta vara viktigt. Majoriteten av respondenterna angav i fritextsvaren ville att det skulle finnas fler poliser 
tillgängliga i området, som det även skulle finnas möjlighet att prata med. De ville ha mer förebyggande 
arbete för barn och unga för att på så sätt se till att de inte hamnar i kriminalitet
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4.9. Slutord
Skillnader i livsvillkor är vår största utmaning för att uppnå social hållbarhet. Detta Kunskapsunderlag 
om Norrby, där både statistik, pågående arbete och invånarnas perspektiv synliggörs, hoppas vi kan bidra 
till träffsäkra prioriteringar och insatser på olika nivåer över tid. 
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