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Datum 

2018-12-05 
 

Instans 
Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde på Borås Kongress tisdagen den 11 december 2018. Vi möts 

upp i entrén kl. 11:15 för ett gemensamt julbord. Därefter är vi kvar på Borås 

Kongress för årets sista sammanträde.  

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Mathias Duell 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Helen Glaser, 033 357385 eller via e-post: 

helen.glaser@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare   

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Anmälningsärenden 2018-12-11 
Dnr 2017-00224 009 

 

4.  Delegationsbeslut 2018-12-11 
Dnr 2017-00225 002 

 

5.  Förvaltningschefen informerar 
Dnr 2018-00076 2.9.2.25 

 

6.  Budgetuppföljning 10 dagars 
Dnr 2018-00077 1.2.4.25 

 

7.  Regler och anvisningar för Intern kontroll 2019 
Dnr 2018-00203 1.2.3.0 

 

8.  Attestanter 2019 
Dnr 2018-00202 1.2.2.2 

 

9.  LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
Dnr 2018-00116 1.1.3.25 

 

10.  Rapport om byggprojekt 2018-12-11  
Dnr 2018-00078 2.6.1.1 

 

11.  Svar på remiss gällande bullerberäkning för förslag på lokalisering 
för nytt samlat skyttecentrum i Borås. 
Dnr 2018-00178 2.6.1.1 

 

12.  Inriktningsbeslut gällande fastigheten Antares 2, Tullengymnasiet.  
Dnr 2018-00170 2.6.4.1 

 

13.  Övertagande av fastigheten Kråkered 1:32, Dalsjöfors. 
Dnr 2018-00151 2.6.4.1 
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Anmälningsärenden 2018-12-11 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärende angående anställningar översänds till Revisionen  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anställningar: 

Maria Wiland anställs som miljöansvarig fr.o.m. 1 februari, 2019 

Ann-Christin Josefsson anställs som verksamhetskontroller fr.o.m. 4 mars, 2019                  

-                  

 

Beslutet expedieras till  

1. Revisionen 

 

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2018-12-11 

Öppnande av förstudiekonto för Tummarpskolan om- 

och tillbyggnad.  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar i enlighet med gällande delegationsordning 

att godkänna öppnande av förstudiekonto för Tummarpskolan om- och 

tillbyggnad, samt att kostnaderna skall belasta uppdragsgivaren om ärendet inte 

övergår i ett investeringsprojekt        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Projektets handläggning  

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 lyft fram behov av utökad 

elevkapacitet för att möta kommande behov i befolkningsprognos för 

Dalsjöfors. Förslaget är att utöka kapaciteten på Tummarpskolan. 

Tummarpskolan består idag av tre byggnader, varav den ena är en klassisk 

skolbyggnad från 1940-tal.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018 som ett utrednings- 

och förstudieuppdrag.  

Beslutsunderlag 

1. Beslut gällande öppnande av förstudiekonto.                                

Beslutet expedieras till 

1. Grundskolenämnden 

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Förvaltningschefen informerar 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anders Waldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 

avseende: 

 GDPR 

 Norrby 

 Orangeriet               

                                

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Budgetuppföljning 10 dagars.  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga budgetuppföljningen till 

handlingarna.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Alexandar Ilich, förvaltningsekonom informerar avseende budgetuppföljning.               

                 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

10-dagars, november 2018  

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Ledning och administration 1 534 3 986 3 654 6 107 -2 453 -2 000 

Drift- och förvaltningsavdelning 227 -46 -42 -203 161 287 

Byggavdelning -404 -412 -378 61 -439 -1 000 

Lokalresursavdelning 604 -104 -95 -1 498 1 403 1 570 

Internhyresfastigheter schablontyp 1 -7 934 -5 863 -5 374 7 300 -12 674 -13 500 

Internhyresfastigheter schablontyp 2       

Externa uthyrningar  -681 -624 0 -624 0 

Räddningstjänstfastigheter -390 0 0 -372 372 400 

LSS-fastigheter 9 073 9 410 8 625 10 688 -2 063 -2 300 

Äldreomsorgsfastigheter -668 -2 292 -2 101 -1 577 -524 -661 

Övriga fastigheter social omsorg 540 678 622 583 39 39 

Övriga fastigheter -2 883 -1 167 -1 070 -640 -430 -400 

Mark- och fastighetsreserv 1 871 2 815 2 580 2 186 394 400 

Serveringar 2 444 2 745 2 516 2 461 55 0 

Lokalbank 1 891 3 000 2 750 3 820 -1 070 -1 200 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 8 050 0 0 0 0 0 

Evakuering 15 814 15 000 13 750 8 273 5 477 5 477 

Sanering 293 3 000 2 750 2 871 -121 0 

Rivning 0 1 500 1 375 163 1 212 1 337 

Förstudier 658 774 710 762 -52 0 

Femårslån -806 -868 -796 -796 0 0 

Mindre verksamheter -285 -25 -23 -63 40 45 

Verksamhetens nettokostnader 29 629 31 450 28 829 40 126 -11 297 -11 506 

Kommunbidrag 36 431 31 450 28 829 28 829   

Resultat jfr med kommunbidrag 6 802 0 0 -11 297  -11 506 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Ägda fastigheter 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2017 Budget 2018 Utfall Okt 2018 Utfall Nov 2018 

Kostnad för planerat underhåll (tkr) 0 0 0 0 

Kostnad för felavhjälpt underhåll (tkr) 29 743 33 128 27 278 29 322 

Konsumtionsavgifter (tkr) 71 047 81 093 66 171 72 953 

Kommentarer 

Prognos för helåret 

Resultat 

Resultatet för perioden före kommunbidrag är ett underskott om 40,1 mkr och en försämring gentemot periodbudget med 
11,3 mkr. De avdelningar med de största budgetavvikelserna är Ledning och administration, Lokalresursavdelningen, 
Lokalbanken, Byggavdelningen, internhyresfastigheter, LSS-fastigheter, Evakuering och Rivning. 

Prognos 

Förvaltningen prognostiserar ett negativt avvikelse om 11,5 mkr gentemot budget. 



 

10-dagars, november 2018  

Lokalförsörjningsnämnden 

 
Ledning och administration: Det prognostiserade underskottet beror på ersättning/skadestånd om 1,3 mkr samt lägre 
interna intäkter. 

Lokalresursavdelningen: Det prognostiserade överskottet beror på personalvakanser vilket har gett lägre 
personalkostnader. 

Byggavdelningen: Avdelningen har haft två vakanta tjänster under sex månader vilket bedöms generera ett överskott i 
personalbudgeten om drygt 0,3 och samtidigt ett underskott om 1,2 mkr i uteblivna intäkter. 

Rivning: Det prognostiserade överskottet beror på att budgeterad kostnad för rivning av Rotundan ej tagits i anspråk. 

Evakuering:·Det prognostiserade överskottet beror på kostnader avseende Sjömarkenskolan/Kronäng på drygt 13,9 mkr 
som har föras om till investering. 

Särskilda omsorger (LSS): Det prognostiserade underskottet är följd av flera mindre avvikelser, främst Klintesväng 10. 

Internhyresfastigheter: Prognostiserat resultat är ett underskott om 7,6 mkr med att det budgeterade resultatet var ett 
överskott om 5,9 mkr vilket ger en prognostiserad avvikelse på 13,5 mkr. Prognosen är förbättrad jämfört mot oktober 
vilket beror på lägre kostnader för markärende än budget. 

Avvikelsen för ägda fastigheter avser främst Orangeri Stadsparken och Stadsparksbadet. 

Avvikelsen för inhyrda fastigheter avser främst objekten i Viskastrandsgatan 3-5, Vågländsgatan 153, Sparregatan 12, samt 
Björkängsgymnasiet och Simonsland Kulturskolan. Höga ombyggnadskostnader och högre hyreskostnader än budgeterat 
pga utökad yta påverkade negativt resultatet för fastigheten i Viskastrandsgatan 3-5. Fastigheten i Sparregatan 12 och 
Simonsland Kulturskolan är nya objekt och således redovisas bara kostnader utan någon budget. Björkängsgymnasiet 
redovisar ett underskott vilket beror på högre hyreskostnader än budget pga tilläggsavtal som har tillkommit efter 
ombyggnation. 

Lokalbanken: Underskottet beror på tre ny inkomna objekt efter tertial två som genererar en kostnad om 229 tkr per 
månad. De objekten som påverkar resultatet är Kulturskolan, Nya Asklandaskolan och fritidsgård i Älvsborgsgatan. 
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Regler och anvisningar för Intern kontroll 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna regler och anvisningar för 

intern kontroll 2019.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll utgår 
från Borås Stads regler och rapporteras i Stratsys enligt ”Årshjul för intern 
kontroll”.  
 
Organisation  
Lokalförsörjningsnämnden  
Lokalförsörjningsnämnden ska årligen anta en intern kontrollplan som tagits 
fram utifrån genomförd riskanalys. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningar genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säker-
ställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga 
brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  
 
Förvaltningschef  
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för 
en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i 
samverkan med nämnden se till att en riskanalys genomförs och med den som 
underlag upprätta en intern kontrollplan. Förvaltningschefen bevakar att planen 
följs upp. Allvarliga brister ska omedelbart rapporteras till nämnden.  
 
 
 
 
Avdelningschefer/enhetschefer  
Chefer har ansvar för att det finns rutiner och system som säkrar att verksam-
heten bedrivs ändamålsenligt och effektivt och att dessa är kända av med-
arbetarna. Chefer ska löpande bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker och rapportera dessa till närmaste chef. Allvarliga brister ska omedelbart 
rapporteras till närmaste chef.  
 
Medarbetare  
Alla anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker 
och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
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Revisioner  
Lokalförsörjningsförvaltningen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 

och 14001. Detta innebär årliga intern- och externrevisioner. Vid en intern 

revision granskas hur olika processer fungerar i praktiken och hur förvaltningen 

arbetar för att förbättra sitt arbetssätt. Vid en extern revision är det certi-

fieringsorganet, LRQA, som granskar om förvaltningen uppfyller kraven i 

standarderna. Var tredje år genomförs en förnyelserevision där hela lednings-

systemet revideras. 
               

                                

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsnämndens besluts- och 

behörighetsattestanter samt ersättare år 2019. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar, under förutsättningar att Kommun-

fullmäktige fattar beslut gällande ledamöter, att för 2019 utse beslutsattestanter, 

behörighetsattestanter och ersättare enligt bilagd lista, samt att mottagnings- 

och granskningsattestanter för verkställande av erforderliga kontrollåtgärder 

utses av respektive beslutsattestant. Tidigare underlag gäller år 2018, nytt 

underlag gäller år 2019.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden, besluts- och behörighetsattestanter samt ersättare 

år 2019.                   

Beslutsunderlag 

1. Attestanter 2019 

                               

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Befogenhet Ansvar/-intervall Befattning Namn

Förvaltningsövergripande

Total attesträtt 110000-119999 Nämndordförande Helene Sandberg

Total attesträtt 110000-119999 1:e vice Nämndordförande Nils-Åke Björklund

Total attesträtt 110000-119999 2:e vice Nämndordförande Kjell Hjalmarsson

Total attesträtt, 

utanordning från 

stadskassan

110000-119999 Förvaltningschef Anders Waldau

Bokföringsorder, 

Behörighetsattest, 

Utanordning från 

stadskassan

110000-119999 Förvaltningsekonom Aleksandar Ilich

Bokföringsorder 110000-119999 Ekonom Leo Tolkkinen

Löneutbet. manuell 110000-119999 Enhetschef Info/admin.enhet Lena Zetterberg

Behörighetsattest 110000-119999 Bokhållare Linnéa Florentin

Förvaltningsledning
Informations/Administrationsenhet
Total attesträtt 110600 Enhetschef Info/admin. enhet Lena Zetterberg
Total attesträtt 111300 Förvaltningsekonom Aleksandar Ilich

Lokalresursavdelning
Total attesträtt 116000-116059 Avdelningschef Thobias Mattsson
Bokföringsorder 116000-116059 Fastighetsekonom Nils Hugosson

Drift- och förvaltningsavdelning
Total attesträtt

111500,111700,114000,    

114600-114699, 114900
Avdelningschef Mikael Henrysson

Bokföringsorder
111500,111700,114000,    

114600-114699, 114900
Fastighetscontroller Vesna Avdic

Förvaltningsenhet

Total attesträtt 114600-114690 Enhetschef Fredrik Wahlberg

Total attesträtt 114610 Fastighetsförvaltare Anders Liden

Total attesträtt 114620 Fastighetsförvaltare Fredrik Gustavsson

Total attesträtt 114630 Fastighetsförvaltare Per-Erik Rylander

Total attesträtt 114640 Fastighetsförvaltare Niclas Örn

Total attesträtt 114650 Fastighetsförvaltare Annie Flack

Total attesträtt 114660 Fastighetsförvaltare David Toftin

Total attesträtt 114670 Fastighetsförvaltare Lennart Rosander

Total attesträtt 114680 Fastighetsförvaltare Katja Drugge

Total attesträtt 114690 Fastighetsförvaltare Sören Larsson

Projekt- och förvaltningsstöd

Total attesträtt 114900, 111600, 111500 Enhetschef Björn Arvidsson

Total attesträtt 111600 IT-projektledare Nihad Selimovic

Total attesträtt 111500 Tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Befogenhet Ansvar/-intervall Befattning Namn

Byggavdelning

Total attesträtt 117000-117099 Avdelningschef Jim Arvidsson

Bokföringsorder 117000-117099 Projektadministratör Samira Motevaseli

Total attesträtt 117100 Byggprojektledare Bahra Gaphour Ali

Total attesträtt 117200 Projektansvarig Richard Svanberg

Total attesträtt 117300 Byggprojektledare Kristoffer Gråhns

Total attesträtt 117400 Byggprojektledare Vakant

Total attesträtt 117500 Byggprojektledare Vakant

Total attesträtt 117600 Byggprojektledare Magnus Kleman

Total attesträtt 117700 Byggprojektledare Hozan Sharef

REGLER

Samtliga anställda på Lokalförsörjningsförvaltningen, på förvaltningen inhyrd personal,  

samt externa kontrakterade byggprojektledare har rätt att mottagningsattestera fakturor (Steg 1)

Den som attesterat i Steg 1 kan inte även attestera i Steg 2.

Privata utlägg, samt kostnader för t.ex. represention eller utbildningar där attestant har deltagit 

måste attesteras i Steg 2 av överordnad chef.

Vid planerad/oplanerad frånvaro har närmaste chef rätt att utse en ersättare som under den

ursprungliga attestantens frånvaro övertar dennes attesträtt enligt detta dokument.

Beslut om ersättare skall göras skriftligt på därför fastställd blankett, vilken lämnas till kundtjänst.

Samtliga leverantörsfakturor förutom periodiska fakturor attesteras i ekonomisystemet Agresso 

med tvåhandsprincip.

Periodiska fakturor är återkommande fakturor med samma belopp eller belopp inom ett begränsat 

beloppsintervall där vi har abonnemang eller avtal. Det kan vara t.ex. hyror, elfakturor, 

renhållningsfakturor, och telefonfakturor. Den som är attestansvarig för leverantörsfakturor som 

skall hanteras som periodiska fakturor skall attestera underlaget som registreras i Agresso 

(beslutsattest) tillsammans med ytterligare en person (granskningsattest). När fakturorna sedan 

anländer så sker en automatisk kontering, attest och betalning enligt de villkor som angetts vid 

registreringen.
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Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden godkänner redovisning av åtgärder utifrån 

undersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017”.  

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller 

som Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika 

aspekter. Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för 

att barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. 

Resultatet av Lupp kommer att användas som ett underlag för utveckling av 

byggprocesser inom det systematiska kvalitetsarbetet.              

                

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att ta gemensamt ansvar för barn och unga. I visionen 
konstateras att ”Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i 
samhället.” Lupp-enkäten är ett av flera möjliga verktyg för att synliggöra ungas åsikter. Dessutom är lupp 
ett utmärkt verktyg för att samla in kunskap om ungas livsvillkor. Både i barnkonventionen och Sveriges 
ungdomspolitiska program betonas vikten av att basera beslut som rör unga på faktisk kunskap om unga. 
Borås stad har, utöver visionen, ett ungdomspolitiskt program med fyra fokusområden; fritid och kulturliv, 
hälsa och trygghet, inflytande och delaktighet samt utbildning och framtid. I denna del presenteras en 
kort sammanfattning av lupp-resultatet som rör de fyra fokusområdena. Vi rekommenderar dock att läsa 
hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av ungas livsvillkor och situation i Borås. 

Fritid och kulturliv
I det ungdomspolitiska programmet som rör fritid och kulturliv betonas mångfald och kreativitet. Vad 
som också tas upp är att man behöver ifrågasätta normer, skapa en tillgänglig fritid för alla samt att på 
olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna 
i Borås är nöjda med sin fritid. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga 
upplever sin fritid, vad de gör och var de umgås med vänner beroende på bakgrund. Det som framkommit 
är att det finns skillnader i hur unga upplever sin fritid i Borås utifrån kön. Killar är tydligt nöjdare med 
fritidsutbudet än vad tjejer är. Denna könsskillnad syntes inte då lupp-enkäten senast genomfördes år 
2014. Unga med en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med sämre hälsa, unga som oroar sig 
för familjens ekonomi eller som har en förälder utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med 
fritidssituationen än övriga ungdomar. Vad gäller frågan om unga saknar fritidsaktiviteter där de bor, 
framgår vissa skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Viskafors, Fristad eller i ytterområden/andra 
kommuner saknar fritidsaktiviteter i högst grad. 

För att skapa en tillgänglig och meningsfull fritid för alla kan det vara bra att vidare utreda vad skillnaderna 
utifrån kön, funktionsnedsättning och ekonomi beror på1. Insatser inom området fritid och kulturliv kan 
sedan utvecklas tillsammans med unga med ett särskilt fokus på att anpassa utbudet utifrån olika 
förutsättningar och intresseriktningar.

Hälsa och Trygghet
I det ungdomspolitiska programmet betonas att alla unga ska må bra, få vara delaktiga och att man ska 
arbeta normkritiskt mot olika former av utsatthet. Vad som framgår avseende ungas hälsa är att majoriteten 
av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av gymnasieungdomarna 
svarar att de mår mycket eller ganska bra. Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. 
Tjejer mår sämre än vad killar gör och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som stress, 
nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska 
förutsättningar samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, 
unga som inte identifierar sig som heterosexuella och unga som är oroliga för familjens ekonomi eller 
missnöjda med sin ekonomi har en sämre hälsa än övriga. Att minska dessa skillnader i ungas hälsa 
kommer vara en utmaning. I rapporten ”Hellre rik och frisk” konstateras bland annat att det behövs 
insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan familjer med höga och låga inkomster och att åtgärderna 
bör vara generella, men anpassas och ges i högre grad till de som har störst behov.2

Vad gäller frågorna som rör trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås känner sig 
trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Det framgår att andelen unga som känner sig 
trygga på stan och i kollektivtrafiken är något lägre – speciellt bland tjejer. Det framgår också att det 
finns en del skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby känner sig 
mindre trygga i sitt bostadsområde än unga som bor i övriga delar av kommunen. 
              
1    I rapporten ”Jämlikhetseffekten 2016” av Make Equal  finns en metod som delas in i 8 steg som kan vara ett 
                   värdefullt verktyg https://makeequal.se/wp-content/uploads/2016/01/Jaemlikhetseffekten-Metodbok.pdf  
2   Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa 
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Det finns även vissa skillnader avseende utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, misshandel) per 
bostadsområde. Bland killar som bor i Hässleholmen, Ekås och Viskafors svarar nästan 30 % att de utsatts 
för hot det senaste halvåret. Bland killar som bor i Norrby är andelen som blivit hotade 0 % och 7 % i 
Hulta. I avsnittet om trygghet ser vi också att 30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt svarar att 
de utsatts för mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig könsskillnad. 
Utöver kön ser vi också att unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och unga med en 
sämre ekonomi är utsatta för mobbning och kränkningar i högre grad än övriga ungdomar. 

Eftersom utsatthet i olika former påverkar ungas hälsa så tydligt är det viktigt att arbeta med att förebygga 
ungas utsatthet. På grund av att många som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan kan det vara 
viktigt att låta skolan ha en central roll i arbetet. I ett utvecklingsarbete för att öka tryggheten kan det 
också vara viktigt att väga in geografiska aspekter, då det finns tydliga skillnader i ungas upplevelser av 
trygghet utifrån var de bor i kommunen.

Inflytande och delaktighet
I det ungdomspolitiska programmet betonas att unga ska betraktas som en resurs samt att alla barn och 
unga ska ha lika möjligheter att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Vad som framgår i resultatet 
är att en stor andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, där tjejer i högre grad är intresserade av 
att vara med och påverka. Det är en liknande andel som svarar att de vill påverka som i lupp-resultatet år 
2014. Avseende synen på möjligheterna att föra fram åsikter till de som bestämmer svarar 20 % av 
högstadieungdomarna och 25 % av gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska stor eller mycket 
stor möjlighet till detta. Andelen som ser sig har möjligheter har ökat vid en jämförelse till tidigare års 
lupp-resultat, vilket är positivt. Att arbeta för att ännu fler känner att de har möjligheter kan vara viktigt. 

Vad gäller frågorna om inflytande och delaktighet finns det vissa skillnader per bostadsområde. Unga som 
bor i Dalsjöfors och i Centrum vill påverka i högre grad än unga som bor i övriga bostadsområden i Borås. 
Det framgår också att unga som bor i Hässleholmen och Hulta ser mest positivt på sina möjligheter att 
framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen vid en analys av frågan per bostadsområde.

Utbildning och arbete
I det ungdomspolitiska programmet konstateras att ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen 
försörjning ska öka. I programmet betonas även ungas möjligheter till inflytande och ansvar över sitt eget 
lärande. I avsnittet som handlar om skolan framgår det att en väldigt hög andel av ungdomarna i Borås är 
nöjda med skolan totalt sett, med undervisningen, med lärarna och med möjligheten att få extra hjälp och 
stöd vid behov.  Vi ser dock även att högstadieungdomarna svarar att de är mindre nöjda med skolmiljön. 
Vad som också framgår vad gäller problem som förekommer på skolorna (mobbning, våld, rasism) är att 
det framför allt förekommer på högstadieskolorna. I avsnittet om skola ser vi också att det finns en stor 
differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. Unga vill påverka om olika saker i skolan i klart 
högre grad än de upplever att de får. Över tid syns inte några större förändringar vad gäller andelen som 
upplever att de får påverka om saker i skolan. Det som framgår i årets resultat är dock att det finns relativt 
stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt inflytande om olika aspekter i skolan. 

Vad gäller ungas erfarenhet av arbete framgår att andelen unga som haft sommarjobb den senaste 
sommaren ökat något över tid bland gymnasieungdomarna. Vad gäller högstadieungdomarna har  andelen 
med sommarjobb varit på en relativt jämn nivå. När det kommer till andelen unga med extrajobb svarar 
9 % av högstadieungdomarna och 32 % av gymnasieungdomarna att de har ett. Tjejer i årskurs 2 är den 
grupp som i högst grad svarar att de har ett extrajobb. 

Utifrån resultatet kan det vara viktigt att se över hur man kan motverka våld och otrygghet i skolan, 
speciellt på högstadieskolorna. Att arbeta med att öka ungas möjligheter till inflytande kan också vara 
viktigt, då det tydligt betonas i det ungdomspolitiska programmet samt för att resultatet visar att det finns 
en stor differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. 
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Bakgrund och syfte

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s lupp-undersökning har år 2017 
genomförts i Borås kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2. 

Undersökningen genomfördes under hösten 2017 och insamlingen gjordes genom en webbenkät på 
skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen med hjälp av MUCF och analys samt sammanställning 
har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Borås kommun. 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät 
som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten 
för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i 
kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten 
erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 

Svarsfrekvens

Totalt har 903 av 1295 elever på högstadiet i årskurs 8 svarat på undersökningen. 
Svarsfrekvensen på högstadiet är således 69 %. På gymnasiet har 955 av 1532
elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 62 %. 

Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög i för att underlaget ska
bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror 
bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever 
varit sjuka. 

Högstadieskolor som deltagit är; Viskaforsskolan, Fristadskolan, Engelbrektskolan, Särlaskolan, 
Dalsjöskolan, Bodaskolan, Sandgärdskolan, Daltorpskolan, Erikslundskolan, Borås Kristna Skola, 
Internationella engelska skolan, Kunskapsskolan, Malmen Montessori, Erikslund Grundsärskola.

Gymnasieskolor som deltagit är: Almåsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Bäckängsgymnasiet, 
Sven Erikssongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Praktiska Gymnasiet, 
LBS Kreativa gymnasiet Borås, Real Gymnasiet, Björkängsgymnasiet, Bergslenagymnasiet.

Bortfallsanalys

För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika anledningar valt 
att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få procent, men varierar något mellan 
frågorna. Det kan exempelvis bero på att elever bedömt en fråga som irrelevant eller att det rört sig om 
känsliga frågor. Detta är dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna.

Analys 

Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild av Borås-
ungdomarnas upplevelser. Rapporten innefattar först och främst statistik uppdelat på ålder (högstadiet 
årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2) samt kön. Jämförelser, inte bara för kön utan även avseende andra 
faktorer, möjliggör en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i 
samhället. Denna kunskap är viktig för att kunna arbeta vidare med förändring och för att anpassa 
insatserna. 

Svarsfrekvensen är 
69 % i årskurs 8 

och 62 % 
i årskurs 2
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I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver alternativen kille och tjej fanns även 
alternativet ”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar skillnader mellan de som identifierar sig som 
killar eller tjejer beror på att de som svarat ”annan könsidentitet” är en väldigt få till antalet. 

Jämförelser över tid

För att kunna mäta utvecklingen över tid görs jämförelser med lupp-resultaten i Borås från tidigare år.  
Borås har tidigare gjort lupp-enkäten år 2008, 2012 och 2014. Dessa värden redovisas på vissa ställen i 
diagram och i den löpande texten. Avseende jämförelser till tidigare år bör noteras att en omfattande 
omarbetning av lupp-enkäten gjordes av MUCF under 2015, vilket innebär att jämförelser till tidigare 
resultat inte är möjligt på relativt många ställen. Exempelvis har nästan alla instämmerskalor i enkäten 
justerats från en femgradig till en fyragradig skala, vilket gör att resultatet inte är jämförbart. I andra fall 
har frågan eller svarsalternativen omformulerats eller justerats. 

Jämförelser till rikssnitt för lupp 2017

I den löpande texten berörs även på olika ställen jämförelser med rikssnittet för lupp (de kommuner 
som genomfört lupp år 2017). Rikssnittet är dock inget nationellt snitt för alla kommuner, utan 
innefattar endast de kommuner som deltog i lupp år 2017.  Trots att en sådan jämförelse har vissa 
brister kan det vara fördelaktigt att kunna se kommunens resultat i förhållande till en större kontext. I 
rapporten tas endast relevanta jämförelser upp vad gäller rikssnittet.

Statistisk sambandsanalys

Vissa områden i rapporten innehåller statistisk sambandsanalys. Ett statistiskt samband anger att två 
eller flera variabler samvarierar. Något orsaksförhållande behöver dock inte råda. Det är alltså svårt att 
bevisa att en variabel orsakar en annan, utan endast att variablerna samvarierar. 

Läsanvisningar

Rapporten är indelad i fyra fokusområden som bygger på det ungdomspolitiska programmet i Borås 
stad. Dessa är; fritid och kulturliv, hälsa och trygghet, delaktighet och inflytande samt utbildning och 
arbete. 

För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och nedbrytningarna fram. 
Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del svarsalternativ uteslutits i redovisningen. 
Detta har gjorts för att göra resultatet mer överskådligt. För fullständig redovisning av alla frågor och 
svarsalternativ hänvisar vi till MUCF:s lupp-portal. Observera också att vissa diagram redovisar 
resultatet totalt eller totalt per kön. 

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då om enstaka 
procent.
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Vi har svarat på Lupp-enkäten!

A Bakgrundsfrågor

frågor om bakgrund och familj

I den första delen ställdes några frågor om ungdomarna och deras familj. Som det framgår av bilden 
nedan är könsfördelningen relativt jämn bland de som svarat på lupp-enkäten. Eftersom få angett 
”annan könsidentitet” kommer denna grupp inte redovisas nedbrutet i rapporten. 12 % av ungdomarna 
i Borås har svarat att de har en nedsatt funktion eller långvarig sjukdom.

Som det framgår i tabell A5 på nästa sida är 86 % av de svarande födda i Sverige, 1 % är födda i 
Norden, 3 % i Europa och 10 % är födda utanför Europa. Runt 20 % av ungdomarna har en eller två 
föräldrar som är födda utanför Europa. 

I tabell A6 redovisas föräldrarnas sysselsättning. En tydlig majoritet av ungdomarnas föräldrar arbetar 
och 1 % av ungdomar har uppgett att de har minst en förälder som är arbetslös. 

I diagram A7 redovisas fördelningen av svar (andel) per bostadsområde.

85 % heterosexuella
4 % bisexuella
1 % homosexuella
10 % övrigt/annat/
       vill inte svara

52 % tjejer
47 % killar
1 % annan 
könstillhörighet

12 % har en 
nedsatt funktion 
eller sjukdom

86 % födda i Sverige
4 % övriga Europa
10 % födda utanför
         Europa
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Förälder a Förälder b

Arbetar 90% 82%

Studerar 3% 4%

Föräldraledig 1% 1%

Arbetslös 1% 3%

Långtidssjukskriven/sjukpensionär 2% 4%

Ålderspensionär 1% 1%

Annat 1% 2%

Vet inte 1% 4%

A6. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen?

A5. Var är du och dina föräldrar födda?

Fri-
stad

Norrby
Dalsjö-

fors
Bräm-
hult

Gång-
hester

Hulta
Hässle-
holmen

Göta Centrum Sjöbo
Viska-
fors

Sand-
hult

Ekås
Sandared/ 
Sjömarken

Övriga/
Andra 

kommuner

Andel 10% 3% 4% 6% 8% 4% 7% 5% 8% 5% 7% 2% 5% 9% 19%

A7. Bostadsområdestillhörighet bland de svarande

Ungdomarna fyllde i sitt postnummer i enkäten. Med hjälp av shapefiler har Enkätfabriken sedan 
kategoriserat postnummerområden till olika kommundelar. Kategoriseringen har gjorts tillsammans 
med kommunen och utgår från en kombination mellan stadsdelar och bostadsområden. 
Postnummerområden stämmer inte alltid med kommunens ”vanliga” indelningar avseende 
bostadsområden, varför det inte har varit möjligt att följa kommunens indelningar i alla områden.

Sverige Norden Europa Utanför Europa

Du själv 86% 1% 3% 10%

Förälder a 70% 3% 9% 18%

Förälder b 68% 2% 10% 20%

Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Ekås
Fristad
Gånghester
Göta
Hulta
Hässleholmen
Norrby
Sandared/Sjömarken
Sandhult
Sjöbo
Viskafors

Område



10

A8. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller 
inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj 
inte haft råd?

8% 
11% 

81% 

7% 
12% 

81% 

11% 14% 

75% 

12% 11% 

77% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

A7. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

57% 

33% 

9% 
1% 

69% 

25% 

5% 
1% 

50% 

39% 

8% 
2% 

58% 

34% 

7% 
2% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Inte alls orolig Inte särskilt orolig Ganska orolig Mycket orolig 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

Ekonomi 

I diagram A7 nedan redovisas svaren på frågan ”I vilken grad är du orolig för sina föräldrars ekonomi”. 
Det framgår att en låg andel, totalt mellan 1-2 % av ungdomarna i Borås, svarat att de är mycket oroliga 
för sina föräldrars ekonomi. 9 % av gymnasietjejerna och 8 % högstadietjejerna svarar att de är ganska 
oroliga för sina föräldrars ekonomi. Andelen killar som svarar detsamma är något lägre, 5 % i årskurs 8 
och 7 % i årskurs 2. Det ställdes också en fråga om det under de senaste sex månaderna hänt, att de inte 
kunnat köpa eller göra något som många andra i deras ålder gör på grund av att familjen inte haft råd. 
Totalt svarar 8 % av ungdomarna i årskurs 8 och 12 % av ungdomarna i årskurs 2 att det hänt flera 
gånger under de senaste sex månaderna. 
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Fritid och kulturlivB
I Borås ungdomspolitiska program betonas ungas möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som 
uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa, men även för den sociala utvecklingen. Det är viktigt att 
fritidsutbudet innefattar många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinriktningar. Det är också 
väldigt viktigt se till att fritidsaktiviteterna som erbjuds är tillgängliga för alla samt att säkerställa att 
ingen utestängs från en stimulerande och meningsfull fritid. Forskning och tidigare studier visar dock 
att vissa grupper av ungdomar i lägre grad deltar i olika typer av fritidsaktiviteter. Bland annat framgår 
det att utrikesfödda tjejer, unga med funktionsnedsättning, unga HBTQ-personer och unga med 
begränsade ekonomiska resurser i lägre grad är aktiva i fritidsverksamheter och föreningsliv1. 

I diagrammet B0 nedan redovisas andelen som svarat att de är nöjda med sin fritid generellt. Vad som 
framgår är att en hög andel svarar att de är ganska eller mycket nöjda. Det framgår också att killar är 
nöjdare än vad tjejer är med fritiden totalt sett. 

Hur mycket det finns att göra

I lupp-enkäten ställs en fråga gällande hur mycket eller lite det finns att göra på fritiden i Borås, se 
diagram B1 på följande sida. Totalt svarar 76 % av högstadieungdomarna och 67 % av 
gymnasieungdomarna att det finns väldigt eller ganska mycket att göra. Högstadiekillarna är nöjdast 
med fritidsutbudet. Det framgår också att killar i båda årskurser är nöjdare med fritidutbudet än vad 
jämnåriga tjejer är. 

Som det framgår i diagram B1a har andelen killar som anser att det finns mycket eller ganska mycket att 
göra inte förändrats märkbart sedan år 2008. Däremot har andelen tjejer som svarat detsamma minskat, 
från 75 % år 2014 till 66 % i årets resultat. Könsskillnaderna har således blivit klart större i frågan 
jämfört med år 2014 och tidigare års lupp-resultat. 

1  MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering

B0. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

B1a. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket att göra på 
fritiden: Utveckling över tid

76% 

71% 

75% 

66% 

78% 78% 

76% 
77% 

60% 

70% 

80% 

2008 2012 2014 2017 

tjej totalt 

kille totalt 

Kille totalt = kille 
åk 8 + kille åk 2

Tjej totalt = tjej åk 
8 + tjej åk 2

Detta gäller löpande
i rapporten!



13

Vad ungdomarna gör och hur ofta 

I diagram B3 på följande sida redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i 
veckan) sysselsätter sig med. En stor andel av ungdomarna tränar/idrottar, läser, är ute i naturen eller gör 
annat än det som listas i frågan. De som svarade ”annat” kunde i fritext specificera vad de brukar göra. 
Här nämns framför allt att umgås med vänner/familj, titta på serier/film, plugga eller sova. Några 
könsskillnader framgår och den största gäller spelandet av online-, data- eller tv-spel. En klart högre 
andel av killarna spelar online- tv- eller dataspel minst en gång veckan, totalt 85 % att jämföra mot 27 
% bland tjejerna. Killar svarar även i något högre grad att de minst en gång i veckan tränar eller idrottar. 

Tjejer svarar däremot i högre utsträckning än killar att de spelar teater, gör musik eller dansar samt 
skapar (foto, film, teckna med mera). I tabell B3a på följande sida redovisas samma fråga, men här visas 
andelen som svarat att de aldrig gör de listade aktiviteterna. Även här ses könsskillnader. Killar har i 
högre grad än tjejer svarat att de aldrig gör kulturrelaterade aktiviteter, så som att gå på teater, gå på 
konsert, spela teater göra musik/dansa eller fota/filma/teckna m.m. 

Vid en fördjupad analys av fråga B3 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. 
Andelen som tränar/idrottar minst en gång i veckan är lägst i Hulta och Norrby (där 58 % svarar att de 
tränar minst en gång i veckan) i övriga områden är andelen runt 70 % eller högre. Det finns också 
skillnader utifrån bostadsområde avseende hur ofta man besöker fritidsgårdar. Andelen som aldrig 
besöker fritidsgårdar är högst i Centrum (76 %) och Sandhult (74 %) medan den är lägst i Viskafors, 
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B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?

Orsaker att avstå från fritidsaktiviteter

Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet. Resultaten utifrån dessa frågor 
kan hjälpa att avgöra huruvida det finns några hinder som begränsar ungdomarnas fritid. Som det 
framgår i diagram B2 nedan svarar 9 % av ungdomarna i årskurs 8 och 14 % av ungdomarna i årskurs 2 
att det ”stämmer helt” att det finns saker att göra men att det kostar för mycket, dvs. någon form av 
ekonomiska hinder. Andelen som svarat att detta ”stämmer delvis” är drygt 30 %. Vad som också 
framgår är att lite mer än hälften av ungdomarna, svarar att det ”stämmer delvis” att det som finns inte 
intresserar dem.  8 % svarar att detta ”stämmer helt”. På högstadiet är det vanligare att man inte får 
delta i fritidsaktiviteter på grund av att familjen säger nej. 29 % av högstadieungdomarna svarar att 
detta stämmer helt eller delvis. 
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B3. Hur ofta gör du följande saker på din fritid?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

B3a. Andel som svarat att de ”aldrig” gör följande aktiviteter: 

Tjej totalt Kille totalt

Tränar/idrottar 8% 8%

Spelar teater, gör musik eller dansar 43% 61%

Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 26% 47%

Spela online-, data- eller tv-spel 35% 5%

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 11% 20%

Besöker bibliotek 36% 40%

Är ute i naturen 8% 10%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 64% 52%

Går på konsert 37% 58%

Går på teater, musikal eller dansuppvisning 54% 70%

Går på museum eller utställning 53% 48%

Går på match eller annat idrottsevenemang 31% 24%
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Var ungdomarnas träffas

Ungdomarna svarade även på en fråga om var de brukar träffa sina kompisar på fritiden, se diagram B4 
på följande sida. En stor andel, 71 % av killarna och 85 % av tjejerna, träffas hemma hos varandra. 
Tjejer träffar sina kompisar hemma, på centrum/i stan, på café och i galleria/köpcentrum i högre grad 
än killar. Killar träffar däremot kompisarna utomhus, på sociala medier och i idrottshall/sporthall i 
högre grad än vad tjejer gör. 

Dalsjöfors och Hässleholmen där omkring 40 % svarar att de aldrig besöker fritidsgårdar. Det framgår 
också att unga som bor i Norrby i lägre grad än övriga unga är ute i naturen på fritiden. 23 % av unga 
som bor i Norrby svarar att de är ute i naturen minst en gång i veckan - i övriga bostadsområden är 
andelen runt 50 % eller högre. 
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B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor?

Saknas fritidsaktiviteter?

Totalt svarar 24 % av högstadieungdomarna  och 32 % av gymnasieungdomarna i Borås, att de tycker 
att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Ungdomar i årskurs 2 svarar alltså i något högre grad än unga 
i årskurs 8 att det saknas aktiviteter. 

Vid en fördjupad analys av fråga B5 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. 
Andelen som svarat ”ja” är högst i gruppen som till stor del består av svar från unga i andra kommuner 
(39 %), i Viskafors ( 36%) och i Fristad (34 %). Andelen som saknar fritidsaktiviteter är lägst i 
Brämhult och Norrby, där 14-16 % svarar ”ja”. 
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B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?
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Vilka aktiviteter som saknas

B5b. Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar?

Ungdomarna kunde även i fritext skriva vad för fritidsaktiviteter de saknar. Många nämner att de saknar 
någon form av mötesplatser för unga. Det som tas upp är fritidsgårdar, men även andra former av 
mötesplatser där de kan umgås med vänner och pröva nya saker. Mötesplatser efterfrågas både inomhus 
och utomhus. Flera ungdomar kommenterar också saker som har med idrott/sport/motion att göra. 
Exempelvis efterfrågas fler fotbollsplaner, dans, gym och badhus. Flera nämner också ”sporter” utan att 
vidare specificera vad för sporter. Därtill efterfrågas lika former av kulturrelaterade aktiviteter, så som 
teatergrupper eller musikhus. Några kommentarer berör också att det finns aktiviteter, men att det inte 
finns kollektivtrafik så att de kan ta sig till/från aktiviteterna. Vad som även tas upp av några är att 
utbudet idag inte är anpassat ungdomar i deras ålder –  det påpekas exempelvis att det finns mycket att 
göra för barn upp till 10 år och för unga över 18 år, men inte för unga i åldern däremellan. Några 
kommentarer berör att aktiviteterna behöver vara billigare eller att det borde finnas med saker att göra 
som är gratis. Några utvalda citat redovisas nedan:

”Jag tycker det skulle varit roligt med fler mötesplatser för ungdomar, 
där man kan träffas och umgås. Där det kan finnas till exempel ett 
cafe och att det kan anordnas aktiviteter mm”

”Då jag bor lite utanför stan så är det ofta svårare att ta sig in till 
centrum där det finns saker att göra.”

”Det finns endast fritidsaktiviteter för de som har gått i det sen de var 
små. Vill man börja i något nytt exempelvis brottning eller teater är 
det inte ett alternativ om man är över 15. Det finns nästan inga 
nybörjargrupper.”

”Fritidsaktiviteter med musik, fotografi och konst”

”Aktiviteter som inte kostar en halv förmögenhet eller åtminstone 
närmare förbindelser så man kan ta sig till och från aktiviteter”

”Jag skulle gärna vilja ha mer än fotboll (simning, amerikansk fotboll 
och go-cart)”

Medlemskap i föreningar

I Sverige har andelen unga som är medlemmar i en förening eller anger att de har ett intresse för ett 
föreningsmedlemskap minskat de senaste åren. Föreningslivet i Sverige når inte en lika stor andel unga 
som det gjort tidigare och unga är även i lägre utsträckning med i flera föreningar. Ju äldre 
undersökningsgruppen är bland 10–19 åringar, i desto högre grad gäller detta1. 62 % av 
högstadieungdomarna och 49 % av gymnasieungdomarna i Borås anger att de är medlemmar i en 
förening, se diagram B6 på följande sida. Det framgår att tjejer är föreningsmedlemmar i lägre grad än 
killar. Lägst andel föreningsmedlemmar finns bland tjejer i årskurs 2, där 47 % svarar ja. År 2014 
svarade 64 % av högstadieungdomarna och 58 % av gymnasieungdomarna i Borås att de var 
medlemmar i någon förening, andelen har således minskat.

Vid en fördjupad analys av fråga B6 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. I 
Dalsjöfors och Fristad är andelen som är medlemmar högst (73-67%) medan den är lägst i 
Hässleholmen och Hulta (37 % respektive 39 % av unga som bor där är medlemmar i en förening). 

1  MUCF 2014: Fokus 14: Ungas fritid och organisering
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B6. Är du medlem i någon förening?
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En jämställd och tillgänglig 
fritid för alla?

I Borås ungdomspolitiska program, som rör fritid och kulturliv, betonas vikten av mångfald och 
kreativitet. Vad som också framhålls är ifrågasättandet av normer, att skapa en tillgänglig fritid för alla 
samt att på olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet kan vi se att majoriteten av 
ungdomarna är nöjda med sin fritid. Vi kan också se att en stor andel tränar/idrottar, läser, är ute i 
naturen på fritiden. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga upplever sin 
fritid och vad de gör och var de umgås beroende på vilken bakgrund de har. Det finns bland annat 
skillnader i hur unga i Borås upplever sin fritid utifrån kön. Killar är nöjdare med sin fritidssituation än 
vad tjejer är. Utöver kön framgår det genom sambandsanalyser att det även finns andra bakgrunds-
faktorer som samvarierar med fritidssituationen.

38 % av unga med funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom saknar fritidsaktiviteter där de bor
Bland unga utan funktionsnedsättning/sjukdom svarar 27 % att de saknar aktiviteter. De som har 
en funktionsnedsättning är också mindre nöjda med fritiden totalt sett samt mindre nöjda med 
fritidsutbudet. Dessa ungdomar anger i högre grad olika hinder som har med ekonomi, avstånd/
tillgänglighet/kollektivtrafik samt hinder som handlar om deras egna intressen inte matchar 
utbudet. Unga med funktionsnedsättning svarar även i högre grad än övriga ungdomar att de 
aldrig går på konsert, museum eller teater. 

45 % av unga med sämre självskattad hälsa1 svarar att de är 
missnöjda med sin fritid
Andelen som har en bra hälsa och som är missnöjda med sin fritid är endast 10 %. Hälsa 
samvarierar således tydligt med synen på fritidssituationen. Unga som har en sämre självskattad 
hälsa eller som regelbundet är nedstämda svarar i högre grad att det finns hinder i fritiden; dels 
hinder som har med ekonomi och avstånd/kollektivtrafik att göra, men även att det inte finns 
saker som motsvarar deras intressen. Detta undersöks inte i lupp-enkäten, men ohälsa kan i sig 
vara ett hinder för att unga ska kunna ta del av en meningsfull fritid2. 

37 % av unga som oroar sig för familjens ekonomi svarar att de 
är missnöjda med sin fritid
Andelen som inte oroar sig för familjens ekonomi och som är missnöjda med sin fritid är endast 
12 %. De unga som oroar sig för ekonomi eller har minst en förälder utanför arbetsmarknaden 
har i högre grad än övriga angett ekonomiska hinder dvs. att ”det finns saker att göra men de 
kostar för mycket”.

42 % av unga med utomeuropeisk bakgrund är medlemmar i en 
förening
Andelen unga med övrig bakgrund som är medlemmar i en förening är högre, 59 %. Vid en 
analys av de ungdomar som besöker kommunens mötesplatser (bibliotek och fritidsgårdar) 
framgår det att unga med utomeuropeisk bakgrund i högre grad än unga med övriga bakgrunder 
besöker mötesplatserna minst en gång i månaden. Bland unga med utomeuropeisk bakgrund 
svarar 32 % att de besöker fritidsgård och/eller bibliotek minst en gång i månaden. Motsvarande 
andel bland unga med svensk, nordisk eller europeisk bakgrund är 14 %. 

1  Andelen som svarat att de har en mycket dålig eller ganska dålig hälsa
2  MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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Hälsa och trygghetC
Att så många unga som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet och goda 
möjligheter att utvecklas. Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan 
och känslan av trygghet hos unga. MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i 
störst utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt för någon form av mobbning, 
men även andra former av utsatthet tas upp (hot, misshandel, utnyttjande)1. Otrygghet och utsatthet 
kan även påverka den utsattes möjligheter kunskapsutveckling i skolan och således potentiellt påverka 
möjligheterna för individen i framtiden. Att få bukt med denna typ av problem är därmed viktigt ur 
flera perspektiv.

Utsatthet för brott och otrygga situationer

I enkäten ställdes en fråga om man blivit utsatt för någon otrygg situation de senaste sex månaderna. 
Som det framgår i diagram E1 är det totalt sett en relativt låg andel som svarar att de blivit utsatta för 
misshandel, runt 5 % totalt. Att ha blivit utsatt för hot eller stöld är klart vanligare. 24 % av 
högstadieungdomarna och    16 % av gymnasieungdomarna uppger att någon hotat dem under det 
senaste halvåret. Av tjejerna i årskurs 8 är det vidare 6 % som svarar att de blivit utsatta för sexuellt våld/
utnyttjande, motsvarande andel bland gymnasietjejerna är 10 %. Bland killarna har 1-3 % svarat att de 
blivit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande. 

I diagram E1a på följande sida redovisas samma fråga, men här redovisas andelen ungdomar som 
upplevt minst en otrygg situation det senaste halvåret. Andelen som utsatts är högst bland 
högstadiekillarna. 

1   MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta 
hänt dig? Andel som svarat ”ja”
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E1a. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för minst en av de otrygga 
situationerna: hot, misshandel, stöld, sexuellt våld/utnyttjande

E1b. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för otrygga situationer: 
Per bostadsområde och kön

I diagram E1b nedan redovisas andelen som utsatts för otrygga situationer per bostadsområde och kön. 
Det framgår att det finns relativt tydliga skillnader, speciellt avseende utsatthet för hot och stöld bland 
killar. Killar som utsatts för stöld och hot är högst i Hässleholmen och Ekås. Högst andel tjejer som 
svarar att de blivit hotade finns däremot i Centrum och Göta. 
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E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?*
Andel som svarat att de ”alltid” eller ”oftast” är trygga

Trygghet

Ungdomarna  fick svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysiska platser i 
kommunen. Som det framgår i diagram E2 nedan är en hög andel, drygt 90 %, alltid eller oftast 
trygga hemma, i bostadsområdet, på träningen, på väg till eller från skolan samt i skolan.

På stan/i centrum och i kollektivtrafiken är ställen där ungdomarna känner sig mindre trygga, och 
framför allt gäller detta tjejerna. Det framgår också att högstadietjejerna känner sig något mindre 
trygga än övriga i skolan samt på väg till/från skolan. 

*Siffrorna i diagrammet och tabellen ovan visar endast de som svarat på frågan, dvs. 
svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat på alternativen ”på ungdomens hus, fritidsgård” samt 
”på träningen eller annan fritidsaktivitet”. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på 
fritidgårdsalternativet är 49 %. Andelen som svarat vet ej på träning/fritidsaktivitet är 20 %. 
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E2. Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde? 
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”

*Obs! Endast de områden med fler än 24 svar redovisas

Trygghet i bostadsområdet

Frågan om trygghet i bostadsområdet har även analyserats geografiskt, se kartan nedan. Vad som 
framgår är att unga som bor i Hässleholmen känner sig mindre trygga i bostadsområdet än vad unga i 
övriga bostadsområden gör. Även i Hulta och Norrby är unga något mindre trygga. 

I Sandhult, Ekås och Sandared/Sjömarken är andelen som svarat att de sällan eller aldrig är trygga 
endast 0-2 %.

Nivåer

 0 - 2 %
 2 - 5 %
 5 - 10 %
 10 - 15 %
 15 - 20 %
 20 - 30 %

Andel otrygga
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E2. Hur ofta känner du dig trygg i på följande ställen? 
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”

I tabellen nedan redovisas fråga E2 per kön och bostadsområde. Det framgår bland annat att unga som 
bor i vissa bostadsområden känner sig mindre trygga på flertalet platser i kommunen. Detta gäller 
framför allt unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby. Det framgår vidare att tjejer som bor i 
Hässleholmen är minst trygga i kollektivtrafiken medan tjejer som bor i Dalsjöfors känner sig minst 
trygga på stan/i centrum. 

Avseende frågan ”i mitt bostadsområde” framgår det att i Hässleholmen känner sig killar och tjejer 
otrygga i lika stor grad. I Sjöbo, Norrby, Hulta, Göta och Dalsjöfors är det framför allt tjejer som 
känner sig mindre trygga. 
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E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

Mobbning och trakasserier

I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som tidigare nämnt är 
utsatthet för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Vad som framgår är att 34 % av tjejerna i 
årskurs 8 och 27 % av tjejerna i årskurs 2 har blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en 
längre period det senaste halvåret. Andelen killar som svarar detsamma är 19 % i årskurs 8 och 14 % i 
årskurs 2. Det finns således en tydlig könsskillnad i denna fråga.

Andelen som svarar att de utsatts för mobbning är på en liknande nivå i Borås som i rikssnittet, där  30 
% av högstadieungdomarna och 20 % av gymnasieungdomarna svarar att de utsatts enstaka gånger eller 
längre period. Friends konstaterar i en rapport att var femte elev i årskurs 6-9 har blivit utsatt för 
mobbning/kränkningar av andra elever på skolan under det senaste halvåret. Könsskillnaderna, det vill 
säga att tjejer är mer utsatta i skolan, uppmärksammas också i denna rapport1. 

I diagram E3a på följande sida redovisas andelen som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier 
över tid. Däremot har svarsalternativen ”Ja, under längre period” samt ”Ja, enstaka gånger” slagits ihop i 
årets resultat. Tidigare år har endast svarsalternativen ”ja” och ”nej” funnits. Detta kan således påverka 
resultatet och är därmed viktigt att ha i åtanke. Andelen utsatta tenderar ha ökat något sedan tidigare år, 
speciellt bland tjejerna.

En klar majoritet, runt 70 % totalt av de som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan, se 
diagram E3b på nästa sida. 20 % av killarna och 30 % av tjejerna svarar att det hände på internet/i 
mobilen.

1  Friendsrapporten 2017
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E3a. Andel som svarat ”ja” på frågan om mobbning/trakasserier/utfrysning
Utveckling över tid**

E3b. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier/utfrysning
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**OBS!  2014 och tidigare fanns endast alternativen ”ja” och ”nej”. I årets enkät fanns ”ja, 
längre period, ”ja, enstaka gånger”, ”nej”. I diagrammet ovan är dessa sammanslagna. Detta 
påverkar troligvis jämförbarheten. 
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Orättvis behandling

Ungdomarna fick även ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att de mått dåligt. 42 
% totalt har svarat att de blivit orättvist behandlade flera gånger eller någon gång under det senaste 
halvåret. Det är en klart större andel tjejer än killar som svarat att de blivit orättvist behandlade. 
Andelen som svarat att de utsatts för orättvis behandling tenderar att gradvis har ökat över tid sedan år 
2012. 
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E4. Har du de senaste sex månaderna, har du upplevt att du har blivit orättvist behand-
lad på ett sätt så att du har mått dåligt?

E4a. Andel utsatta för orättvis behandling (flera gånger + någon gång)
Utveckling över tid
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E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling
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E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

Som det framgår i diagram E4b, som endast de som utsatts för orättvis behandling svarade på, har 
majoriteten svarat att de blivit orättvist behandlade av andra elever/ungdomar eller personal på skolan. 
38 % totalt av de som utsatts vet inte varför de blev orättvist behandlade, se diagram E4c. 15 % totalt 
svarar att det var på grund av kön och 17 % på grund av utseende. Vidare svarar 8 % totalt att de blivit 
orättvist behandlade på grund av sin etniska tillhörighet. 
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E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må 
dåligt?

Mellan 76-83 % av ungdomarna vet vart de kan vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt. 
Något fler tjejer än killar vet vart de kan vända sig. 

Andelen som vet vart de kan vända sig är relativt jämn per bostadsområde men andelen som svarar ”nej” 
är något högre bland unga som bor i Göta (30 %). 
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Vad samvarierar med       
ungas utsatthet?

I Borås ungdomspolitiska program finns det mål om att alla unga ska må bra, bli bekräftade och känna 
sig trygga. Det nämns även att man ska arbeta normkritiskt i frågor som handlar om utsatthet för 
mobbning och diskriminering. 

I detta avsnitt har det framgått att kön samvarierar vad gäller utsatthet för mobbning och orättvis 
behandling. Det har även framgått att det avseende otrygghet och utsatthet för hot/misshandel/stöld 
och sexuellt våld, finns skillnader utifrån var i kommunen ungdomarna bor. Utöver dessa skillnader 
finns det andra bakgrundsvariabler och frågor som samvarierar med utsatthet: 

43%  av unga med en funktionsnedsättning/sjukdom har blivit 
utsatta för mobbning eller kränkningar en längre period eller 
enstaka gånger det senaste halvåret 

Motsvarande andel bland de som inte har någon funktionsnedsättning/långvarig sjukdom är 20 
%. Unga med funktionsnedsättning svarar också i högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld 
och sexuellt våld det senaste halvåret. Unga med funktionsnedsättning känner sig också mindre 
trygga på olika platser i kommunen i jämförelse med övriga ungdomar. 

20% av unga som inte definierar sig själva som heterosexuella 
svarar att de blivit orättvist behandlade flera gånger

Bland unga som definierar sig som heterosexuella svarar 10% att de blivit orättvist behandlade 
flera gånger. De som inte definierar sig som heterosexuella svarar i högre grad än andra att de 
utsatts för orättvis behandling på grund av sin sexuella läggning, kön eller könsidentitet. De svarar 
även i något högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld och sexuellt våld. De känner sig 
också mindre trygga än övriga ungdomar på flera platser i kommunen.

50% av de som har en sämre självskattad hälsa har utsatts för 
mobbning eller kränkningar en längre period eller enstaka gånger

Bland övriga är motsvarande siffra 21 %. Hälsa och utsatthet samvarierar tydligt. Även avseende 
nedstämdhet finns samband. Bland de som är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare svarar     
42 % att de utsatts för mobbning, att jämföra med 17 % bland övriga. 

45% av de unga som svarat att de har en negativ framtidstro 
har utsatts för mobbning eller kränkningar en lägre period eller 
enstaka gånger

Bland de med positiv framtidstro är andelen som utsatts för mobbning 22 %. Framtidstro 
samvarierar även med utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, våld och sexuellt våld). Bland 
unga med negativ framtidstro svarar exempelvis 41 % att de utsatts för hot, medan andelen unga 
med positiv framtidstro som svarar att de blivit hotade är 18 %. 
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Hälsa
I lupp-enkäten finns även ett avsnitt som rör ungas hälsa. En god hälsa tidigt i livet leder till att unga 
kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta påverkar i sin tur bland annat 
möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst. Ungas hälsa är därför avgörande för flertalet andra 
aspekter senare livet. Idag finns det dock stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är 
kille eller tjej, vilken bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också 
hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga 
är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och vissa nationella 
minoriteter1.

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under 2000-
talet. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och 
psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senast årtiondena, för att under den senaste åren ha stannat 
på en relativt konstant och hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen2. Ungas psykiska hälsa är 
därför även ett av de prioriterade områdena i den nationella ungdomspolitiken. I Borås 
ungdomspolitiska program är hälsa och trygghet ett fokusområde, där man betona att alla unga ska 
kunna må bra, bli sedda och bekräftade. 

Relationer och nöjdhet med livet

Familje- och kompisrelationer samt andra sociala nätverk är bestämningsfaktorer som även påverkar en 
individs hälsa. Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, med lite olika formuleringar, 
även används för att avspegla psykisk hälsa. Det framgår nedan att en hög andel är nöjda med kompis- 
och familjerelationerna. Andelen nöjda är något lägre avseende livet i sin helhet, speciellt bland tjejerna.

1  SOU 2016:55, Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
2  Regeringens proposition 2013/14:191

F0. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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Självskattad hälsa

Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälsotillstånd på en skala. 
Den självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. Resultat av detta slag ifrågasätts ibland 
på grund av det subjektiva inslaget, men har visat sig stämma väl överens med mer objektiva och 
medicinska mått på hälsa1. I Borås svarar totalt 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av 
gymnasieungdomarna att de mår mycket eller ganska bra. Det är tydligt att tjejer skattar sin allmänna 
hälsa som klart sämre än vad killar gör. Forskning visar att det är vanligare att tjejer upplever ohälsa och 
psykosomatiska besvär än att killar gör det. Detta reflekteras även i Borås lupp-resultat. 11 % av 
högstadietjejerna och 18 % av gymnasietjejerna svarar att de mår ganska dåligt eller mycket dåligt. 
Andelen killar som svarar detsamma är 3 % på högstadiet och 7 % på gymnasiet. Som det framgår i 
diagram F1a på följande sida har andelen killar som svarat att de mår mycket eller ganska bra ökat 
något sedan år 2014. Andelen tjejer som svarar detsamma har dock varit på en konstant nivå sedan 
2012. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014
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F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller 
känner dig?

F1a. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: Utveckling över tid
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Psykiska och somatiska besvär

Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatiska besvär så som 
stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Enligt MUCF indikerar förekomsten 
av besvär ohälsa om de förekommer flera gånger i veckan eller oftare under en längre period. Liknande 
kategorisering görs i Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”. 

I diagrammet F2 redovisas andelen ungdomar som har de listade besvären regelbundet, det vill säga flera 
gånger i veckan eller oftare. En relativt stor andel av både tjejer och killar uppger att de har problem 
med stress, och detta gäller framförallt tjejerna. 61 % av tjejerna i årskurs 2 och 56 % av tjejerna i 
årskurs 8 svarar att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare. 

I diagram F2a på följande sida redovisas andelen som regelbundet stressar över tid. Bland tjejerna har en 
viss minskning skett sedan år 2014. Bland killarna har även en mindre minskning skett sedan år 2014. 
Andelen killar som regelbundet stressar kan ses som relativt jämn mellan åren 2008-2017. Andelen 
tjejer och killar som upplever att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare, är i Borås på en 
liknande nivå som i rikssnittet för lupp 2017. Vad gäller övriga psykiska och somatiska besvär framgår 
det även att det finns tydliga könsskillnader. Tjejer känner sig exempelvis i klart högre grad än killar 
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. I diagram F2b på följande sida redovisas den totala andelen 
som svarat att de regelbundet har huvudvärk, ont i magen eller är stressade över tid. En viss minskning 
har skett sedan 2014 när det kommer till dessa besvär. 

Vid en analys av fråga F2 per bostadsområde framgår det att unga som bor i Viskafors sticker ut något i 
resultatet, med en högre andel som rapporterat regelbunden nedstämdhet, 41 %. I övriga områden är 
andelen mellan 20-30 %. Denna skillnad ses dock inte avseende övriga besvär eller det självskattade 
hälsotillståndet (fråga F1). 
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F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare
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F2a. Andel som svarat att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare
Utveckling över tid 
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F3. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

Hoppa över måltider

I diagram F3 nedan redovisas andelen ungdomar som svarat att de hoppar över måltider flera gånger i 
veckan eller oftare. En relativt hög andel hoppar över frukosten flera gånger i veckan, 29 % av 
högstadieungdomarna och 39 % av gymnasieungdomarna. Det är fler tjejer än killar som regelbundet 
hoppar över frukost och lunch. 

Vid en fördjupad analys av fråga F3 framgår det att det finns ett samband mellan att tycka att skolmaten 
är dålig (se frågan på sida 56) och att hoppa över lunchen regelbundet. Detta samband förklarar inte till 
fullo varför lunchen hoppas över, men verkar vara en delförklaring.

Träning och motion

Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som uppnår den 
rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timmer per dag enligt WHO) är fortsatt låg i Sverige. Det 
är en levnadsvana som inte har förbättrats över tid, konstaterar Folkhälsomyndigheten1.

Vad som framgår i diagram F4 på nästa sida är att 90 % av ungdomarna i årskurs 8 tränar minst en 
gång i veckan. I årskurs 2 är andelen något lägre, 69% av tjejerna och 80 % av killarna anger att de 
tränar en gång i veckan eller oftare. 

I diagram F4a framgår det att andelen killar och tjejer som regelbundet tränar minskat något över tid 
bland både killar och tjejer. Bland killarna handlar det dock om små förändringar. Bland tjejerna skedde 
en stor förändring mellan 2008 och 2012 i andelen som regelbundet tränar, för att sedan hamna på en 
andel om runt 80 % 2012-2014 och 78 % i årets resultat. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014
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F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
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F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshö-
jande medel?
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tjej total 

kille total 

Prestationshöjande medel

I lupp-enkäten ställs en fråga om användningen av anabola steroider eller motsvarande medel. 4 % av 
killarna och 2 % av tjejerna har en eller flera gånger använt denna typ av medel.

Alkohol, tobak och snus

Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta man röker, snusar och dricker alkohol. I tabell F6 på 
följande sida redovisas resultaten för dessa frågor. Vad som framgår i lupp-resultatet är att andelen som 
röker minst en gång i veckan i årskurs 8 är 4 % totalt sett. På gymnasiet är det 14 % av tjejerna och 11 
% killarna som svarar att de röker minst en gång i veckan. Andelen som röker minst en gång i veckan är 
något lägre i år jämfört med år 2014 och tidigare år, se diagram F6a. 

Vad gäller frågan om hur ofta man dricker starkare alkohol svarar 44 % av tjejerna och 40 % av killarna 
i årskurs 2 att de dricker minst en gång per månad. Andelen högstadieungdomar som svarar detsamma 
är lägre, 7-8%. Som det framgår i diagram F6b på sida 38 har andelen unga som dricker minst en gång 
per månad minskat över tid. 

CAN konstaterar att andelen rökare i Sverige i årskurs 9 tydligt har minskat de senaste åren. I årskurs 2 
har det däremot legat på en relativt konstant nivå under 2000-talet, med en viss minskning sedan år 
2012. Vad gäller alkohol konstaterar CAN att såväl andelen alkohol-konsumenter som 
alkoholkonsumtionen bland svenska elever är på fortsatt historiskt låga nivåer i både årskurs 9 och i 
årskurs 2 på gymnasiet 1.

1  CAN: Skolelevers drogvanor 2017
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F6. Hur ofta brukar du...
tjej åk 8 kille åk 8 tjej åk 2 kille åk 2

röka cigaretter?

Aldrig 94% 95% 79% 80%

Minst en gång per vecka 3% 4% 14% 11%

snusa?

Aldrig 99% 96% 93% 79%

Minst en gång per vecka 1% 3% 2% 14%

dricka folköl?

Aldrig 99% 94% 90% 82%

Minst en gång per månad 1% 6% 10% 18%

dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit?

Aldrig 92% 93% 56% 60%

Minst en gång per månad 8% 7% 44% 40%

Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full?*

Aldrig 52%* 57%* 31%* 30%*

Minst en gång per månad 48%* 43%* 69%* 70%*

*av de som vid något tillfälle druckit alkohol

I diagram F7 framgår det att 3 % av unga i årskurs 8 och 31 % av unga i årskurs 2 svarar att de får 
dricka alkohol för sina föräldrar. 

F6a. Andel som röker minst en gång i veckan
Utveckling över tid*
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*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året. 
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F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?

F6c. Hur får du oftast tag på alkohol?
Besvarades endast av de som någon gång druckit alkohol

andel 2017

Från kompisar, kompisars syskon, flickvän/pojkvän/partner 54%

På annat sätt 30%

Från annan vuxen 25%

Tar från mina föräldrar utan att de vet om det 14%

Får från mina föräldrar 12%
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F6b. Andel som dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst en gång i 
månaden: Utveckling över tid*

*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året. 
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Narkotika

Lupp-enkäten innefattar också frågor om narkotikaanvändning. 4 % av högstadieungdomarna och 9 % 
av gymnasieungdomarna svarar att de en eller flera gånger har använt narkotika. I diagram F8a framgår 
det att andelen som någon gång använt narkotika minskat sedan år 2012. År 2008 ställdes frågan på ett 
annat sätt, vilket gör att den inte är jämförbar. 

Som det framgår i diagram F8b på nästa sida är de vanligaste drogerna marijuana och hasch. Observera 
att frågan enbart besvarades av de som svarat att de använt narkotika någon gång. 62 % av de som 
använt narkotika svarar att de fått tag på det genom någon person på orten medan 18 % har fått tag på 
det via någon på en annan ort, se diagram F8c på följande sida. 27 % svarar att de fått tag i narkotikan 
på ”annat sätt”.

F8. Har du någon gång använt narkotika?
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F8a. Andel som använt narkotika över tid
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F8b. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
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F8c. Hur fick du/får du tag på narkotika?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
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Vad samvarierar med     
ungas hälsa?

Som tidigare nämnt i avsnittet om trygghet framgår det att hälsa och olika former av utsatthet tydligt 
samvarierar. De som utsatts för någon form av mobbning, kränkningar, otrygga situationer som hot, 
stöld eller våld, svarar även i klart lägre grad än övriga att de mår bra. Utöver dessa samband framgår det 
att ekonomiska förutsättningar, sexuell läggning, funktionsnedsättning/sjukdom och framtidstro även 
samvarierar med hälsa. 

32 % av unga som är oroliga för sina föräldrars ekonomi 
svarar att de har en ganska eller mycket dålig hälsa. 

Andelen som svarar att de har en dålig hälsa bland unga och som inte oroar sig för familjens 
ekonomi är klart lägre, 8 %. Att de med sämre ekonomiska förutsättningar även har en sämre 
hälsa är således tydligt. Det framgår också att 55 % av de som är oroliga för familjens ekonomi är 
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. Andelen bland övriga, som inte oroar sig för familjens 
ekonomi, är 24 %. 

23 % av unga som definierar sig som homo- eller bisexuella, 
annat eller som svarat att de inte vill ange sexualitet svarar att 
deras hälsa är ganska eller mycket dålig.

Motsvarande siffra bland unga som definierar sig som heterosexuella är 8 %. Unga som inte 
definierar sig som heterosexuella är även stressade och nedstämda oftare. Bland unga som inte 
definierar sig som heterosexuella svarar 43 % att de är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare, 
jämfört med   24 % bland de som definierar sig som heterosexuella.

23 % av unga med en funktionsnedsättning eller långvarig 
sjukdom svarar att deras hälsa är mycket eller ganska dålig. 

Bland unga som inte har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom svarar 8 % detsamma. Unga 
med funktionsnedsättning har även mer problem med psykiska och somatiska problem som 
stress, nedstämdhet och sömnsvårigheter. 

45 % av unga med negativ 
framtidstro svarar att de har en 
ganska eller mycket dålig 
hälsa. 

Bland unga med positiv framtidstro svarar 7 % att de har en
ganska eller mycket dåligt hälsa. Hälsa och framtidstro 
samvarierar således även tydligt. 

”Fokusera på att 
hjälpa ungdomar att 

förebygga 
psykisk ohälsa!”

Tjej årskurs 2
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D Delaktighet och                
inflytande

I Borås ungdomspolitiska program är ungas delaktighet och inflytande ett fokusområde. I programmet 
betonas att alla unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Ungdomars 
inflytande är även ett av de tre prioriterade områdena i Sveriges ungdomspolitiska handlingsprogram. 

I utredningen ”Låt fler forma samhället”1 nämns att flera forskare har varnat för att stödet för 
demokratin och det politiska engagemanget bland unga i Sverige har sjunkit. Enligt vissa forskare har 
unga också lägre politisk kunskap, lägre politiskt intresse och mindre förtroende för de politiska 
institutionerna än tidigare generationer. I utredningen kommer man dock fram till att intresset och 
engagemanget hos unga har varit relativt stabilt över tid, liksom förtroendet för de politiska 
institutionerna och stödet för demokratins värdegrund. Det poängteras också att ungas avståndstagande 
från traditionella politiska arenor2 inte behöver vara någonting som enbart är negativt. En del forskare 
menar att det kan vara tecken på en sund demokrati att man har ett kritiskt förhållningssätt.

Forskning visar också att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är förutsättningarna för 
unga att delta och påverka ofta sämre på grund av bland annat ålder, utbildning och erfarenhet. 
Trösklarna för deltagande kan vara högre då unga ofta har ett svagare politiskt kapital jämfört med 
vuxna.3

Intresse för olika frågor

Ungdomarna svarade på frågor om hur intresserade de är av politik, samhällsfrågor i allmänhet och vad 
som händer i andra länder, se diagram D1 på följande sida. Det som flest unga i Borås är intresserade av 
är vad som händer i andra länder, vilket  64 % av högstadieungdomarna och 61 % av 
gymnasieungdomarna anger som mycket eller ganska intressant. Vidare svarar 37 % av unga i årskurs 8 
och 54 % i årskurs 2 att de är mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor. Intresset för politik är 
något lägre, speciellt i årskurs 8.

Som det framgår i diagram D1a på följande sida har andelen intresserade av vad som händer i andra 
länder och samhällsfrågor varit på en relativt jämn nivå över tid. Intresset för politik var dock högst år 
2014 (44 % totalt angav då intresse) för att i år ha minskat till 31 % – en liknande nivå som år 2012. 
 

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2  Exempelvis är unga medlemmar i politiska partier i lägre utsräckning än tidigare generationer
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
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Aktivt samhällsengagemang 

Formerna för det politiska engagemanget bland unga har som tidigare nämnts förändrats under senare 
år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska partier och som är engagerade i de traditionella 
folk-rörelseorganisationerna har minskat. Tidigare nämndes även att det inte nödvändigtvis behöver vara 
något negativt, men denna utveckling leder samtidigt till att färre unga får erfarenheter av den 
representativa demokratins beslutsprocesser, som exempelvis gemensamt beslutsfattande. Dessa 
erfarenheter är viktiga och ses som bidragande till känslan av delaktighet, tillhörighet och 
ansvarstagande1.

I lupp-enkäten ställs inte någon fråga om politiskt engagemang i partier, men däremot finns en fråga om 
ungdomarna gjort någon aktiv politisk handling under det senaste året. Vad som framgår i diagram D2 
är att Internet och sociala medier är den arena som ungdomarna använt sig av i störst utsträckning. 31 
% av unga i årskurs 2 och 18 % av unga i årskurs 8 har gillat/delat inlägg om samhällsfrågor eller politik 
det senaste året. Vidare svarar 14 % totalt att de diskuterat samhällsfrågor/politik på internet det senaste 
året. Medborgarförslag samt att kontakta politiker/tjänsteman har en klart lägre andel gjort under det 
senaste året. 

Möjligheter att påverka

En viktig faktor för att kunna öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att unga faktiskt ser 
att de har möjligheter att få sin röst hörd. I Borås svarar 20 % av högstadieungdomarna och 25 % av 
gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska eller mycket stor möjlighet att framföra sina 
åsikter, se diagram D3 på följande sida. Det framgår inte i diagrammet, men en relativt stor andel,
cirka 45 %, har på denna fråga svarat ”vet ej”.  Andelen som svarat ”mycket små möjligheter” eller 
”ganska små möjligheter” är 35 % i årskurs 8 och 29 % i årskurs 2. Andelen unga som ser sig ha 
möjligheter att föra fram sina åsikter har ökat sedan år 2008, se diagram D3a på följande sida. Jämfört 
med resultatet år 2014 syns däremot inga större förändringar. Genom en fördjupad analys av fråga D3 
kan vi se att unga med negativ framtidstro ser mindre positivt på sina möjligheter (17 % svarar att de sig 
ha mycket små eller inga möjligheter). Bland de med positiv framtidstro är motsvarande andel 9 %.

1  Kommittédirektiv 2014:111
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Vill vara med och påverka

Ungdomarna svarade på en fråga om de vill vara med och påverka i frågor som rör Borås. Vad som 
framgår är att viljan inte direkt påverkas av synen på möjligheterna. Det är nämligen så att en stor 
andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, svarar att de vill vara med 
och påverka. Tjejer är mer intresserade av att vara med och påverka än vad killar är. 

I diagrammet D4a på följande sida redovisas andelen som svarat att de vill vara med och påverka över 
tid. Andelen som vill påverka är något högre i årets resultat jämfört med år 2014, men skillnaderna är 
små.  
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D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?
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D4b. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka
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De som svarade att de vill påverka i kommunen fick en följdfråga gällande vem de skulle vända sig till 
om de vill påverka något. En relativt stor andel, 40 % av tjejerna och 36 % av killarna svarar att de inte 
vet vart de skulle vända sig. Cirka en av fyra ungdomar skulle vända sig till Internet eller sociala medier. 
Andelen som svarat att de skulle vända sig till någon de känner är 29 % totalt sett. 

D4c. Vad vill du påverka?

Ungdomarna som svarade att de ville påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av frågor de skulle 
vilja påverka. Det som ungdomarna i högst utsträckning vill påverka om är saker som rör skolan på 
olika sätt. Bland annan nämns arbetsbelastning, skolmiljön och skolmaten. Vad som också nämns av 
många som något de vill påverka kring i Borås är bussarna eller kollektivtrafiken. Att påverka vilka 
fritidsaktiviteter som finns i kommunen tas också upp av flera ungdomar. 

Väldigt många ungdomar kommenterar också saker som rör samhället i stort. Miljöfrågor, jämställdhet, 
diskriminering, flyktingpolitik och integrationsfrågor är några exempel. En sak som också tas upp av 
flera i olika former är kommunens och skolornas resurser – här nämner några ungdomar att de skulle 
vilja vara med och påverka hur resurserna fördelas. En del nämner också att de skulle vilja påverka om 
när och hur det rivs och byggs i kommunen. Några utvalda citat redovisas nedan och på följande sida. 

”Diskutera miljöfrågor, psykisk ohälsa bland unga och hur man kan 
förhindra det.”

”Skolan; skolmaten,scheman BUSSTIDER!!! I nuläget mycket dåliga”

”Jämlikhetsfrågor framför allt, men även beslut om skolor osv”
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De som inte vill påverka

De som på fråga D4 svarade att de inte vill vara med och påverka i kommunen fick svara på en fråga om 
varför de inte vill det, se diagram D4d nedan. 

Majoriteten, knappt 60 %, svarar att de inte är tillräckligt intresserade. 36 % av tjejerna i båda 
årskurserna svarar att de inte vill påverka för att de kan för lite om hur de ska göra. Andelen killar som 
anger detta alternativ är lägre, 24 %. Vidare svarar ungefär var 4:e att de inte vill påverka för att de inte 
tror att det spelar någon roll. 

”Beslut som påverkar hur staden ser ut och större byggnationer och 
byggnader som rivs. Tex gamla teatern som revs, och den stora 
jätteskyskrapan som ska låtas byggas.”

”Läroplanen, uppgiftstyperna och temat på bland annat nationella 
prov. Också skolans budget samt Skolverkets arbete. Kort sagt 
användningen av skolans resurser.”

”Bättre tillgång till kollektivtrafik som går oftare, så man har större 
tillgång att ta sig till ställen.”

”Fler arbetsmöjligheter för unga samt segregationen i Borås.”
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D4d. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka?
Besvarades endast av de som svarat att de inte vill påverka
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D5. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”

Förtroende för vuxna och politiker

Ungdomarna svarade på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmänhet respektive 
politiker. Vad som framgår är att 69 % av högstadieungdomarna och 68 % av gymnasieungdomarna har 
ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna. Förtroendet för politiker är klart lägre. 

Unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har ett lägre förtroende för både politiker och 
vuxna än övriga unga. Bland unga med funktionsnedsättning/sjukdom svarar 55 % att de har ett 
mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. Motsvarande siffra bland övriga är 71 %.
 
En annan fråga som samvarierar med förtroende för vuxna är frågan om framtidstro. Bland unga med 
negativ framtidstro svarar 34 % att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. 
Bland unga med positiv framtidstro svarar 71 % detsamma. 

Vad gäller frågan om förtroende för vuxna och förekomsten av våld på skolan finns ett visst samband 
men inget väldigt tydligt. De som svarar att de har ett ”mycket stort förtroende” för vuxna svarar i högre 
grad ”stämmer inte alls” avseende frågan om våld förekommer på skolan (54 % av de som har mycket 
stort förtroende för vuxna svarar detta). Bland unga som har ”mycket litet förtroende” för vuxna svarar   
34 % att det ”stämmer inte alls” att våld förekommer på skolan. 
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Samband med delaktighet 
och inflytande

I Borås ungdomspolitiska program framhålls att unga ska betraktas som en resurs, att alla barn och unga 
ska ha möjlighet att påverka samt ha kunskap om sina rättigheter. Alla unga ska vidare ha lika stora 
möjligheter att vara delaktiga. Vad som framgått i detta avsnitt är att en stor andel vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, då tjejer i högre grad är intresserade att 
vara med och påverka. Avseende synen på möjligheterna är det däremot ganska jämnt mellan könen. 
Killar ser sig ha möjligheter i något högre grad än tjejer, men skillnaderna är små. 

En fördjupad analys per bostadsområde har genomförts av frågorna som rör delaktighet och inflytande. 

Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum
Vid en analys av frågan om ungdomarna vill vara med och påverka i kommunen per bostadsområde 
framgår det att andelen som vill vara med och påverka i de olika bostadsområdena är runt 50 % i de 
flesta områden. Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum, där 57-58 % svarar att de 
vill påverka. Lägst är siffran i Sandhult, där 25 % svarar att de vill påverka. I Göta och Hässleholmen 
svarar 41 % att de vill påverka. 

Vissa skillnader i synen på möjligheterna
Vid en analys av unga som ser sig ha stora möjligheter samt unga som sig ha små/inga möjligheter per 
bostadsområde framgår det inte några större skillnader utifrån bostadsområde. Andelen ligger på drygt        
20-25 % i de flesta områden. Det finns dock några mindre skillnader. I Hässleholmen och Hulta svarar 
unga i högre grad att de ser sig ha möjligheter, 29-30 % . Unga som bor i Sandhult och Norrby ser 
minst positivt på sina möjligheter (13 % av de unga som bor i Sandhult och 18 % av de unga som bor i 
Norrby svarar att de har mycket eller ganska stora möjligheter). 

Intresset för vad som händer i andra länder högst bland unga som bor i 
Hässleholmen och Norrby
Vad gäller intresse för politik, samhällsfrågor eller vad som händer i andra länder framgår det att andelen 
intresserade är relativt jämn i de olika bostadsområdena, med vissa undantag. Ett undantag är att 
andelen intresserade av vad som händer i andra länder är högre bland unga som bor i Hässleholmen, där 
73 % svarar att de är mycket eller ganska intresserade, och Norrby, där 71 % svarar detsamma. I andra 
bostadsområden svarar en andel om runt 50-65 % att de är intresserade av detta. 

Förtroende för vuxna i allmänhet
En skillnad som också dyker upp är att unga som bor i Hässleholmen, Sandhult och Göta i lägre grad 
än övriga svarar att de har förtroende för vuxna i allmänhet. 50 % av unga som bor i Göta, 54 % av 
unga som bor i Hässleholmen och 57 % av unga som bor i Sandhult svarar att de har ett mycket eller 
ganska stort förtroende för vuxna. Andelen som svarar detsamma i övriga områden ligger på omkring    
70 %. I Brämhult är andelen med förtroende för vuxna högst (81 %). 

Samhällsengagemang
Avseende vilken typ av aktiviteter som unga gjort det senaste året finns också vissa skillnader per 
bostadsområde. I Brämhult har unga i högre grad tagit kontakt med politiker/tjänstemän. 11 % unga 
som bor i Brämhult svarar att de kontaktat politiker/tjänsteman jämfört med 3-8 % i övriga områden. I 
Hässleholmen framgår det att flest skrivit medborgarförslag (7 % jämfört med 0-4 % i övriga områden). 
I Hässleholmen har även unga i högre grad än övriga angett att de diskuterat samhällsfrågor på Internet 
(19 % att jämföra mot 8-15 % i de flesta övriga områden). 

Vad gäller att gilla/dela inlägg om samhällsfrågor eller politik framgår det att unga som bor i Centrum 
har gjort detta i högst grad (34 %), medan unga i Hulta är de som gjort det i lägst grad (14 %). I övriga 
områden är andelen som svarat att de gjort detta runt 20 %.
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E Utbildning och                 
arbete
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Yrkesförberedande Studieförberedande Annan inriktning 

tjej åk 2 

kille åk 2 

C1. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram?

Utbildning
Enligt en forskningssammanställning av Skolinspektionen bygger framgångar i skolan och 
undervisningen bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap från lärarens sida, goda relationer 
mellan lärare och elever, samt att själva lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna1. Det 
tas också upp att det behöver finnas tilltro till varje elevs förmåga samt att skolan måste anpassa 
undervisningen efter varje elev.

I lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på sin skola – hur de trivs, hur de ser på 
undervisningen och skolmiljön samt övriga aspekter. Lupp-resultatet ger således värdefull information 
om elevernas syn på vissa aspekter, även om frågorna inte är heltäckande avseende skolan. Flera av 
frågorna i detta avsnitt redovisas nedbrutet per skola. På grund av anonymitetsskäl redovisas endast 
resultatet nedbrutet för de skolor som har minst 30 svar. 

Programinriktning gymnasiet

I diagrammet nedan redovisas gymnasieelevernas programinriktning. Vad som framgår är att 31 % av 
tjejerna och 35 % av killarna går på ett yrkesförberedande program, medan 64% av tjejerna och 58 % 
av killarna går på ett studieförberedande program. 

1  Skolinspektionen 2010: Framgång i undervisningen
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C2. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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Skolan Utbildningen 
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I lupp-enkäten ställdes frågan om hur nöjd man är totalt sett med skolan i båda årskurser. En jämn 
andel om 80-82 % svarar att de är mycket eller ganska nöjda. 

Frågan om hur nöjd man är totalt sett med utbildningen ställdes endast till ungdomar i årskurs 2. Totalt 
svarar 86 % att de är mycket eller ganska nöjda med sin utbildning. 
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C3a. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? *
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”
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Elever och lärare bemöter varandra 
med respekt i min skola 

Min skola agerar om en lärare kränker 
en elev 

Mina lärare behandlar killar och tjejer 
lika 

Jag har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över/ska kunna påverka i 

Skolans personal lyssnar på vad 
elevrådet/elevkåren säger och tar dem 

Skolan uppmuntrar mig att aktivt 
medverka i klassråd och elevråd 

kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

Trivsel och stämning

Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men det har också ett 
samband med deras allmänna välbefinnande samt psykosomatiska hälsa1. 

77 % av gymnasieungdomarna och 63 % av högstadieungdomarna instämmer i att elever och lärare 
bemöter varandra med respekt på skolan. Vad gäller påståendet ”jag trivs med stämningen i min skola” 
svarar 82 % av gymnasieungdomarna och 75 % av högstadieungdomarna att det ”stämmer helt” eller 
”stämmer till stor del”.  Tjejer, speciellt i årskurs 8, svarar i lägre grad än killar att de trivs med 
stämningen i skolan. 

Vad som också framgår är att gymnasieungdomarna är generellt nöjdare med dessa frågor än vad 
högstadieungdomarna är. 

I tabellen på nästa sida redovisas resultatet nedbrutet per skola. Vad som framgår är att det i flera 
påståenden finns stora skillnader mellan skolorna. Ett exempel är påståendet om elever och lärare 
bemöter varandra med respekt - här instämmer mellan 45 % upp till 80 % av högstadieungdomarna i 
påståendet beroende på vilken skola ungdomarna går på. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014

*Observera att ”vet ej” är borträknat ur diagrammet C3a. Detta för att ge en mer rättvis bild av 
instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej är i de flesta frågorna ovan mellan 5-20 %. 

Notera även att endast högstadieelever fick svara på frågan ”Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i 
klassråd och elevråd”
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C3a per skola. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?*
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Problem i skolan

Ungdomarna fick även ta ställning till huruvida rasism, våld, mobbning eller sexuella trakasserier är 
problem som förekommer på skolan. 21% av högstadieungdomarna och 10 % av gymnasieungdomarna 
instämmer helt eller till stor del i påståendet att mobbning förekommer på skolan.

Vidare framgår det att en relativt hög andel att våld förekommer. I årskurs 8 är det var fjärde elev som 
svarar att våld förekommer på skolan. Andelen är klart lägre (9%) på gymnasiet. Detta är i båda 
årskurser en liknande andel som i rikssnittet för lupp 2017. 

Vad gäller sexuella trakasserier framgår det att en andel om runt 10 % svarar att det förekommer.

*Observera att ”vet ej” är borträknat

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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Jag trivs med stämningen i min skola 61% 78% 83% 79% 71% 76% 69% 72% 88% 76% 75%

Min skola agerar om en elev mobbar en 
annan elev 55% 43% 65% 63% 61% 54% 55% 47% 84% 63% 59%

Elever och lärare bemöter varandra med 
respekt i min skola 45% 70% 71% 50% 62% 65% 57% 52% 80% 61% 63%

Min skola agerar om en lärare kränker en 
elev 38% 69% 65% 50% 67% 58% 58% 47% 79% 57% 60%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 69% 66% 67% 56% 82% 62% 69% 63% 71% 80% 69%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha 
inflytande över/ska kunna påverka i skolan 49% 70% 70% 43% 76% 53% 52% 60% 76% 65% 63%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/
elevkåren säger och tar dem på allvar 41% 56% 72% 44% 70% 37% 61% 61% 74% 59% 58%

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i 
klassråd och elevråd 49% 55% 61% 69% 53% 42% 41% 41% 73% 56% 53%
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Jag trivs med stämningen i min skola 61% 95% 82% 91% 76% 98% 73% 51% 82%

Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev 60% 86% 58% 73% 48% 89% 63% 52% 70%

Elever och lärare bemöter varandra med respekt i 
min skola 63% 91% 67% 83% 81% 88% 50% 65% 77%

Min skola agerar om en lärare kränker en elev 65% 77% 57% 73% 59% 85% 75% 55% 69%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 70% 83% 66% 81% 88% 95% 78% 80% 77%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/
ska kunna påverka i skolan 64% 73% 58% 80% 67% 78% 63% 52% 67%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/elevkåren 
säger och tar dem på allvar 57% 78% 44% 49% 70% 80% 59% 58% 63%
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C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

I tabellen nedan redovisas resultatet per skola. Vad gäller förekomsten av våld sticker Erikslundskolan och  
Viskaforsskolan ut bland högstadieskolorna, där 45 % respektive 40 % svarar att våld förekommer. 
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Mobbning förekommer i min skola 20% 24% 13% 17% 28% 21% 26% 24% 14% 23% 21%

Rasism förekommer i min skola 33% 30% 10% 15% 17% 16% 12% 19% 15% 10% 17%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 22% 12% 5% 9% 8% 12% 15% 15% 6% 11% 11%

Våld förekommer i min skola 40% 31% 6% 29% 35% 15% 36% 45% 10% 22% 26%
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Mobbning förekommer i min skola 24% 3% 8% 3% 11% 0% 26% 12% 10%

Rasism förekommer i min skola 20% 3% 8% 23% 8% 10% 6% 6% 10%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 24% 4% 7% 10% 5% 5% 16% 2% 9%

Våld förekommer i min skola 21% 2% 6% 12% 8% 0% 13% 22% 9%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet. 



56

Omdöme skola

Lupp-enkäten innefattar även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation; 
skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, elevhälsovården, tillgången till datorer 
samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd.

Vad som framgår i diagram C4 är att en hög andel är nöjda med undervisningen, lärarna, möjligheten 
att få extra hjälp och stöd samt elevhälsan. Andelen nöjda är lägre framförallt när det gäller skolmaten. 
Vad gäller högstadieungdomarna svarar även en lägre andel att de är nöjda med skolmiljön, 
skolbiblioteket och tillgången till datorer. Andelen nöjda i dessa två frågor är högre bland 
gymnasieeleverna. 
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C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”
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C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”

I tabellerna nedan redovisas fråga C4 per skola. Avseende skolmaten finns det stora skillnader. Andelen 
nöjda med skolmaten är mellan 10 - 55% på högstadiet och mellan 29- 100 % på gymnasiet. Avseende 
tillgången till datorer, skolmiljön och skolbiblioteket finns det också stora skillnader utifrån skola. 

Nöjdheten avseende undervisningen, lärarna och möjligheten till extra hjälp och stöd är jämnare.  
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skolmiljön? 75% 67% 79% 80% 72% 54% 63% 66% 85% 72% 70%

skolbiblioteket? 80% 59% 85% 89% 80% 70% 69% 88% 83% 29% 69%

skolmaten? 31% 13% 30% 40% 55% 45% 34% 25% 21% 10% 33%

undervisningen? 78% 86% 92% 91% 89% 83% 82% 91% 94% 80% 86%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av 
lärarna om du behöver det? 71% 80% 83% 77% 91% 76% 70% 86% 91% 81% 80%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller 
skolpsykolog)? 73% 70% 82% 94% 60% 79% 81% 87% 81% 74% 77%

tillgången till datorer? 49% 63% 90% 43% 55% 95% 54% 65% 60% 92% 72%

lärarna? 71% 77% 88% 80% 92% 75% 82% 76% 81% 78% 81%
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skolmiljön? 72% 97% 84% 89% 86% 86% 83% 61% 86%

skolbiblioteket? 95% 92% 91% 89% 76% 64% 76% 82% 89%

skolmaten? 48% 45% 29% 64% 75% 45% 100% 43% 46%

undervisningen? 88% 96% 84% 95% 94% 90% 90% 71% 90%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om 
du behöver det? 78% 84% 82% 91% 92% 93% 83% 66% 83%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller skolpsyko-
log)? 78% 84% 87% 91% 81% 67% 83% 74% 82%

tillgången till datorer? 96% 99% 94% 86% 89% 90% 97% 79% 95%

lärarna? 88% 95% 79% 95% 97% 90% 86% 80% 89%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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C5a. Årskurs 2: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

Elevinflytande

Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna svarade på frågor om hur 
mycket de skulle vilja vara med och bestämma om i skolan samt hur mycket de anser att de får 
bestämma i dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett tydligt samband mellan elevers möjlighet till 
delaktighet och inflytande samt kunskapsresultat och välmående i skolan. I en utredning från 20091 tar 
man upp att ju mer inflytande en elev upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven 
på den aspekten i skolan. Med andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet.

I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. Elevrådets möjlighet 
att påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens inställning och vilka strukturer som finns 
för elevinflytande på skolan.2

I diagram C5a och C5b på denna och följande sida redovisas andelen som svarat att de vill påverka om 
de olika sakerna i skolan samt andelen som i dagsläget anser sig få vara med och bestämma. Det är 
tydligt att eleverna vill påverka i klart högre grad än de anser sig få. Differensen mellan upplevt och 
önskat inflytande är störst vad gäller skolmaten och schemat. På gymnasiet är det dock en relativt hög 
andel, runt 50 %, som anser att de får vara med och påverka hur de ska arbeta. 

Det framgår att tjejer i högre grad än killar svarar att de vill vara med och påverka om de olika sakerna, 
speciellt i årskurs 8. Att pojkar tenderar vara mer ointresserade av inflytande i skolan nämns i 
utredningen av Skolverket ”Flickor och pojkar i skolan – Hur jämställt är det?”.

1  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställd är det?
2  Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan 
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C5b. Årskurs 8: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

I lupp-enkäten ställs det inte fler frågor som rör elevinflytande, därav är det svårt att säga något om på 
vilket sätt ungdomarna skulle vilja påverka om de olika sakerna i skolan. Däremot finns det en del 
forskning på området och i en publikation från MUCF konstateras att många elever vill ha mer flexibla 
former för  inflytande. Unga vill således helst inte vill delta i färdigformulerade grupper, utan att hellre 
engagera sig under en kortare tid i frågor som de ser som viktiga1. 

Skolverket poängterar att det är viktigt att elevers inflytande inte begränsas till formella beslut som tas 
inom exempelvis klassråd eller elevråd. Elever behöver även vara delaktiga i undervisningen på olika sätt 
och få chansen att göra sin röst hörd2. Skolverket poängterar också att demokratiska förmågor utvecklas 
genom samtal och i relationer med andra. Ett tillåtande klimat och tillitsfulla relationer i klassrummet 
är således förutsättningar för en god lärandemiljö och för delaktighet.

Upplevt inflytande över tid

I spindeldiagrammen på följande sida redovisas andelen som svarat att de får vara med och bestämma 
om de olika sakerna i skolan över tid. I flera frågor tenderar de upplevda inflytandet vara på en relativt 
konstant nivå. 

I det översta diagrammet (C6a), som redovisar hur killar svarat över åren, ser vi att det upplevda 
inflytandet var högst år 2012 i flera frågor. I diagrammet under (C6b) redovisas hur tjejer svarat på 
frågorna över tid. Bland tjejerna var det upplevda inflytandet minskat avseende aspekten ”Vad jag får 
lära mig”. I diagram C6c och C6d på sida 61 redovisas samma frågor men nedbrutet på årskurs 8 och 
årskurs 2 istället för kön. 

Vid en analys av frågorna per årskurs och kön framgår det att killar i båda årskurser upplever att de får 
vara med och bestämma om olika aspekter i något högre grad än jämnåriga tjejer. Denna könsskillnad 
ses i årets resultat och även i tidigare års lupp-resultat. 
1   MUCF 2013: Fokus 13: Unga och jämställdhet 
2  Skolverket 2015: Delaktighet för lärande
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C6a. Andelen killar som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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C6b. Andelen tjejer som upplever att de får bestämma om saker i skolan:
Utveckling över tid
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C6c. Andelen i årskurs 8 som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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C6d. Andelen i årskurs 2 som upplever att de får bestämma om saker i skolan: 
Utveckling över tid
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Vad jag får lära mig 40% 42% 40% 23% 52% 16% 29% 34% 43% 27% 34%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete 44% 62% 44% 26% 67% 24% 37% 41% 63% 32% 44%

Läxorna 27% 26% 25% 17% 52% 10% 23% 26% 18% 33% 27%

Proven 27% 35% 29% 17% 59% 20% 22% 30% 23% 13% 28%

Schemat 17% 15% 29% 11% 32% 9% 19% 33% 18% 75% 27%

Maten 19% 11% 25% 6% 31% 21% 16% 21% 23% 11% 20%

Skolans "regler" 17% 41% 30% 9% 45% 15% 23% 27% 35% 26% 28%

Skolmiljön inne 17% 26% 43% 9% 36% 16% 29% 27% 37% 26% 29%

Skolmiljön ute 21% 24% 36% 9% 36% 16% 28% 21% 39% 16% 26%
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Vad jag får lära mig 31% 26% 30% 43% 70% 45% 23% 59% 33%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete 43% 51% 42% 55% 70% 64% 37% 59% 49%

Läxorna 25% 31% 26% 31% 49% 38% 33% 53% 31%

Proven 26% 46% 33% 31% 44% 43% 30% 63% 38%

Schemat 16% 12% 16% 33% 74% 12% 27% 49% 20%

Maten 16% 17% 15% 24% 53% 13% 62% 45% 21%

Skolans "regler" 20% 35% 21% 28% 62% 20% 60% 52% 31%

Skolmiljön inne 27% 39% 24% 39% 60% 34% 53% 49% 35%

Skolmiljön ute 23% 33% 21% 39% 51% 22% 47% 46% 30%

C6c. Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om följande?
Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” per skola:

I tabellerna nedan redovisas andelen som upplever att de får vara med och bestämma om de olika 
aspekterna per skola. Vad som framgår är att Bodaskolan, Praktiska gymnasiet samt Björkängsgymnasiet 
utmärker sig i en positiv bemärkelse. På dessa skolor upplever ungdomarna att de får vara med och 
bestämma om alla aspekter i högre grad än genomsnittet. 

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet 
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet. 
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Samband med skolfrågor
Problem som förekommer i skolan

Avseende problem som förekommer i skolan (våld, mobbning, sexuella trakasserier, rasism) framgår att 
högstadieungdomarna i högre grad än gymnasieungdomarna rapporterar att det förekommer. Vi har 
också sett att det finns stora skillnader mellan skolorna, speciellt avseende förekomsten av våld. I de 
skolor med höga andelar som svarar att problemen förekommer kan det vara viktigt att fördjupat 
analysera vad detta kan bero på och anpassa åtgärder utifrån skolans förutsättningar. Skolverket påpekar 
att det är viktigt att fånga upp problem i tid och därmed motverka kränkningar och våld. Genom ett 
aktivt elevvårdsarbete får skolledning och skolpersonal en tydligare bild av de sociala relationerna på 
skolan och de risker som kan finnas för att kränkningar och konflikter ska övergå i våld. Skolverket 
påpekar också att personliga och positiva relationer mellan elever och skolpersonal är väldigt viktiga för 
att förebygga våld och kränkningar i skolan. Frågor som har med själva klimatet i skolan att göra är 
således av stor vikt. Enligt Skolverket finns det tre tydliga framgångsfaktorer; att samtliga elever har en 
tillitsfull relation till minst en vuxen i skolan, att skolan ger elever möjlighet att anonymt berätta om 
såväl sina egna problem som sina bekymmer beträffande andra samt att det finns begripliga rutiner vid 
förekomsten av kränkningar och våld som är väl kända av alla1.

Trygghet i skolan

I avsnittet om trygghet har det framkommit att majoriteten av ungdomarna känner sig trygga i skolan. 
Tjejer i årskurs 8 är dock något mindre trygga. Tjejer i årskurs 8 instämmer även i lägre grad än övriga i 
påståendet att de trivs med stämningen i skolan.  

Avseende hur trygg man känner sig i skolan finns det vissa skillnader per skola. Bland högstadieskolorna 
framgår det att 79 % av unga som går på Daltorpsskolan alltid eller oftast känner sig trygga där, att 
jämföra mot omkring 90 % på övriga skolor. Bland gymnasieskolorna framgår det att eleverna på 
Björkängsgymnasiet känner sig mindre trygga, då 56 % svarar att de alltid eller oftast är trygga i skolan. 
På övriga skolor är motsvarande siffra omkring 80-90 %. 

En fördjupad analys har även gjorts på gruppen ungdomar som svarat att de utsatts för mobbning i 
skolan. Dessa ungdomar känner sig även klart mindre trygga i skolan. 47 % av de som mobbats under 
en längre period svarar att de aldrig eller sällan känner sig trygga i skolan. Bland de som inte utsatts för 
mobbning eller kränkningar i skolan är andelen som sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan 17 %. 
Vad som också framkommit  är att de som utsatts för mobbning i skolan även är mindre nöjda med 
skolan totalt sett, med undervisningen, lärarna och stämningen i skolan. Utsatthet för mobbning 
samvarierar alltså tydligt med nöjdheten kring flertalet aspekter i skolan. 

Delaktighet i skolan 

Vad som också framgår genom sambandsanalyser är att de som ser sig ha möjligheter att påverka i 
kommunen i högre grad svarar att de får vara med och bestämma om olika saker i skolan. Synen på 
delaktighet i skolan hänger således i viss mån samman med synen på delaktighet i kommunen. MUCF 
har i en publikation konstaterat att inflytandeforumen i skolan spelar en viktig roll för att unga ska ta 
steget till att också påverka i kommunen. Om inflytande fungerar väl i en sfär (exempelvis i skolan) är 
det nämligen troligare att fler ungdomar vågar ta steget att påverka i frågor i en annan sfär (exempelvis 
kommunen)2.Vad gäller bakgrundsfrågor eller variabler och synen på möjligheterna att påverka framgår 
inte några väldigt tydliga samband. De som svarar att de har små/inga möjligheter att påverka har ett 
något lägre förtroende för politiker än övriga ungdomar. 

1  Skolverkets hemsida 2017: https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/sakerhet-i-skolan/vald-i-skolan-1.253848
2  MUCF 2010: Fokus 10: En analys av ungas inflytande
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Arbete
I detta avsnitt redovisas några frågor gällande ungdomarnas relation till arbetsmarknaden. Arbete är 
enligt de nationella ungdomspolitiska målen ett prioriterat område för att skapa förutsättningar för att 
ungdomar ska få ett socialt och ekonomiskt tryggt liv. Forskning visar att arbetserfarenhet under 
gymnasietiden har en stark positiv effekt på möjligheten att senare få ett arbete1.

Extrajobb

10 % av ungdomarna i årskurs 8 har ett extrajobb. I årskurs 2 är motsvarande siffra 32 %. Det är klart 
fler tjejer än killar i årskurs 2 som har ett extrajobb. Vidare svarar 46 % ungdomarna i årskurs 8 och 59 
% av ungdomarna i årskurs 2 att de skulle vilja ha ett extrajobb. Andelen unga med ett extrajobb har 
minskat något över tid, se diagram G1a på följande sida. Skillnaderna är dock små. 

1  SKL 2015 Utbildning - Nyckeln till arbete
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Sommarjobb

Frågorna om sommarjobb redovisas på nästa sida. 75 % av ungdomarna i årskurs 2 hade ett 
sommarjobb i somras, motsvarande andel i årskurs 8 är 11 %. En andel mellan 7-12 % svarar att de 
sökte ett sommarjobb men att de inte lyckades få ett.

Andelen högstadieungdomar som har haft ett sommarjobb den senaste sommaren har varit på en 
relativt jämn nivå, se diagram G2a. Andelen gymnasieungdomar som har haft ett sommarjobb har 
däremot ökat över tid. 

Majoriteten av ungdomarna i årskurs 2 fick sitt sommarjobb genom kommunen, se diagram G2b. 
Bland ungdomarna i årskurs 8 har majoriteten fått sitt sommarjobb genom någon i familjen eller 
släkting/bekant. 

G1a. Andel med extrajobb
Utveckling över tid*
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*Obs! 2008 var svarsalternativen på frågan endast ”ja” eller ”nej”för att 2012 och fram vara ”ja” ”nej” ”nej men jag vill 
ha ett extrajobb” vilket kan påverka jämförbarheten till det året. 2008 ställdes frågan även något annorlunda för 
årskurs 2. 
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G2a. Andel med sommarjobb den senaste sommaren
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G2b. Hur fick du ditt sommarjobb?
Besvarades endast av de som hade ett sommarjobb i somras

Unga med arbetserfarenhet

Vid en fördjupad analys av frågorna om extrajobb och sommarjobb framgår det att det finns skillnader 
utifrån var de unga bor. Andelen unga med arbetserfarenhet1 är högst i Dalsjöfors (61 %), Sandhult    
(58 %) och Ekås (52 %). Andelen unga med arbetserfarenhet är tydligt lägre bland unga som bor i 
Hässleholmen och Sjöbo. Här svarar 35 % i båda områdena att de har ett extrajobb just nu eller att de 
hade ett sommarjobb i somras. 

1 Unga med arbetserfarenhet definieras här som unga som har ett extrajobb eller/och haft ett sommarjobb i somras. 

Andel unga med arbetserfarenhet
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Norrby 38%
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G3. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?

Inställning till eget företagande

Gymnasieungdomarna fick svara på en fråga om deras inställning till att starta eget företag. 

3 % svarar att de redan har startat ett företag. Vidare svarar 53 % av tjejerna och 60 % av killarna att de 
skulle kunna tänka sig att starta företag i framtiden. 

Framtid
I det sista avsnittet i lupp-enkäten ställs frågor om hur ungdomarna ser på framtiden, vad de vill göra 
och huruvida de planerar att flytta från kommunen. 

Vad unga i årskurs 8 vill och tror de kommer göra

77 % av killarna och 85 % av tjejerna i årskurs 8 skulle helst gå en gymnasieutbildning direkt efter 
grundskolan, se diagram H1a på följande sida. Av dessa vill  en klar majoritet gå på ett gymnasium i 
Borås. 8 % av killarna skulle helst jobba. Motsvarande siffra bland tjejerna är 4 %. 

Vad gäller planer på vidare studier är det en väldigt stor andel som tror de kommer läsa vidare (direkt 
eller senare), se diagram H2a. Endast 2 % av killarna tror inte att de kommer läsa vidare. 16 % av 
killarna och     12 % av tjejerna är osäkra och svarar ”vet inte”. 
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67% 

18% 

4% 

8% 

3% 

62% 

15% 

8% 

10% 

5% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Gå en gymnasieutbildning i den 
kommun jag nu bor i 

Gå en gymnasieutbildning i en annan 
kommun 

Börja jobba 

Vet inte 

Annat 
kille åk 8 

tjej åk 8 

H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

H2a. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

34% 

13% 

41% 

0% 

12% 

31% 

15% 

36% 

2% 

16% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Ja, studieförberedande program på 
gymnasiet 

Ja, yrkesförberedande program på 
gymnasiet 

Ja, gymnasiet men är osäker på vilken 
programinriktning jag ska välja 

Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare 
efter grundskolan 

Vet inte 

kille åk 8 

tjej åk 8 

Vad unga i årskurs 2 vill och tror de kommer göra

Vad gäller frågan om vad ungdomarna i årskurs 2 helst skulle vilja göra direkt efter gymnasiet svarar 22 
% av tjejerna och 21 % av killarna att de vill studera på högskola eller universitet i Sverige, se diagram 
H1b på följande sida. 18 % av killarna och 29 % av tjejerna skulle helst vilja resa. 
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På frågan vad ungdomarna tror att de kommer göra direkt efter gymnasiet svarar totalt 28% att de tror 
att de kommer studera vidare, se diagram H2b. Andelen som tror att de kommer börja jobba i 
kommunen eller i en kommun i närheten är 29 % av killarna och 24 % av tjejerna.

Bland tjejerna i årskurs 2 svarar 64 % att de tror att de kommer läsa vidare efter gymnasiet (direkt eller 
senare), se diagram H3 på följande sida. Bland killarna är motsvarande andel 56 %. Fler killar än tjejer 
svarar ”Nej, jag kommer inte läsa vidare”. 

22% 

11% 

0% 

1% 

11% 

6% 

11% 

29% 

1% 

7% 

21% 

9% 

1% 

2% 

18% 

9% 

5% 

18% 

7% 

10% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Studera på högskola eller universitet i 
Sverige 

Studera utomlands 

Studera på Komvux 

Studera på folkhögskola 

Jobba här i kommunen eller i en kommun i 
närheten 

Jobba någon annanstans i Sverige 

Jobba utomlands 

Resa 

Annat 

Vet inte kille åk 2 

tjej åk 2 

H1b. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet?

H2b. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet?

29% 

6% 

1% 

2% 

24% 

9% 

6% 

17% 

5% 

26% 

5% 

1% 

2% 

29% 

12% 

3% 

11% 

12% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Studera på högskola eller universitet i 
Sverige 

Studera utomlands 

Studera på Komvux 

Studera på folkhögskola 

Jobba här i kommunen eller i en 
kommun i närheten 

Jobba någon annanstans i Sverige 

Jobba utomlands 

Resa 

Annat kille åk 2 

tjej åk 2 
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H3. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?

64% 

15% 
21% 

56% 

20% 
24% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja, jag kommer att 
läsa vidare  

Nej, jag kommer inte 
att läsa vidare efter 

gymnasiet 

Vet inte 

tjej åk 2 

kille åk 2 

Flytta eller stanna i kommunen

45% av ungdomarna i årskurs 8 svarar att de inte tänkt på huruvida de tror att de kommer flytta från 
Borås eller inte, medan 34 % svarar att de tror att de kommer flytta. Bland ungdomarna i årskurs 2 är 
andelen som tror att de kommer flytta högre. 77 % av tjejerna och 71 % killarna i årskurs 2 tror att de 
kommer flytta.  Andelen som tror att de kommer flytta från kommunen har ökat från år 2014. 

Avseende denna fråga finns det vissa skillnader per bostadsområde. I Norrby och Sandhult är andelen 
som svarar att de inte vill flytta högst (drygt 40 %). I övriga områden är motsvarande andel drygt 20 %. 

36% 

17% 

47% 

31% 
25% 

43% 

77% 

23% 

71% 

29% 

0% 
0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja Nej Har inte tänkt på det 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
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52% 
56% 

52% 

59% 

45% 44% 
41% 

50% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

2008 2012 2014 2017 

tjej totalt 

kille totalt 

H4a. Andelen som tror de kommer flytta över tid*

*Andelen ja-svar redovisas över tid. Observera att svarsalternativen på frågan 2014 och tidigare varit ja/
nej/vet inte, för att i år vara ja/nej/har inte tänkt på det
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14% 

8% 

5% 

5% 

1% 

1% 

12% 

4% 

5% 

2% 

15% 

11% 

10% 

5% 

4% 

0% 

1% 

6% 

1% 

3% 

2% 

33% 

36% 

9% 

13% 

2% 

4% 

1% 

24% 

3% 

4% 

7% 

6% 

32% 

26% 

11% 

11% 

3% 

4% 

1% 

14% 

3% 

2% 

9% 

4% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Arbete 

Fortsatta studier 

Mina fritidsintressen 

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner 

Familj och släkt 

Bostadssituationen i kommunen 

Vill ha närmare till naturen 

Vill ha närmare till större ort eller stad 

Bättre miljö för barn att växa upp i 

Här kan jag inte vara den jag är 

Annat 

Vet inte kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

H4b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?
Besvarades endast av de som tror de kommer flytta

De som svarade att de tror att de kommer flytta fick svara på en följdfråga om varför. I årskurs 2 har 
flest angett forsatta studier, arbete och att de vill ha närmare till större ort eller stad. 
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H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ 
som du tycker är det bästa med att bo i din kommun?

12% 

23% 

28% 

40% 
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3% 

15% 
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10% 

12% 

21% 
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11% 

12% 
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41% 
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33% 
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3% 
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8% 

15% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Möjligheten till arbete 

Möjligheten till fortsatta studier 

Mina fritidsintressen 

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner 

Familj och släkt 

Bostadssituationen i kommunen 

Närheten till naturen 

Närheten till större ort eller stad 

Bra miljö för barn att växa upp i 

Här kan jag vara den jag är 

Vet inte 
kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

Det bästa med kommunen

I lupp-enkäten ställdes även en fråga om vad som är det bästa med att bo i kommunen. Familj och släkt, 
kompisar och partner är det som flest anger. En stor andel unga på högstadiet uppskattar också sina 
fritidsintressen i hög grad.
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84% 

5% 

2% 

1% 

5% 

81% 

3% 

4% 

2% 

6% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Ja, jag får gifta mig med vem jag vill 

Ja, men bara om personen har samma religiösa, 
etniska eller kulturella bakgrund som min familj 

Ja, men bara om personen är av ett annat kön än 
mig 

Nej 

Vet inte 

kille total 

tjej total 

H6. Får du gifta dig med vem du vill?

I enkäten ställdes en fråga om huruvida eleverna får gifta sig med vilka de vill.  81 % av killarna och 84 
% av tjejerna svarar att de får det. 5 % av tjejerna och 3 % av killarna svarar att de bara får gifta sig med 
vem de vill om personen har samma bakgrund som familjen. Vidare är det 1 % av tjejerna och 2 % av 
killarna som svarar att de inte får gifta sig med vem de vill. Vid en fördjupad analys av fråga H6 per 
bostadsområde framgår det att andelen som svarat att de får gifta sig med vem de vill bara personen har 
samma bakgrund som familjen är högst i Hässleholmen, Hulta och Norrby där 14-17 % svarar detta. 
Motsvarande andel är i Brämhult 9 % och i övriga områden 0-6 %.

Framtid

Som det framgår i diagram H7 svarar en väldigt hög andel, drygt 90 % av ungdomarna i båda årskurser, 
att de ser mycket eller ganska positivt på framtiden. 

H7. Hur ser du på framtiden?

44%	

49%	

35%	

46%	

47%	

45%	

58%	

45%	

6%	

5%	

6%	

6%	

3%	

1%	

1%	

4%	

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

Mycket positivt Ganska positivt Ganska negativt Mycket negativt 



”Man borde ha mer koll 
på skolorna och hur   

eleverna har det under 
skoltid. Om det finns 

något negativt som sker i 
skolan, borde man se till 

att det inte sker och att 
alla ska känna sig trygga 
och bra under skoltiden”
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LUPP–Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

Nämndernas och bolagens planerade åtgärder återrapporteras till 

Kommunstyrelsen senast 31 december 2018. 

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet 

inom de områden där det är relevant.  

 

Sammanfattning  

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp 

står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som 

Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. 

Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 

till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. 

Undersökningen visar bland annat att majoriteten av ungdomar i Borås är nöjda 

med sin skolgång och fritid samt uppger att de är vid god hälsa. Vad gäller 

inflytande anger 43 % i årskurs 8 respektive 52 % i årskurs 2 att de vill vara med 

och påverka i frågor som rör Borås men synen på möjligheten att föra fram 

dem till dem som bestämmer är lägre 20 % i årskurs 8 respektive 25 % i årskurs 

2. Genomgående i rapporten är att det finns skillnader när analys görs utifrån 

könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, skola, sexuell läggning, 

och/eller ekonomiska förutsättningar.  

 

Ärendet i sin helhet 

LUPP–Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp 

står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som 

Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. 

Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 

till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter.  
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Nämndernas redovisning av planerade åtgärder samt Lupp-resultatet som 

helhet kommer att användas som underlag vid revidering utav det 

ungdomspolitiska programmet samt handlingsplan. 

Lupp består utav en enkät som innehåller ungefär 80 frågor där unga får ge sin 

syn på sitt familjeförhållanden, fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa, 

arbete och framtid. Enkäten tillhandahålls och genomförs i samarbete med 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ett flertal 

kommuner använder Lupp som uppföljningsverktyg. I Borås Stad har Lupp- 

enkäten tidigare genomförts 2008, 2012 och 2014, vilket möjliggör för 

jämförelse av resultat över tid. Dock genomgick enkäten en ombearbetning 

2015 där svarsalternativen förändrats vilket gör att vissa trender inte kan 

redovisas.  

 

Undersökningen görs i årskurs 8 och på gymnasiets årskurs 2 i samtliga 

kommunala och fristående skolor. Totalt har 903 av 1295 elever i årskurs 8 

svarat på undersökningen, svarsfrekvensen är således 69 %. På gymnasieskolan 

har 955 av 1532 elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens 

om 62 %. Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög i för att underlaget 

ska bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror 

bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att 

elever varit sjuka. 

 

I år har pilottester gjorts i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. MUCF har 

gjort vissa anpassningar i verktyget för att fler ska kunna medverka i enkäten. 

Pedagogerna har, utifrån elevernas behov genomfört enkäten på lite olika sätt; 

vissa har använt enkäten som ett intervjuunderlag i ett samtal och vissa har haft 

gruppdiskussion och frågestund först för att sedan svara på frågorna direkt i 

enkäten, med eller utan stöd utav pedagog. Eleverna upplevde att det var roligt 

att få svara på frågor som de vanligtvis inte får och tyckte om att få prata lite. 

Det är viktigt att fortsätta arbeta för att inkludera fler i våra undersökningar och 

eventuellt utveckla ett eget verktyg, som ett komplement till Luppen. 

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Resultatet av Luppen har sammanställts i enlighet med strukturen i det 

Ungdomspolitiska programmet. 

 

Fritid och kulturliv 

Utifrån Lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna i Borås är nöjda 

med sin fritid dock finns skillnader i hur unga upplever sin fritid, vad de gör 

och var de umgås med vänner beroende på bakgrund. Det finns skillnader i hur 

unga upplever sin fritid i Borås utifrån kön; killar är tydligt nöjdare med 

fritidsutbudet än vad tjejer är och denna könsskillnad syntes inte under lupp-

2014. Unga med en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med sämre 

hälsa, unga som oroar sig för familjens ekonomi eller som har en förälder 
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utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med fritidssituationen än 

övriga ungdomar. Det framgår vissa skillnader kring om en saknar 

fritidsaktiviteter där en bor, framförallt är det unga som bor i Viskafors, Fristad 

eller i ytterområden saknar fritidsaktiviteter i högst grad. 

 

Hälsa och trygghet 

Majoriteten av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av elever i årskurs 8 och 65 

% av elever i gymnasiets årskurs 2 svarar att de mår mycket eller ganska bra. 

Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. Tjejer mår 

sämre än vad killar gör och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som 

stress, nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska förutsättningar 

samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en funktionsnedsättning/långvarig 

sjukdom, unga som inte identifierar sig som heterosexuella och unga som är 

oroliga för familjens ekonomi eller missnöjda med sin ekonomi har sämre hälsa 

än övriga. 

 

Vad gäller trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås känner 

sig trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Dock är andelen 

unga som känner sig trygga på stan och i kollektivtrafiken något lägre – speciellt 

bland tjejer. Det finns en del skillnader per bostadsområde; unga som bor i 

Hässleholmen, Hulta och Norrby känner sig mindre trygga i sitt bostadsområde 

än unga som bor i övriga delar av kommunen.  

 
Bland killar som bor i Hässleholmen, Ekås och Viskafors svarar nästan 30 % att 
de utsatts för hot det senaste halvåret. Bland killar som bor i Norrby är andelen 
som blivit hotade 0 % och 7 % i Hulta. I avsnittet om trygghet ser vi också att 
30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt svarar att de utsatts för 
mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig 
könsskillnad. Utöver kön ser vi också att unga med funktionsnedsättning eller 
långvarig sjukdom och unga med en sämre ekonomi är utsatta för mobbning 
och kränkningar i högre grad än övriga ungdomar. 
 

Inflytande och delaktighet 

43 % av elever i årskurs 8 och 52 % av gymnasieungdomarna vill vara med och 
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, där tjejer i 
högre grad är intresserade av att vara med och påverka. Det är en liknande 
andel som svarar att de vill påverka som i Lupp-resultatet år 2014. Avseende 
synen på möjligheterna att föra fram åsikter till de som bestämmer svarar 20 % 
av elever i årskurs 8 och 25 % av gymnasieungdomarna att de ser att de har en 
ganska stor eller mycket stor möjlighet till detta. Andelen som ser sig har 
möjligheter har ökat vid en jämförelse till tidigare års Lupp-resultat, vilket är 
positivt. Det finns vissa skillnader per bostadsområde; unga som bor i 
Dalsjöfors och i Centrum vill påverka i högre grad än unga som bor i övriga 
bostadsområden i Borås. Det framgår också att unga som bor i Hässleholmen 
och Hulta ser mest positivt på sina möjligheter att framföra sina åsikter till de 
som bestämmer i kommunen vid en analys av frågan per bostadsområde. 
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Utbildning och arbete 

En väldigt hög andel av ungdomarna i Borås är nöjda med skolan totalt sett, 

med undervisningen, med lärarna och med möjligheten att få extra hjälp och 

stöd vid behov. Vi ser dock även att unga i årskurs 8 svarar att de är mindre 

nöjda med skolmiljön. Vad som också framgår vad gäller problem som 

förekommer på skolorna (mobbning, våld, rasism) är att det framför allt 

förekommer på i årskurs 8. I avsnittet om skola ser vi också att det finns en stor 

differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. Unga vill påverka om 

olika saker i skolan i klart högre grad än de upplever att de får. Över tid syns 

inte några större förändringar vad gäller andelen som upplever att de får 

påverka om saker i skolan. Det som framgår i årets resultat är dock att det finns 

relativt stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt inflytande om olika 

aspekter i skolan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag Lupp 2017 

2. Skrivelse Lupp 2017 

3. Rapport Ung i Borås   

 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  
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Rapport om byggprojekt 2018-12-11 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde.              

Beslutsunderlag 

1. Rapport om byggprojekt 2018-12-11 

                                

 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Under byggnation 
 
KreaNova förskola (Norrby) 
Nybyggnad av förskola, 6 avd.  Färdigställd juni 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

 40 380 tkr 40 599 tkr 40 380 tkr 

 
Stadsparksbadet (Etapp 1)  
Om -och tillbyggnad av Stadsparksbadet. Byggstart 19 juni 2017 med färdigställande december 
2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

93 300 tkr 80 009 tkr 96 009 tkr 

 
Gånghesterskolan  
Om – och tillbyggnad av Gånghesterskolan. Totalentreprenad i samverkan.   
Byggstart juni med färdigställande december 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

 105 000 tkr  92 764 tkr 106 000 tkr 

 
Daltorpskolan fritidsgård & skolbibliotek  
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt skolbibliotek & fritidsgård med café-
verksamhet. Detta för att kunna förflytta fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan.  
Byggstart november 2017 med färdigställd augusti 2018. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

13 400 tkr 13 382 tkr 13 400 tkr 

 
Silverpoppelns förskola, Göta 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart december 2017 med färdigställande april 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

 39 240 tkr  35 033 tkr 39 240 tkr 

 
Tunnlandsgatans förskola (Marklandsgatans förskola), Hässleholmen 
Nybyggnad av förskola, 6 avd. Byggstart februari 2018 med färdigställande april 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

 39 700 tkr  22 167 tkr 39 700 tkr 

 
Scenteknik Stadsteatern  
Ombyggnad för att avhjälpa nuvarande arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker med dagens 
hantering av scentekniken. Byggstart januari 2018 med färdigställande september 2018.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 
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72 000 tkr 80 449 tkr 81 000 tkr 

 
Viskastrandsgymnasiet ombyggnad  
För att möta skolans nya programstruktur samt de nya formerna för lärande så planeras ett antal 
ombyggnationer på olika delar av skolan.  
Byggstart februari 2018 med färdigställande januari 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

28 810 tkr 27 294 tkr 28 810 tkr 

 
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad 
Ombyggnad av skolan för att tillskapa fler grupprum, studieplatser och lärosalar samt skapa en ny 
tydlig, öppen och tillgänglighetsanpassad entré. Vid den nya entrén kommer såväl expedition och 
skolledning som kafé inrymmas. Fler sittplatser i matsalen, utbyte av skolans låssystem.  
Byggstart februari 2018 med färdigställande augusti 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

36 530 tkr 25 635 tkr 36 530 tkr 

 
Restaurering Vattentornet  
Restaureringsåtgärder för att säkerställa vattentornets byggnadstekniska livslängd. Projektet 
planeras att genomföras tillsammans med Arbetslivsförvaltningen med en social upphandling. 
Restaurering/byggnation påbörjas i mars 2018 med färdigställande juni 2019.  
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

9 000 tkr 5 408 tkr 9 000 tkr 

 
Skogsfrugatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Färdigställande mars 2019 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

18 000 tkr 13 187 tkr 18 000 tkr 

 
Gyllingtorpsgatans LSS 
Nybyggnation av 6 lägenheter enligt LSS på Sjöbo. Projekteringen Färdigställande april 2019 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

17 000 tkr 11 235 tkr 17 000 tkr 

 
Skatehallen tillbyggnad 
Utbyggnad och anpassning av den befintliga skatehallen. Färdigställd september 2018. 
 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

4 420 tkr 4 379 tkr 4 420 tkr 
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Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. Totalentreprenad i samverkan. Rivning av byggnader 
pågår. Planerad inflyttning våren 2020. 

Anslag Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

114 000 tkr 20 418 tkr 114 000 tkr 

 
 
Under projektering 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

Alideberg förskola, Vildmarken 
Förskolan ska ersätta paviljong Solgårdens förskola.  
Kontrakt skrivet med entreprenör.  

 
 

2 006 tkr 

 
 

40 150 tkr 

 Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

 
Sven Eriksonvallen 
Ersätta modulbyggnaderna, kiosken och den fristående 
befintliga byggnaden med en ny större byggnad med nya 
omklädningsrum. 
Anbud ses över. Planerad produktionsstart januari 2019. 
 

 
 

1 017 tkr 

 
 

 15 410 tkr 

 Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

 
Norrbyskolan ombyggnad  
Upphandling avslutad. Kontrakt ska skrivas med 
entreprenör. Projektering pågår. 
 

 
 

1 783 tkr 

 
 

 43 430 tkr 

 Nedlagda 
kostnader 30/11-18 

Slutprognos 

 
Strandvägens förskola, Sandared  
Nybyggnad av förskola, 6 avd.  
Projektering startad i juni.  

 
 

1 463 tkr 

 
 

 34 500 tkr 
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Under förstudie 
 
Boende 10-12 platser SOL 
Förstudien startas preliminärt kvartal fyra 2019. 

Blackbox repetitionslokal 
Förstudien är klar. 

Byttorpskolan och Byttorp förskola ny- och ombyggnad 
Förstudien pågår.  

Dalsjöfors simhall 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019.  

Engelbrektskolan 
Förstudien är klar. 

Erikslundskolan ombyggnad 
Förstudie ej startad. Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget fått delvis ny in-
riktning med verksamhet och större omfattning. Förstudie startas preliminärt kvartal fyra 2018. 

Färgargatans LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal tre 2018. 

Backhagsvägen LSS 
Förstudien startas preliminärt kvartal tre 2018. 

Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Omtag pga. planändring. Förstudie startas preliminärt kvartal ett 2019. 

Konstmuséet entré 
Förstudien klar. 

Kvarteret Nornan 
Föranalys startas preliminärt kvartal ett 2019.  

Linneagården ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt kvartal två 2019. 

Myråsskolan om-/tillbyggnad 4 par 
Förstudien klar. 

Ny skola Gässlösa 
Förstudien startas preliminärt kvartal fyra 2018.  

Ny idrottshall Boda 
Föranalys pågår.  

Ny hall Fristad  
Förstudien startas kvartal ett 2019. 

Pantängen, utbyggnad för samlokalisering Dataservice 
Föranalys startas preliminärt kvartal ett 2019.  

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Förstudien är klar. Projektering påbörjas preliminärt kvartal tre 2019.  

Sandgärdskolan ombyggnad 
Förstudie startas preliminärt 2020. 

Skogsfrugatan SOL - boende 
Förstudien startas preliminärt kvartal tre 2018. 
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Skyttecentrum 
Inledande möte har hållits för att klargöra uppdragsgivare för projektet. Fråga är ställd till polis och 
hemvärn för samordning av eventuell användning. Intern beställare är FoF. Ett anläggningsråd har 
hållits. Förstudien klar. Inväntar lokaliseringsförslag från mark och exploateringsavdelningen. 
Kommunalrådsberedning hölls februari 2018.  

Sjöbovallen 
Förstudien klar.  

Svaneholms IP 
Förstudien startas preliminärt kvartal två 2019.  

Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Inväntar skolstrukturutredningen. Inväntar grundskolenämndens beslut. 
Föranalys/förstudie startas prelimärt kvartal ett 2019. 

 
Under garanti 
 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången      april 2017 
Orangeriet   maj 2017 
Kadriljgatan LSS  juli 2017 
 
Garantibesiktning 2018                    
Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Kransmossen idrottsområde maj 2018 
Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 
Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 
Badhusgatan SOL-boende oktober 2018 
Dammsvedjans SOL-boende november 2018 
Norrby fritidsgård och mötesplats december 2018 
Kristinebergskolan  december 2018 
 
Garantibesiktning 2019                    
Bäckängsgymnasiet etapp 1 mars 2019 
Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 
Sagavallen förskola  juni 2019 
Bodaskolan etapp 3, plan 4 augusti 2019 
Kransmossen förskola  augusti 2019 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 
Särlaskolan åtgärder yttre delar september 2019 
Kärrabackens förskola  oktober 2019 
Hulta Ängar gångväg  november 2019 
 
Garantibesiktning 2020                    
Fristad 1, Tallbackens fsk  feb 2020 
KreaNova förskola   jan 2020 
Fristad högstadiet ombyggn. jan 2020 
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Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2018                    

Kronängs IP     januari 2018 
Lundbyhallen  februari 2018  
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. mars 2018 
Frufällegården  juli 2018 
Kelvingatan   juli 2018 
Hestra förskola  december 2018 
Bergdalskolan  december 2018 
 
Garantibesiktning 2019 
Kypegården upprustning  januari 2019 
Barnens kulturrum  februari 2019    
Logatan LSS (Älggatan)  mars 2019 
Teknikgatan SOL-boende   maj 2019 
 
Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk  januari 2020 
Trandaredgårdens fsk  februari 2020 
Frufällegården mottagningskök mars 2020 
Kristinebergskolan  juni 2020 
Boråshallen stolar/jumbotron september 2020 
Sandaredsbadet  december 2020 
 
Garantibesiktning 2021 
Bodaskolan etapp 2  juni 2021 
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Svar på remiss avseende bullerberäkning för förslag på 

lokalisering för nytt samlat skyttecentrum i Borås. 
(KS 2018-00650) 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker föreslagen placering.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Tanken med ett samlat skyttecentrum är att samla olika skytteverksamheter som 

idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande 

bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Ett samlat skyttecentrum under-

stödjer även Skyttealliansens mål att anläggningen anpassas för att kunna stå 

som arrangör för Svenska mästerskap, Nordiska mästerskap, Europamästerskap 

och Världsmästerskap i aktuella skyttegrenar.   

Lokaliseringen är i ett delvis redan bullerutsatt område. Det finns i 

översiktsplanen inga uttalade mål att expandera staden med dess behov av 

kommunal service inom nära anslutning till lokaliseringen. För Guttasjöns 

övningsområde ligger viss bullerspridning som kan anses acceptabel, då platsen 

är ett övningsområde.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Förslag på lokalisering av nytt samlat skyttecentrum i Borås.                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult  
 
Bakgrund 
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller 
mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika anledningar. Tanken har varit att samla olika 
skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande 
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Redan år 2001 föreslog dåvarande 
Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad nära bostadsområden, 
ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är 
ett gemensamt mål för alla inblandade, såväl från skyttar såväl från Borås Stad. Det innebär att färre 
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att hitta en plats som kan 
accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt.   
 
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med berörda 
nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i 
Borås. Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett förslag på 
lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts skjutfält. 
 
Under sommaren har konsult upphandlats som också genomfört översiktlig miljöbedömningen för 
lämpligheten av lokalisering av skyttecenter på området utifrån ett bullerberäkningsperspektiv, se 
rapport. 
 
 
Remissinstanser 

 Skyttealliansen  

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Fritids- och Folkhälsonämnden 

 Miljö- och konsumentnämnden 

 Lokalförsörjningsnämnden 

 Tekniska nämnden 

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 Polisen 

 Borås Energi och Miljö 

 Borås elnät 

 Vattenfall  

 Fortifikationsverket 
Övriga nås via tidigt samråd som kommer att annonseras.  Intressenter såsom föreningar, 
organisationer, närboende m.m. får då möjlighet att i dialog med inblandade parter diskutera 
skyttecentrets lokalisering.  
 
Syfte 
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden.    
 
 



                  Remiss   
Jan Petersson   2018-10-24 
Handläggare 
0768-88 82 76 

Instans 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2018-00650  

 
 
Nuvarande skytteanläggningar i kommunen 

 
 
Nuvarande anläggningar som försvinner vid samlokalisering och därmed minskar antalet 
bullerutsatta områden.  

Förening Fastighet Fastighetsägare Adress 
1. Fristad Gingri Skytteförening SVENSTORP 1:4 Borås kommun  
3. Toarps Skytteförening HÄLJARED 2:45 privatperson Toarpsdal 
4. FOK, Föreningen För Olympiskt 
Korthållsskytte OSDAL 3:4 PEAB Pickesjövägen 15 
5. FOK, Föreningen För Olympiskt 
Korthållsskytte OSDAL 2:2 Borås kommun Pickesjön 
6. Älvsborgs Skytteförbund GÄSSLÖSA 5:1 Borås kommun Skjutbanegatan 

7. Borås Pistolskyttar KRÅKERED 2:54 Borås kommun  

8. Rydboholms Skytteförening 
RYDBOHOLM 
1:342 Borås kommun Skrapered Duvesjön 

9. Ljushults Skytteförening ROPPERED 1:2 privatperson vid Abborrasjöns södra spets 
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Föreslagen ny anläggning vid Ängen/Kranshult  

 
 
 
Omfattning   
Skyttealliansens vision om hur ett skyttecenter kan utformas har sin grund utifrån behov och 
möjligheter för att skapa framtidens skytteanläggning. Anläggningen kan bestå av 10 banor som 
täcker in de vanligaste skyttegrenarna. Totalt antal skott per år förväntas ligga på cirka 400 000 
stycken. Skyttealliansens ambition är att miljöanpassa området och arbeta för att så få störningar 
som möjligt uppstår för kringboende och verksamheter i närområdet.  Anläggningen ska 
tillgänglighetsanpassas för människor med olika funktionsnedsättningar.  
 
Skyttealliansen har som mål att anläggningen anpassas för att kunna stå som arrangör för Svenska 
mästerskap, Nordiska mästerskap, Europamästerskap och Världsmästerskap i aktuella skyttegrenar.  
 
Lokalisering 
Området som pekats ut ligger vid Ängen/Kranshult söder om Bråts skjutfält och är i dag ett redan 
bullerutsatt område. Väster om utpekat område finns Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
övnings- och utbildningsanläggning vid Guttasjön, Varbergsvägen, Viskadalsbanan.  Norr om området 
finns Bråt och militärens övningsområde samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut finns 
Sobackens kraftvärme- och avloppsreningsverk.  
 
Miljö  
Natur- och kulturvärden 
Området domineras av produktionsskog utan kända naturvärden.  
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Vid Kranshult i nordväst, nära Viskan och försvarsmaktens område, ligger en sand- och grustäkt som 

blivit en bra miljö för vildbin, hotade arter med stort värde för ekosystemen. En verksamhet i form av 

skjutbanor i närheten av området kan gynna området eftersom sandytorna inte får växa igen, vilket 

är vad som nu håller på att ske. Avstämning ska ske med kommunbiologerna om hur detta område 

ska hanteras under den tid då skjutbanor och eventuella tillfartsvägar ska anläggas. 

En halv kilometer söder om det utpekade området ligger den kulturhistoriskt intressanta Maria källa. 

Buller 

Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets 

allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). De bullerberäkningar som konsulten 

presenterat visar att inga bostäder hamnar i områden som överstiger 65 dB, som är riktvärdet för 

bostäder dagtid. 

Juridiken kring miljöprövning av skjutbanor 

Skjutbanor för finkalibrigt skytte (mindre än 20 millimeter) är en miljöfarlig verksamhet, enligt 

miljöbalkens 9:e kapitel. Sådana skjutbanor är dock bara anmälningspliktiga enligt 

miljöprövningsförordningen 30:2, inte tillståndspliktiga. Därmed kan den planerade verksamheten 

inte heller anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6:e kapitel.  

Skyttecentret ska ändå i flera avseenden hanteras som om det medförde betydande miljöpåverkan 

enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Samråd med grannar och andra berörda kommer till exempel att ske.  

 
Fortsatt arbete  
Efter genomförd remiss kommer yttranden att sammanställas inför lokaliseringsbeslutet. 
 
Skyttealliansen kommer efter lokaliseringsbeslut ansöka om markarrende, anläggningslån, 
miljötillstånd och bygglov. Det planerade skyttecentret anmäls till Miljö- och konsumentnämnden 
som fattar beslut i form av ett föreläggande om skyddsåtgärder, där till exempel skjuttider kan 
regleras. 
 
Befintliga arrenden för nuvarande skytteanläggningar på kommunal mark kommer sägas upp av 
Borås Stad. 
 
 
Svar på remissen 
Svar på remissen skickas i PDF-format till ks.diarium@boras.se. Ange: Dnr KS 2018-00650. Sista dag 
för svar är 2018-12-20. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ks.diarium@boras.se
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Sammanfattning 

På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört 

kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden i syfte att utreda de ur 
bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid 
och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad. 

Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta 
skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande 
skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas 
i form av färgade ljudnivåzoner på karta.  

Följande underlag har använts för utredningen: 

 Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och 
omfattning.  

 Uppdaterad digitaliserad karta över området. 
 Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad. 
 Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009  
 ÅF Ljud och Vibrationers tidigare erfarenheter av bullerutredningar för civila 

och militära skytteanläggningar i Sverige. 

Skottbullerberäkningar har utförts på nedan redovisat förslag till ny placering av 
skyttecenter, med specificerade skjutbanor, inom det tillgängliga områdets norra del. 

 

1. Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i 
skjuthall 

2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall 

3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 
20 skjutplatser i skjuthall 

4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall 

5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i 
skjutbod 

6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 
skjutplatser i skjuthall 

7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning 
mot vall ca 200 m från skytt 

8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i 
tre riktningar mot vall ca 30–40 m från 
skjutplats, ingen skjuthall 

9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 
skjutplatser i skjuthall 

10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i 
skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser 
vid 200 och 100 m från mål. 

 

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid 
Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).  

Följande slutsats kan dras: 

 Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI 

hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda 
förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent 
boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och 
verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag) 
dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.     
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1   Bakgrund och uppdrag 
På uppdrag av Borås Stad har ÅF- Ljud och Vibrationer (tidigare ÅF-Ingemansson) 

sedan 2003–2004 utfört ett antal skottbullerutredningar i samband med olika 

lokaliseringsförslag för nytt skyttecentrum i Borås. Under 2008 genomfördes t.ex. 

skottbullerberäkningar på lokaliseringsalternativen Bockabyn och Töllesjö/Höjden 

söder om Borås tätort. Med dessa beräkningar som grund valde man senare att gå 

vidare med detaljplan för alternativet Töllesjö/Höjden där en landskapsarkitekt (Form 

& Landskap i Göteborg AB) anlitades för att rita in skjutbanorna inklusive skjuthallar 

och bullerdämpande åtgärder i anvisat området på höjden nordväst om Töllesjö. ÅF-

Ingemansson utförde sedan uppdaterade skottbullerberäkningar utgående från 

arkitektförslaget och resultatet av denna utredning visas i ÅF:s rapport 12–03362-r-A, 

2009-02-17 (reviderad 2009-11-02). 

Lokaliseringen av skyttecentrum i Töllesjö/Höjden enligt arkitektförslaget realiserades 

dock inte utan beslut togs att utreda ett alternativt lokaliseringsförslag 2013 vid Älmås 

med motsvarande skottbullerberäkningar utförda av ÅF-Ljud och Vibrationer (Rapport 

581887-r-A, 2013-07-03). Beslut togs senare att inte gå vidare med Älmås utan man 

har i nuläget beslutat att återgå till området Töllesjö/Höjden och utreda alternativa 

placeringar av skjutbanorna norr om det ursprungliga förslaget från 2009.       

På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört 

kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden och utrett de ur 

bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid 

och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad.       

Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta 

skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande 

skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas 

i form av färgade ljudnivåzoner på karta.  

 

2   Underlag 
Följande underlag har använts för utredningen: 

 Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och 

omfattning.  

 Digitaliserade höjddata samt karta över området (fastighetskartan) från 

Metria. 

 Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad, skala 1:10 

000. 

 Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009 (Form & Landskap i Gbg 

AB), skala 1:2 000. 

 ÅF Ljud och Vibrationers (och Ingemanssons) tidigare erfarenheter av 

bullerutredningar för civila och militära skytteanläggningar i Sverige. 

 

3   Allmänt om skjutbanorna – Placering och åtgärder 
För aktuell utredning har vi utgått från tidigare redovisad utformning av planerat 

skyttecenter som enligt skyttealliansen i Borås planeras omfatta följande 10 st. 

skjutbanor med redovisat antal skjutplatser och förekomsten av skjuthall: 
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1. Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i skjuthall 

2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 20 skjutplatser i skjuthall 

4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall 

5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i skjutbod 

6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 skjutplatser i skjuthall 

7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning mot vall ca 200 m från skytt 

8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i tre riktningar mot vall ca 30–40 m 

från skjutplats, ingen skjuthall 

9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 skjutplatser i skjuthall 

10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser 

vid 200 och 100 m från mål. 

Vad det gäller skjutbanornas nya placering vid Töllesjö/Höjden har vi från 

kartunderlaget, och tillgängligt område för Borås Stad (se figur 1), valt ut positioner 

och orientering av resp. skjutbana som ur bullerutbredningssynpunkt skulle vara mest 

fördelaktigt med hänsyn till närmaste bostäder.  

 

Figur 1. Tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden för placering av Borås Stads 

Skyttecenter. 

Utgående från redovisade terränghöjder inom det tillgängliga området, skjutplatsernas 

lägen relativt närmaste bostäder, lämpliga skjutriktningar, befintlig kraftledning genom 

området m.m. och lite passningsräkningar kunde vi få fram ett grundförslag till plan 

för Töllesjö/Höjdens skyttecentrat vilket visas i figur 2. Som framgår av figur 2 har vi 

föreslagit placeringar av skjutbanorna i det tillgängliga områdets norra del samt 

orienterat skjutriktningarna i huvudsak mot nordost till ost. Förutom ovanstående 

Tillgängligt område 



 

 

RAPPORT 

754578 Rapport A  Sida 6 (12) 

faktorer har inga andra förutsättningar såsom markförhållanden, bärighet m.m. vägts 

in i valet av skjutplatsernas läge och riktningar.  

 

Figur 2. Föreslagen placering av respektive skjutbana (Bana 1–10, se lista) inom 

tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden samt föreslagna skjutriktningar. 

Förutom de planerade skjuthallarna vid respektive skjutbana så har vi räknat in 

dämpningar p.g.a. de bullervallar nära skjutbanorna som ritades in i arkitektens 

skissförslag från 2009.  

I aktuella beräkningar har föreslagna åtgärder per skjutbana räknats in: 

Bana: 1 (Pistolbana 25 m): Skjuthall med frambyggda sidoskärmar och 
"framtak" samt 5 m höga upplagda vallar 
bakom målområdet och utmed banans 
långsidor.  

Bana: 2 (Pistolbana 50 m): Skjuthall med 5 m höga upplagda vallar bakom 
målområdet och utmed banans långsidor.  

Bana: 3 (Pistolbana 50 m, PPC): Se bana 1 

Bana: 4 (Gevärsbana 50 m):  Se bana 2 

Bana: 5 (Viltmålsbana 80 m):  Se bana 1  

Bana: 6 (Pistolbana, 100 m):  Se bana 1 

Bana: 7 (Trap och Jägartrap): Inga föreslagna åtgärder  

Bana: 8 (Dynamiskt skytte): Skjutplanen nedsänkt under marknivån ca 3 m 
samt 6 m hög vall runt om planen, avstånd ca 
30 m 

Bana: 9 (Pistol Magnum 150 m): Se bana 1 

Bana: 10 (Gevärsbana 300 m).  Se bana 1 
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4   Buller från finkalibrigt skytte 

4.1   Allmänt 

Det buller som alstras i samband med finkalibrigt skytte skiljer sig i väsentlig grad från 

annat buller inom samhället. De bullerkällor som vi normalt utsätts för och störs mest 

av i vår omgivning är mer eller mindre konstanta i tiden. Ljudnivån från dessa 

bullerkällor kan antingen variera kontinuerligt som intill en landsväg eller järnväg, 

ligga konstant under hela eller delar av dygnet som från en processindustri eller öka 

under ett begränsat antal gånger per dygn som vid en flygplats. Skottbuller har en helt 

annan karaktär. Det ger vanligtvis upphov till mycket höga ljudtrycksnivåer nära källan 

och skottljudet har karaktären av enskilda impulser med en mycket kort varaktighet 

(≤ 1 sek) som ofta uppstår oregelbundet över dagen och i olika omfattning med 

hänsyn till den aktuella skjutverksamheten.  

För finkalibriga vapen (t ex gevär och pistol) används ljudnivåenheten ”dBAI” (I = 

Impulse) som tar mest hänsyn till de frekvensområden där det mänskliga örat är mest 

känsligt (500–2000 Hz). Man mäter också ljudinnehållet med hänsyn till att det är 

mycket kortvarigt (<35 millisekunder). 

4.2   Krav och riktvärden 

Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga riktvärdena som anges i 

Naturvårdsverks nya allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), se 

nedanstående tabell (utdrag från Naturvårdsverkets informationsskrift ”Skjutfält och 

skjutbanor” hämtat från www.naturvardsverket.se). 
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Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning 

Impuls) (dBAI) bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor: 

Område Helgfri 

måndag-

fredag  

Lördag, söndag 

och helgdag  

Natt 2)  

Dag och 

kväll 07–22 

dBAI  

Dag  

09–19 

dBAI  

Kväll  

19–22 

dBAI  

Natt mot vardag 22–07 

samt mot lör-, sön- och 

helgdag 22–09 

dBAI  

Bostäder för permanent boende och 

fritidshus  

   

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

65–70  65–70  60–65  55–60  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten  

65–75  65–75  60–70  55–65 

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

65–80  65–80  60–75  55–65  

Vårdlokaler     

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

60–65  60–65  55–60  55–60  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten  

60–70  60–70  55–65  55–65  

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

60–75  60–75  55–70  55–65  

Undervisningslokaler och 

friluftsområden 1)  

   

Nyanläggning eller väsentlig 

ombyggnad av bana  

60–65  60–65  60–65  -  

Banor byggda före 1982 som därefter 

inte väsentligt förändrat verksamheten 

60–70  60–70  60–70  -  

Banor byggda före 1982 med obetydlig 

störningspåverkan 

60–75  60–75  60–75  -  

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra 

områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och 

där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra 

störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor, 

fritidsbåtstrafik eller skoterleder. 

2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte 

förekomma. 

I NFS 2005:15 anges även tillämpningsanvisningar till riktvärdena varav följande är 

viktiga att notera: 
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 Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med 

de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemission. 

 Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana med högt utnyttjande bör 

det lägre värdet i riktvärdesintervallet eftersträvas t.ex. 65 dBAI vid bostäder 

för permanent boende och fritidshus (vardagar dag- och kväll kl. 07-22 och 

lördagar/söndagar/helgdagar dag kl. 09-19). 

 Vid banor för hagelskytte där bullerbegränsande åtgärder inte kan genomföras 

bör det högre riktvärdet för nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana 

få överskridas med 5 dBAI, t.ex. 75 dBAI vid bostäder för permanent boende 

och fritidshus dagtid (vardagar kl. 07-22 och lördagar/söndagar/helgdagar kl. 

09-19).  

     

4.3   Beräkningsmetod 

När det gäller att beräkna skottbullernivåer runt skjutbanor finns bland annat den 

nordiska beräkningsmetoden, NT ACOU 099 ”Shooting Ranges, Prediction of noise” 

(2002–11), vilken i princip är en vidareutveckling av Sveriges Naturvårdsverks 

beräkningsmodell i Meddelande 7/1984, ”Buller från finkalibriga vapen – 

Beräkningsmodell”.  

Aktuella beräkningarna är utförda med beräkningsprogrammet SoundPlan ver. 7.4 

som bygger på ovanstående beräkningsmodell.    

För att beräkna skottbullrets utbredning till omgivningen tar man i SoundPlan hänsyn 

till följande faktorer vilka bestämmer ljudimmissionsnivån i omgivningen: 

- Det geometriska avståndet mellan skjutplats och mottagare (dämpning 6 dB 

per avståndsfördubbling) 

- Luftens dämpning genom atmosfärisk absorption (frekvensberoende storhet). 

- Markdämpning (hård eller mjuk mark). 

- Vegetationsdämpning (avser tät sammanhängande skog) 

- Skärmdämpning: avser skärmning p.g.a. skjuthallar, källnära skärmar/vallar, 

byggnader samt stora höjdskillnader i terrängen. 

- Medvind från källa till mottagare: 5 m/s 10 m över mark. Detta fall innebär 

teoretiskt att ljudet utbreds i krökta banor vilket också har betydelse vad det 

gäller beräkning av skärm-, vegetations- och markdämpning. Vindfallet 

överensstämmer även med de krav på mätbetingelser som enligt bilaga till 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) skall 

gälla vid mätningar av skottbuller. 

Till beräkningsprogrammet finns kopplat en källkatalog innehållande uppmätta 

ljudemissionsnivåer för ca 100 olika vapentyper indelade i 10 st. huvudgrupper.    
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De vapen inkl. ammunition, vars ljudemissionsdata använts vid aktuella 

beräkningarna, har varit följande: 

1. Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma Silvertorped 

2. Älgstudsare 6.5 mm, 6.5 * 55 Norma Jaktmatch 

3. Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 Norma Jaktmatch 

4. Älgstudsare 7.62 mm, 308 Winchester Norma Jaktmatch 

5. Hagelgevär kal.12, Nike Skeet, 70 mm, m/elevation 

6. Pistol M/40/9 mm sk. ptr. M/39 

7. K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B 

8. Revolver .45 Magnum 

Resultatet fås som maximala ljudnivåer i dBAI frifältsvärden (tidsvägning Impuls). 

Beräkningsmodellens beräkningsnoggrannhet bedöms ligga inom intervallet ± 3 dB. 

5   Beräkningsresultat  

Högsta ljudtrycksnivåer i dBA Impuls har beräknats i omgivningen runt skjutbanorna 

från skjutning med angivna vapentyper på respektive skjutbana. Beräkningar har 

gjorts i ett stort antal punkter alla placerade på en konstant höjd över mark på 2 m.  

Beräkningsresultatet presenteras i bifogade kartbilagor med beräknade 

ljudtrycksnivåer (i dBA Impulse) redovisade i form av färgade ljudnivåzoner indelade i 

5 dBAI intervall enligt följande: 

 

I nedanstående tabell 1 redovisas utförda beräkningsfall med utvalda vapen vid 

respektive skjutbana. I tabellen framgår bland annat vapen och skjutplats samt 

hänvisning till respektive resultatbilaga.  

För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt förslaget skyttecentrum vid 

Töllesjö/Höjden har vi räknat ihop de högsta skottljudnivåerna för de skjutbanor där 

man dels förväntas skjuta flest antal skott per år och dels med de vapen som skall 

uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets grundtabell, se NFS 2005:15.  

Detta gäller samtliga skjutbanor förutom skjutbana 7 och 9, trapbanan respektive 

pistolbana 150 m för magnum revolver. Anledning till att dessa skjutbanor inte ingår i 

den samlade störningsbilden är följande: 

 Vid skjutbana 7 förekommer hagelskytte för vilket man enligt 

Naturvårdsverket kan acceptera högre riktvärden 

 Vid skjutbana 9 kommer antalet skott per år vara försumbart jämfört med 

motsvarande på övriga skjutbanor (<5 % av totalt avlossade skott).  
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Tabell 1. Bifogade kartbilagor för Töllesjö/Höjden 

Bilaga Bana nr. Beteckning Vapen 

A01 1 Pistolbana 25 m Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A02 2 Pistolbana 50 m Pistol.22 LR Norma 

A03 3 Pistolbana 50 m, PPC Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A04 4 Gevärsbana 50 m Gevär CG 63 Junior kal .22  

A05 5 Viltmålsbana 80 m Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 

Norma Jaktmatch 

A06 6 Pistolbana 100 m Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A07 7 Trap och Jägartrap Hagelgevär kal. 12, Nike Skeet, 70 

mm, med elevation 

A08 8 Dynamiskt skytte Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40 

A09 9 Pistolbana 150 m, Magnum Revolver Magnum kal.45 

A10 10 Gevärsbana 300 m Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma 

Silvertorped 

A11 ” Gevärsbana 200 m K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B 

A12 ” Alla exkl. bana 7 och 9 - 

 

Det är viktigt att poängtera att redovisade ljudnivåzoner avser ett beskrivet 

meteorologiskt värsta fall vilket är praxis vad det gäller beräkning av 

skottbullerutbredning till omgivningen. Man skall således se beräknade ljudnivåer som 

det högsta värde som någon gång kan uppstå vid mätningar i aktuella 

mottagarpunkter. Detta gäller tillfällen då skjutning med dimensionerande vapen 

förekommer inne på skytteanläggningen och att det vid dessa tillfällen råder medvind 

från skjutplatsen till mottagare dvs. de mätbetingelser som skall gälla för 

skottbullermätningar enligt Naturvårdsverket. 

Anm.  

Utgående från resultatredovisningen i bifogade bilagor kan man rent allmänt 

konstatera att de markerade ljudnivåzonerna på kartutdragen varierar ganska 

oregelbundet och att man i vissa fall kan notera mindre områden (”nivå-öar”) med 

lägre ljudnivåer än närmaste omgivning. Den främsta orsaken till detta är att 

beräkningspunkterna valts på en konstant höjd över terrängen och att man därigenom 

kan få variationer i naturlig skärmdämpning speciellt i ”ljudskuggan” nära större 

höjder. 
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6   Kommentarer och slutsatser 

För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt vårt nya förslag till lokalisering av 

skyttecentrum vid Töllesjö/Höjden har vi nu liksom tidigare räknat ihop de högsta 

skottljudnivåerna för de skjutbanor där man dels förväntas skjuta flest antal skott per 

år och dels med de vapen som skall uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets 

grundtabell, se NFS 2005:15. Den samlade skottbullerbilden framgår av bilaga 12 där 

högsta ljudnivån från resp. skjutbana (exklusive bana 7 och 9) i respektive 

beräkningspunkt redovisas.    

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid 

Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).  

Följande slutsats kan dras: 

 Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI 

hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda 

förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent 

boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och 

verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag) 

dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.    



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A01. Bana 1, Pistolbana 25m 

Pistol M/40, 9mm sk. ptr M/40 



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A02. Bana 2, Pistolbana 50m 

Pistol .22 LR Norma



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A03. Bana 3, Pistolbana 50m PPC Pistol

M/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A04. Bana 4, Gevärsbana 50m. Gevär CG 63

Junior, .22 LR för pistol



Maximal ljudnivå
i dBA impulse

65 < <= 70
70 < <= 75
75 <  

Bilaga A05. Bana 5, Viltmålsbana 80 m. 
Älgstudsare 7.62mm, 30-06



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A06. Bana 6, Pistolbana 100 m. 

Pistol m/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A07. Bana 7, Trap och Jägartrap

Hagelgevär kal 12



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A08. Bana 8, Dynamiskt skytte

Pistol M/40, 9mm sk. ptr. M/40



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A09. Bana 9, Pistolbana 150m Magnum

Revolver Magnum.45



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A10. Bana 10, Gevärsbana 300m

Gevär Carl Gustav, 6.5mm



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A11. Bana 10, Gevärsbana 200 m. 

K-pist M/45, 9mm



Maximal ljudnivå

i dBA impulse

65 < <= 70

70 < <= 75

75 <  

Bilaga A12. Samlad bullerbild inräknat samtliga 

skjutbanor exkl. bana 7 och 9
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Inriktningsbeslut gällande fastigheten Antares 2, 

Tullengymnasiet.  

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att Förskoleförvaltningen tar över 

fastigheten Antares 2, Tullengymnasiet.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalbehovet för förskole- och grundskoleverksamhet är stort i stadsdelen 

Norrby. Tidigare Tullengymnasiets lokaler är tomställda och kan därför vara en 

del av lösningen på situationen. Dessa lokaler är mycket lämpliga för förskole-

verksamhet varför Förskolenämnden önskar överta dessa. En positiv effekt blir 

också att nämnden lämnar Norrbyskolan som då ger ytterligare lokaler för 

grundskoleverksamhet.  

-                                Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Övertagande av fastigheten Kråkered 1:32, Dalsjöfors. 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lokalerna på Uppegårdsgatan 2, fastighet 

Kråkhult 1:32, övertas av Förskolenämnden.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sagt upp lokalerna på Uppegårds-

gatan 2 i Dalsjöfors, fastighet Kråkhult 1:32, som tidigare använts till ensam-

kommande flyktingbarn. Förskoleförvaltningen önskar ta över dessa lokaler och 

i samband med detta lämna Utsiktens förskola som idag är belägen i Dalsjö-

badets lokaler.  Lokalerna på Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors kommer att ersätta 

behovet av en ny förskola i Dalsjöfors.              

 

-                       Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

 

 

Mathias Duell 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 




