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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 

härmed till sammanträde på Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, tisdagen 

den 4 december 2018 kl. 16:00

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 

allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Helene Sandberg 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström 0768-887757,  eller via e-

post: eva.lindstrom@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare 
 

 

2.  Godkännande av föredragningslistan 
 

 

3.  Allmänhetens frågestund 
 

 

4.  Budgetuppföljning oktober 2018 
Dnr 2018-00004 1.2.4.1 - Handling ej klar 

 

5.  Tid och arbetsplan för budget och uppföljningsprocessen 2019 
Dnr 2018-00191 1.2.3.0 

 

6.  Sammanträdesdagar för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019 
Dnr 2018-00189 1.1.3.0 

 

7.  Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
Dnr 2018-00154 1.1.3.1 

 

8.  Initiativärende GVUN 180611 - Bildningsstaden Borås med fokus 
på kunskap 
Dnr 2018-00143 1.1.3.1 

 

9.  Program för att minska psykisk ohälsa 
Dnr 2018-00219 1.1.3.1 

 

10.  Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid deltagande 
på Integrationsdagen 
Dnr 2018-00245 1.1.3.25 

 

11.  Anmälningsärenden 
Dnr 2018-00001 1.1.3.25 

 

12.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2018-00002 1.1.3.25 

 

13.  Delegationsbeslut 
Dnr 2018-00003 1.1.3.25 

 

14.  Övriga frågor 
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Tid- och arbetsplan för uppföljning 2019 och budget 

2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer tid- och arbetsplan för 
uppföljning 2019 och budget 2020 
        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har upprättat en tid- och 
arbetsplan för uppföljning 2019 och planering 2020. Tid- och arbetsplan för 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bygger på den 
kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår ifrån 
de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens planerings- och uppföljningsarbete 
skall utgå ifrån de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. 
Tid- och arbetsplan för uppföljning 2019 och budget 2020 syftar till att skapa 
förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet.  

Beslutsunderlag 

1. Tid- och arbetsplan uppföljning 2019 och budget 2020 

Samverkan 

Samverkan på FSG 21/11. 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Tid- och arbetsplan uppföljning 2019 och budget 2020 
 

Planering och uppföljning i Borås Stad 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens tid- och arbetsplan för uppföljning 2019 och budget 
2020  bygger på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår 
ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndernas arbete.  
 
Målstyrningen i Borås Stad utgår från visionen Borås 2025 och mäts och följs upp genom 
uppdrag och målsatta indikatorer. (se bild nedan) 

 

 
 
Visionen bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Indikatorer, uppdrag och 
aktiviteter ska utgå från visionens strategiska målområden:  

 
1. Människor möts i Borås  
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga  
3. Företagandet växer genom samverkan 
 4. Livskraftig stadskärna  
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande  
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer  
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
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Nämnderna ska, enligt reglementet inom sitt område, se till att verksamheten 
bedrivs enligt fullmäktiges mål och riktlinjer, och på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Kommunfullmäktiges budget är kommunens övergripande styrinstrument och anger de politiska 
prioriteringarna, målen, uppdragen samt tillgängliga resurser det kommande året. Budgeten anger 
målvärden på Kommunfullmäktiges indikatorer, vilka utgör grunden för nämndens budget. 
Indikatorerna är fleråriga medan ambitionsnivån revideras varje år. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutar om egna indikatorer och uppdrag inom sitt 
verksamhetsområde som en del i budgetarbetet. De av kommunfullmäktige och nämnden 
beslutade indikatorerna arbetar respektive verksamhet med som en del i det systematiska 
kvalitetsarbetet, inom vilket Bildningsstaden är det övergripande styrdokumentet.  
 
För att styrning och ledning ska fungera optimalt och ska förutsättningar för hög måluppfyllelse 
är det viktigt med kvalitativ styrinformation.  

 

 

Planering 
 
Kommunstyrelsen fastställer i juni de ekonomiska planeringsramar som är grunden för nämndens 
förslag till budget:1. Nämnden gör sedan ett förslag till budget inom sitt verksamhetsområde, 
vilken skickas till Kommunfullmäktige för prövning under hösten. Förslaget är samtidigt grunden 
för förvaltningens utarbetande av verksamhetsplaner och detaljbudgetar. Kommunstyrelsen 
bereder därefter nämndernas budgetförslag inför Kommunfullmäktiges beslut. Nämnderna 
uppdaterar sina budgetförslag efter Kommunfullmäktiges beslut och tar egna beslut senast i 
december. Budget 2019 kommer dock att beslutas vid sammanträdet den 29 januari med 
anledning av ny mandatperiod. Kommunstyrelsen fastställer därefter nämndernas budgetar senast 
i februari.  
 
Kommunstyrelsen kan vid behandling av nämndens budget justera det ekonomiska mål som 
Kommunfullmäktige fastställt så att nämnden får disponera överskott eller får krav att täcka 
tidigare underskott.  

 
 
Uppföljning  
 
Det åligger nämnden att fortlöpande under året följa och analysera såväl verksamhetsutveckling 
som ekonomiskt utfall. Vid varje nämndsammanträde fastställer nämnden en årsprognos. Om 
denna visar att överskridande befaras beslutar nämnden om korrigerande åtgärder. Det 
ekonomiska målet är överordnat verksamhetsmål som Kommunfullmäktige fastställt i budgeten 
eller genom särskilda beslut.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att följa upp nämndens verksamhetsområden 
genom följande rapporter till Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

 
10-dagarsuppföljning  

Vid 10-dagarsuppföljningen (gäller för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november) gör 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en kortfattad ekonomisk rapport till 
Stadsledningskansliet, där fokus skall vara avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske 
senast 10 dagar in på ny månad.  
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Månadsuppföljningar 

Månadsrapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål och väsentliga 
verksamhetsmått samt innehålla en årsprognos. Vid befarade budgetavvikelser (verksamhet eller 
ekonomi) ska Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisa en åtgärdsplan för att nå 
ekonomisk balans och/eller måluppfyllelse. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
månadsuppföljningar. 

 
Tertialuppföljningar 

Månadsuppföljningarna per april (T1) och augusti (T2) är GVUN:s rapporter till 
Kommunfullmäktige. I tertialuppföljningarna kan nämnderna få i uppdrag att fokusera på vissa 
verksamhetsområden för en djupare analys av ekonomi och måluppfyllelse. I 
tertialuppföljningarna ingår även uppföljning av internkontrollplanen i de delar som följs upp 
löpande under året.  

 
Uppdrag utanför budget och miljörapporter 

I samband med tertialrapporterna följs ”Uppdrag utanför budget” upp. Det kan till exempel vara 
uppdrag som kommer från den personalekonomiska redovisningen. I samband med tertial 2 och 
årsredovisningen följs Miljömålen upp till miljö- och konsumentnämnden. 

 
Övriga uppföljningar  

Under året görs också andra uppföljningar. Det kan till exempel vara analyser av nationella 
undersökningar, uppföljning av inkomna synpunkter, uppföljning av kränkningsanmälningar, 
uppföljning av garanterad undervisningstid, avbrottsstatistik, klimatundersökningen och 
uppföljning av styrdokument. Resultat och analys av dessa uppföljningar bildar viktig 
styrinformation och skapar underlag för nulägesanalys och beslutsfattande.  

 
Årsredovisning 

Gymnasie- och vuxenutbildningens årsredovisning ska ge information om hur nämnden följt 
Kommunfullmäktiges inriktning, om nämnden nått målen och genomfört uppdragen i budgeten, 
samt hur resurserna använts. I årsredovisningen skall eventuella skillnader i prognoser och 
verkligt utfall analyseras. Årsredovisningen ska vidare innehålla: 

 

 analys av måluppfyllelse (utifrån fyra perspektiv) 

 omvärlds- och nulägesanalys  

 förslag på förbättringsområden/gemensamma utmaningar 

 Rekommendationer till nämnden 

 
Vidare kan årsredovisningen innehålla en uppföljning av särskilda områden och/eller 
styrdokument. Anvisningar för sådan uppföljning görs av Stadsledningskansliet.  

 
Uppföljning och analys utifrån fyra perspektiv 

Gymnasie- vuxenutbildningsnämndens tertialuppföljningar och årsredovisning ska innehålla en 
analys utifrån de fyra perspektiven elev/vårdnadshavare, verksamhet/processer, HR och 
ekonomi. Analyserna ska utgå ifrån struktur-, process- och resultatperspektivet eftersom dessa 
samspelar och påverkar varandra. Uppföljningsrapporterna ska innehålla kvalitativ 
styrinformation till nämnden, till exempel genom rekommendationer som underlag för beslut. 
Både grunduppdraget och de särskilda utvecklingsområdena som identifierats skall följas upp och  
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analyseras. Både kommunala och nationella styrdokument ligger till grund för nämndens uppdrag. 
Arbetet med intern kontroll är en viktig del i säkerställandet av grunduppdraget. 

 

 
Dialog 
 
I kommunens Styr- och ledningssystem finns angivet att den skriftliga styrningen och 
uppföljningen ska kompletteras med en tydlig och planerad muntlig dialog. Dialog kan ske mellan 
politik och politik samt mellan tjänstemän och tjänstemän. I staden finns det två etablerade 
former för detta: 

 
Planerings- och uppföljningssamtal – PLUPP  

Kommunstyrelsen har regelbundna PLanerings- och UPPföljningssamtal med nämnderna och 
styrelserna. Syftet med dessa samtal är att genom analys av ekonomin och måluppfyllelsen få en 
fördjupad bild av nämndernas och styrelsernas verksamheter i budget- och 
årsredovisningsprocesserna. 

 
Planerings- och uppföljningssamtal – TUPP  

Det finns även planerings- och uppföljningssamtal där tjänstemän från Stadsledningskansliet och 
respektive förvaltningschef deltar, TjänstemannaUPPföljning. Dessa samtal kan hållas i samband 
med budget eller årsredovisning och när det finns särskild anledning.  

 
Resultat- och planeringsdialog med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att ha en resultatdialog och en 
planeringsdialog under 2019.  
 
Uppföljning av 2018 års resultat, bland annat genom kvalitetsrapport, uppföljning av intern 
kontroll och årsredovisning, kommer att ligga till grund för resultatdialogen, vilken kommer att 
hållas under en halvdag i mars. Nämndledamöter och förvaltningens ledningsgrupp kommer att 
närvara vid detta tillfälle.   
 
Planeringsdialogen som genomförs under juni månad är ett viktigt underlag till budget och intern 
kontrollplan 2020. Nämndledamöter och stödfunktioner från Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen kommer att delta. Planeringsdialogen kommer att ta avstamp i en 
nulägesanalys för att på så vis föra en dialog om vilka prioriteringar som behöver göras, vilka 
styrkor som skall stärkas ytterligare och vilka utmaningar nämndens verksamheter står inför. 
SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling innehåller ett verktyg, ”Översikten”, 
vilken ska användas för sådan nulägesanalys. 
 
Kontaktpolitiker 

Alla verksamheter har minst två kontaktpolitiker från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Ordförande initierar besök i verksamheterna och datum beslutas vid nämndsammanträden. 
Verksamheternas resultat utifrån Bildningsstaden samt övriga aktuella frågor för verksamheten 
kan utgöra innehållet vid dessa besök.  
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Programråd 

I alla verksamheter finns programråd och i varje programråd ingår två nämndledamöter. 

Respektive verksamhet bjuder in nämndledamöterna till programråden.  

 
Presidiebesök på ledningsgruppsmöten 

Presidiet besöker årligen (under våren) alla verksamheters ledningsgrupper.  
 
Dialog/insyn i fristående verksamheter 

Nämnden gör besök i de fristående verksamheterna. Presidiet deltar även vid en kvalitetsdialog, 
vilken hålls i början på året, med representanter från de fristående enheterna. 

 
Dialogmöten med verksamhetscheferna 

Vid fyra tillfällen under 2019 kommer förvaltningschef tillsammans med stödfunktioner i 
dialogform följa upp gymnasieskolornas ekonomi och nuläge gällande gemensamma utmaningar. 
Dialogen syftar dels till att ge en nulägesbild av det ekonomiska läget och hur långt 
verksamheterna har kommit i sitt arbete med de av förvaltningen identifierade gemensamma 
utmaningarna utifrån ett elevperspektiv och dels till att vara en framåtsyftande stöddialog inför 
eventuella kommande utmaningar, vilka kan komma att påverka verksamheten ekonomiskt 
och/eller kvalitetsmässigt. 
 

 
Tidplan dialogmöten 
 

Dialogmöten Datum Underlag klart  Underlag klart från 
stödfunktioner och 
verksamhetschefer 

Resultatdialog  6 mars 1 mars 15 feb 

PLUPP Mars Enligt anvisningar 
från SLK 

Enligt anvisningar 
från SLK 

Planeringsdialog 11 juni 5 juni 29 maj 

PLUPP Oktober Enligt anvisningar 
från SLK 

Enligt anvisningar 
från SLK 

Dialogmöten med 
verksamhetschefer 

Mars, maj och sep - Underlag skickas 
in senast tre dagar 
i förväg 

Kvalitetsdialog med 
fristående verksamheter 

Under jan-feb - - 

Presidiebesök i 
ledningsgrupper 

Under våren - - 
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Tidplan rapportering till KS 

 
 
Uppföljningsrapport 
 

 
Datum för rapportering till KS 
 

 
Budget 2019:2 

 
4 feb 

 
Årsredovisning 2018 

 
25 feb 

 
Uppföljning plan för intern kontroll 

 
25 feb 

 
Tertial 1 

 
20 maj 

 
Uppdrag som inte ingår i budget 

 
20 maj 

 
Budget 2020:1 

 
23 aug 

 
Riskanalys och IK-plan 2020 

 
23 aug 

 
Tertial 2 

 
27 sep 

 
Uppdrag som inte ingår i budget 

 
27 sep 

 
Budget 2020:2 

 
Beslut senast dec 

 
Årsredovisning 2019 

 
25 feb (enligt 2019 års tidplan) 

 
Månadsrapporterna skickas till Kommunstyrelsen för 
kännedom när protokollen är påskrivna. 

 
Görs följande månader: 
Feb, mars, maj, juli, sep, okt 

 
10-dagarsrapporterna skicka till Stadsledningskansliet 
senast den 10:e nästföljande månad 

 
Görs följande månader: 
februari, mars, maj, juli, september, 
oktober och november 

För att kunna ha handlingar klara inför inlämningsdatum till Kommunstyrelsen gällande Tertialrapport 1 och 2 

samt Budget 2020:1 kommer presidiebeslut på rapporterna att tas i samband med presidieöverläggningar i maj, 

augusti och september månad. Detta i överenskommelse med Stadsledningskansliet.              
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Tidplan internt arbete 
 

Handling  Beslut i 
GVUN 

Underlag 
klart till FC 

Ekonomiska utfall och 
prognoser samt underlag 
till budgetprocessen 
utifrån 
ekonomiperspektivet  
klart från 
verksamhetschefer 

Textavsnitt, analys (utifrån 
fyra perspektiv), indikatorer, 
uppdrag, uppföljning av 
kontrollmoment i IK-planen 
klart från stödfunktioner och 
verksamhetschefer 

Budget 2019:2 29 jan 8 jan  - 14 dec 

Årsredovisning 2018 19 feb 29 jan 18 jan 15 jan 

Uppföljning plan för 
intern kontroll 2018 

19 feb 29 jan 17 jan 17 jan 

Månadsrapport feb 26 mars 11 mars 6 mars - 

Månadsrapport mars 
 

29 april 9 april 4 april - 

Tertial 1 28 maj 7 maj 
10 maj (ek) 

7 maj 24 april 

Nulägesanalys 11 juni 
Planerings-
dialog 

5 juni - 29 maj 

Månadsrapport maj 11 juni 
Planerings-
dialog 

10 juni 5 juni - 

Månadsrapport juli 27 aug 9 aug 6 aug - 

Budget 2020:1 27 aug 6 aug - 5 juni 

Riskanalys och IK-
plan 2020 

27 aug 6 aug - 17 maj 

Tertial 2 1 okt 10 sep 5 sep 13 sep 

Miljörapport T2 1 okt 10 sep - 13 sep 

Månadsrapport sep 29 okt 8 okt 3 okt - 

Månadsrapport okt 3 dec 12 nov 7 nov - 

Budget 2020:2 3 dec 12 nov 27/9 elevantal GYSÄR 
2/10 pers.budget 
15/10 hyror 
19/11 budget klar i Planner 
från Vux 
22/11 budget klar i Planner 
från Gy-skolorna 

25 okt 

Årsredovisning 2019 Feb 2020 - - Ca 15 jan beroende på 
inlämningsdatum 

Miljörapport ÅR Feb 2020 - - Ca 15 jan beroende på 
inlämningsdatum 

Uppföljning plan för 
intern kontroll 2018 

19 feb 29 jan 17 jan 17 jan 

Ovanstående datum för när stödfunktioner och verksamhetschefer skall vara klara med sina underlag, bygger på 

att anvisningar är klara i tid och att den information som behövs finns tillgänglig. Dessa kan således komma att 

justeras om förutsättningarna för ovan tidplan inte finns. 
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Årshjul – beslut rapporter och dialogmöten 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Förklaring förkortningar 

årshjul 

ÅR  Årsredovisning 

MM  Miljömål 

UUB   Uppdrag utanför 

budget 

UIK Uppföljning intern 

kontrollplan 

MR  Månadsrapport 

T 1 och T 2  Tertialrapporter 

BU  Budget 

ISK  Intern styrning och 

kontroll 

KR  Kvalitetsrapport 
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Sammanträdesdagar för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer följande ordinarie 
sammanträdesdagar för år 2019: 

Tisdagen den 29 januari 
Tisdagen den 19 februari 
Tisdagen den 26 mars 
Måndagen den 29 april 
Tisdagen den 28 maj 
Tisdagen den 27 augusti 
Tisdagen den 1 oktober 
Tisdagen den 29 oktober 
Tisdagen den 10 december 

Sammanträden den 29 januari och 19 februari börjar kl. 16.00 med introduktion- 
och informationsmöte från kl. 13.00. 

Sammanträdet den 26 mars börjar kl. 16.00 med informationsmöte från kl. 14.00. 
Övriga sammanträden börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00. 

Samtliga nämndsammanträden är öppna för allmänheten. 

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före 
nämndsammanträdet. 

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam 
Resultatdialog onsdagen den 6 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 11 
juni. Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar.        

Ärendet i sin helhet 

Ett förslag till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden för år 
2019 har upprättats med hänsyn tagen till Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges sammanträden för 2019, samt inlämningstider till 
Kommunstyrelsen för Årsredovisning 2018, Budgetuppföljning per april och 
augusti 2019 samt Budget 2020. 
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För att klara inlämningstider till Kommunstyrelsen för Budgetuppföljningar per 
april och augusti samt Budget 2020:1 kommer presidiebeslut på rapporterna att 
tas i samband med presidieöverläggningar i maj, augusti samt september månad. 
Detta i överenskommelse med Stadsledningskansliet.              

Samverkan 

FSG 2018-11-21 
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Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

utbildning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Strand 
Handläggare 
033 355492 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-12-04 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2018-00154 1.1.3.1 
 

  

 

Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisning av åtgärder 

utifrån undersökningen ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017”.   

Sammanfattning 

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. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda 

resultatet på LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga 

uppföljningsresultat, i det systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- 

och verksamhetsnivå. Särskilt kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i 

arbetet med aktiva åtgärder för att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare 

analys kring psykisk ohälsa och mobbning utifrån kön och elever med 

funktionsnedsättning behöver göras. Även ungdomars upplevelse av delaktighet 

och inflytande är ett område som särskilt kommer att fokuseras inom ramen för 

det systematiska kvalitetsarbetet. Att samverka gällande resultatanalys och 

beslut om åtgärder inom utbildningsklustret är också ett utvecklingsområde 

framöver.        

Ärendet i sin helhet 

LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, genomfördes hösten 2017. Det 

var fjärde gången som Borås Stad genomförde denna undersökning. LUPP är 

en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning och analys av 

kvalitet ur olika aspekter. Lupp består av en enkät som innehåller ca 80 frågor 

där unga får ge sin syn på familjeförhållande, fritid, skola, politik och samhälle, 

trygghet, hälsa, arbete och framtid. Syftet med Lupp är bland annat att förbättra 

verksamheten och möjligheterna till inflytande för unga, samt att ta tillvara på 

synpunkter. På gymnasieskolan svarade 955 av 1532 elever i årskurs 2 på 

enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 62 %. I år har pilottester gjorts 

även i gymnasiesärskolan. 
 
Undersökningen visar att majoriteten av ungdomarna i Borås är nöjda med sin 
skolgång och uppger att de är vid god hälsa. 93% svarar att de alltid eller oftast 
är trygga i skolan, vilket ligger i linje med resultatet från den 
klimatundersökning som förvaltningen årligen genomför (95%). Majoriteten av 
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ungdomarna i Borås mår bra, 81 % av eleverna i årskurs 8 och 65% av eleverna 
i årskurs 2 på gymnasiet svarar att de mår mycket eller ganska bra. Utöver 
denna resultatavvikelse utifrån ålder visar undersökningen även tydliga 
könsskillnader. Tjejer mår sämre än killar och upplever oftare psykiska och 
somatiska besvär såsom stress, nedstämdhet och huvudvärk. 61% av tjejerna på 
gymnasiet anger att de känt sig stressade flera gånger i veckan eller oftare under 
de senaste sex månaderna. Motsvarande siffra för killarna är 31%. 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. 
 
30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt uppger att de utsatts för 
mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig 
könsskillnad även inom detta område. Utöver kön visar resultatet 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. En 
klar majoritet, runt 70 % totalt av de som utsatts för mobbning svarar att det 
skett i skolan. 
 
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 
kunna föra fram åsikter till dem som bestämmer är lägre, 20 % i årskurs 8 
respektive 25 % i årskurs 2. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet 
har förvaltningen i Kvalitetsrapporten för läsåret 2017/2018 identifierat att 
elevers delaktighet och inflytande är ett prioriterat utvecklingsområde.  
 
Att arbeta vidare för att  minska skillnaderna i ungas hälsa är en viktig utmaning 
framöver. Det under hösten framtagna ”Programmet för att minska psykisk 
ohälsa i skolan” bildar en viktig utgångspunkt. I programmet finns beskrivna 
skyddsfaktorer, vilka är viktiga ur ett främjande perspektiv och kan vara 
vägledande i arbetet. Programmet behöver under 2019 implementeras och 
konkretiseras på varje skola.  
 
Tillsammans med övriga uppföljningar bildar resultatet från LUPP-
undersökningen ett värdefullt underlag i det systematiska kvalitetsarbetet. I 
nämndens Kvalitetsrapport för läsåret 2017/2018 är en av slutsatserna att det 
främjande och förebyggande elevhälsoarbetet behöver utvecklas. Elevhälsan 
spelar en mycket viktig roll i det förebyggande och främjande arbetet. Inom 
ramen för skolornas värdegrundsarbete behöver skillnaderna mellan olika 
målgrupper särskilt beaktas och fokuseras. En viktig åtgärd blir att varje skola 
kartlägger hur det ser ut på den egna enheten för att på så sätt få ett underlag att 
jobba vidare med. På enheterna behöver man ställa sig frågan huruvida det 
förebyggande, främjande och åtgärdande arbete som redan görs tydligare kan 
riktas för att möta utsatta gruppers behov. 
 
Analys av resultaten behöver göras på alla nivåer, förvaltning, enhet, grupp och 
individnivå. Ett tydligare förvaltningsöverskridande arbete med resultaten, i 
syfte att skapa en samsyn kring vilka målgrupper som särskilt behöver fokuseras 
och vilka åtgärder som kan vara framgångsrika, skulle kunna få positiva effekter 
ur ett elevperspektiv. Att utveckla sådan samverkan med andra förvaltningar är 
ett utvecklingsområde framöver.  
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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
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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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23% 
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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!
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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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Spelar teater, gör musik eller dansar 

Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, 
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Spela online-, data- eller tv-spel 

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller 
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Besöker bibliotek 
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Går på konsert 

Går på teater, musikal eller dansuppvisning 

Går på museum eller utställning 

Går på match eller annat idrottsevenemang 

Annat kille total 

tjej total 

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

73% 

16% 
11% 

90% 

7% 
3% 

56% 

26% 

18% 

79% 

14% 
7% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Mycket+ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska+mycket dåligt 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

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?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare
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F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshö-
jande medel?
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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. 



38

3% 

84% 

13% 

31% 

47% 

22% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Ja Nej Vet inte 

Årskurs 8 

Årskurs 2 

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
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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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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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D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?
Andel som svarat ”ja”
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D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i      
kommunen? Andel som svarat ”mycket stora” eller ”ganska stora” möjligheter

 D3a. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: Utveckling över tid
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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?

D4a. Andel som vill påverka i kommunen: Utveckling över tid
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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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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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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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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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8
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. 
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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%

A
lm

ås
gy

m
na

si
et

B
äc

kä
ng

sg
ym

na
-

si
et

S
ve

n 
Er

ik
ss

on
-

gy
m

na
si

et

V
is

ka
st

ra
nd

sg
ym

-
na

si
et

Pr
ak

ti
sk

a 
G

ym
na

si
et

LB
S
 K

re
at

iv
a 

gy
m

na
si

et
 B

or
ås

R
ea

l G
ym

na
si

et

B
jö

rk
än

gs
gy

m
na

-
si

et

To
ta

l

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*

13% 12% 
10% 9% 

31% 

35% 34% 
32% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

2008 2012 2014 2017 

Årskurs 8 

Årskurs 2 

*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
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 sökte ett utan att lyckas” vilket kan påverka jämförbarheten till det året
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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

Fristad 47%

Dalsjöfors 61%

Brämhult 39%

Gånghester 50%

Hulta 46%

Hässleholmen 35%

Göta 45%

Centrum 51%

Sjöbo 35%

Viskafors 43%

Sandhult 58%

Ekås 52%

Sandared/Sjömark 48%

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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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”. 
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H3. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?
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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 %. 
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H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?
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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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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% 

51% 

3% 

15% 

12% 

15% 

10% 

12% 

21% 

22% 

34% 

38% 

42% 

2% 

14% 

11% 

12% 

6% 

13% 

17% 

13% 

13% 

41% 

56% 

4% 

20% 

13% 

20% 

10% 

10% 

22% 

8% 

20% 

33% 

40% 

3% 

20% 

9% 

17% 

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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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?
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”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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Initiativärende GVUN 180611 - Bildningsstaden Borås 

med fokus på kunskap 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2018-09-25 att, till 

gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, återremittera ärendet 

”Bildningsstaden Borås med fokus på kunskap” . I beslutet uppdras förvaltningen att 

återkomma till nämnden med underlag som redovisar risk- och 

konsekvensanalys av fattade beslut ur såväl elev- som medarbetarperspektiv, 

synpunktsunderlag som respektive skolledning använt som underlag vid 

beslutsfattande. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt 

förvaltningschefen att snarast återuppta en diskussion om vad som behövs för 

att uppnå en rättssäker bedömning i respektive kurs (Sv, Eng och Ma) och hur 

detta ska genomföras på ett sätt som inte medför större belastning på 

respektive lärare än vad de tidigare nationella proven gjort.  

Förutsättningar för fattat rektorsbeslut 

Regeringen har fattat beslut om att det enbart är nationella prov i den högsta 

avslutande kursen som är obligatoriska från den 1 jan, 2018. Övriga prov är 

valfria, men skolan kan ändå använda dessa som ett kvalitativt stöd för 

betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. Rektorn 

avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte och i de fall rektorn 

beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den 

kursen på skolenheten. Bakgrunden är betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och 

effektivt som visade att många lärare och elever upplever att proven tar mycket 

tid och bidrar till stress. 

Beslutet att inte genomföra de icke obligatoriska nationella prov är fattade av 

rektor i enlighet med Skollagens 2:a kapitel (”Huvudmän och ansvarsfördelning”) 

Bakgrund till fattat rektorsbeslut 

I de undersökningar och mätningar som genomförts på respektive 

gymnasieskola inför fattat beslut framhålls, av lärare, flera positiva effekter av 

att genomföra de nationella proven. Dessa är exempelvis förbättrade 
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möjligheter till likvärdig och rättssäker bedömning och möjlighet för lärare att 

utveckla sin samlade bedömningskompetens.  

Negativa effekter som framkommer är att de nationella proven påverkar både 

lärare och elevers arbetssituation negativt i form av ökad stress och att 

undervisningen i de ämnen som inte genomför nationella prov får stå tillbaka 

under vårens provperiod. Provperioden spänner över flera veckor och påverkar 

samtliga elevers studiesituation i form av förändringar i schema samt i den 

anspänning som det innebär för eleverna att utsättas för så många 

provsituationer. 

En minskning av antalet nationella prov har som yttersta syfte att skapa en 

bättre arbetssituation för såväl elever som lärare, ge förutsättningar för att 

minska stress, skapa ett, för eleverna, sammanhållet schema över hela läsåret 

med en rimlig arbetsbelastning samt därmed skapa bättre förutsättningar för 

elevernas lärande. 

Fortsatt arbete utifrån fattat rektorsbeslut 

- I förvaltningen finns ett stort antal lärare med en lång erfarenhet av att 

bedöma och betygssätta elever. Förstelärarna har dessutom ett uttalat 

uppdrag att stödja kollegiet i frågor som berör utveckling av 

undervisningen och bedömningsfrågor. Det är ett utvecklingsarbete 

som kommer att fortsätta inom ramen för respektive ämnes/arbetslag. 

- Inom ramen för Uppdragsdialogen kommer rektor att föra samtal med 

lärare om förutsättningar för det fortsatta arbetet exempelvis gällande 

tid för kollegial samverkan i bedömningsfrågor. 

- I samverkan med gymnasieskolor i andra kommuner sker en 

omvärldsbevakning för att fånga upp goda exempel som kan ligga till 

grund för det fortsatta arbetet med att säkerställa en likvärdig och 

rättssäker bedömning. 

Samverkan inför fattat beslut 

Inför rektors beslut att begränsa antalet nationella prov har ärendet processats i 

ämnesråd, ämnesgrupper, arbetslag och APT, samt behandlats på LSG.  

Under hösten 2018, inför genomförandet av beslutet har en Riskbedömning inför 

förändringar i verksamheten genomförts på respektive gymnasieskola.               

Beslutsunderlag 

1. Riskbedömning inför förändring i verksamheten – Bäckängsgymnasiet. 

2. Beslutsprocess Bäckängsgymnasiet – ledningsgruppens redogörelse 

3. Riskbedömning inför förändring i verksamheten – Sven Eriksonsgymnasiet 

4. Beslutsprocess Sven Eriksonsgymnasiet – ledningsgruppens redogörelse                               

Samverkan 

FSG 2018-11-21 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Riskbedömning inför 

förändring i verksamheten 
1 (5) 

Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 

i verksamheten. 
 

 

2. Arbetsgrupp  

Följande personer är utsedda att genomföra analysen: 
 

För arbetsgivaren 

Anna Almroth Werna 

 
Johanna Ulveström 
 

 

 
 
 

 

Ann-Marie Ahlin 
 

 

 
 

 

 
 

 

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud  
 
 

 

 
 
 

 

Nevad Subasic 
 

 

 
 

 

 
 

 

Från personalgruppen 

Inkomna synpunkter från arbetslagen och 
ämnesgrupperna 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Genomgång för fackliga företrädare 

 

Gabriel Sandberg (LF) Anne Pihlo (LR) 29/10-18 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 

 

 

3. Beskrivning av förändringen 

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser 

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster 

c) samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten 

d) påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur? 

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning? 

1. Bakgrund 
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Att endast obligatoriska nationella prov ska genomföras. 

Förändringen påverkar samtliga lärartjänster. 



Riskbedömning inför 

förändring i verksamheten 
2 (5) 

Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Riskinventering och riskbedömning  

Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar? 

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej. 

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma. 

 
Risker Bedömning 

1 - 4 
Inte allvarlig - allvarlig 

Kommentar 

Arbetsmängd 1-2 

 

 

 

 

3 

Förändringen avser att minska arbetsmängden, dock inser vi att 

arbetsmängden inledningsvis kan öka för delar av lärargruppen 

som tidigare har genomfört NP. Flera lärare har påtalat att de 

redan detta läsår kommer att påverkas positivt av förändringen. 

 

För ämnesgrupper och enskilda lärare som tidigare har haft 

nationellaprov. Ökar belastningen under 

övergångsperioden. Finns risk att viss ökad belastning kan 

bestå över tid. 

Arbetstempo 1-2 

 

 

3 

Kan påverka vissa arbetsgrupper mer. 

 

 

Som ovan. Utöver detta risk för arbetstopparna består för vissa 

lärare. 

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier 

1 

 

 

2 

Diskussioner mellan de lärare som är för/emot förändringen. 

 

 

Tecken finns att konflikter baserad på olika synsätt kan uppstå. 

Sociala kontakter 1 Se ovan. 

Nattarbete   

Arbete med människor/ 

brukare 

1 

 

 

 

 

2 

Oro för att rättssäkerheten minskar för eng/sv/ma. Förväntan på 

jämnare belastning för personal och elever. Positivt att det blir 

mer sammanhållen undervisningstid i slutet av samtliga kurser. 

Detta gynnar kunskapsutvecklingen på skolan. 

 

Kan påverka rättsäkerheten och likvärdig bedömning. 

Risk för fysiskt våld   

Otrygghet i anställningen   



Riskbedömning inför 

förändring i verksamheten 
3 (5) 

Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

 

Tunga lyft, obekväma 

arbetsställningar 

  

fortsättning nästa sida 

 

Skriv ut formulär 
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Riskbedömning inför 

förändring i verksamheten 
4 (5) 

Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risker fortsättning fg sida Bedömning 

1 - 4 
Inte allvarlig - allvarlig 

Kommentar 

Oregelbundna arbetstider   

Trivsel med arbetet 1-2 Oro inför rättssäker bedömning kan (påverkar) påverka 

trivseln. 

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen 

1-2 Se ovan. Oro inför att skapa (ett likvärdigt) eget 

bedömningsunderlag, samtidigt en ökad möjlighet att själv 

påverka arbetssituationen för personal och elever under året. 

Risk för olycksfall   

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont 

  

Ensamarbete   

Komplexa arbetsuppgifter 1-2 Förändrade förutsättningar för bedömningsunderlag för 

ma/sv/eng. 

Tillgång till hjälpmedel   

Fysiska arbetsmiljöfaktorer 

såsom ventilation, buller, 

belysning m m 

  

Annat   
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Riskbedömning inför 

förändring i verksamheten 
5 (5) 

Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

 

 

 

 

 
 

5. Positiva effekter 

På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö? 

Se bilaga. 

6. Berörda medarbetares synpunkter 

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen? 

Se bilaga. 

7. Aktuella åtgärder 

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö? 

Beslutet strider inte mot arbetsmiljölagen. För att främja en god och hälsofrämjande arbetsmiljö kvarstår läsåret 18/19 tilldelad 
tidsresurs för NP även när proven tas bort. 

Ansvarig: Rektor Klart när augusti 2018 Uppföljning augusti 2019 

Som underlag för att följa upp lärares arbetsmiljö på skolan har vi ett systematiskt arbete: Medarbetarenkät, skolklimatundersökning, 
mätstickan, utvecklingssamtal samt uppdragsdialoger. 
 
LR önskar att skolledningen följer berörda ämnesgruppers fortsätta arbete under året. Med focus att inte arbetsbelastningen inte 
ökar. 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 
 

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna? 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 
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5 (5) 
 

c) Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur? 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 
 

d) Övrigt? 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

8. Uppföljning  

Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten. 

Datum för uppföljning 
 
 

 
 
 

  

Ort Ort Ort 

 

 
  

Datum Datum Datum 



 

 
 
 
 

   

 
 

 
Beslut gällande nationella prov  
(publicerades via pingpong 25/5-2018) 

 
Regeringen har tagit beslut om att det enbart är nationella prov i den högsta avslutande kursen 
som är obligatoriska från den 1 jan, 2018. Bakgrunden är betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och 
effektivt som visade att många lärare och elever upplever att proven tar mycket tid och bidrar till 
stress. 
 
I vår egen undersökning om proven fortsatt skall genomföras, framkommer flera positiva 
effekter av att genomföra proven, men synpunkter framförs att det inte kan ske under nuvarande 
förutsättningar. Önskemål framförs om att minska antalet resursdagar, schemabrytande 
aktiviteter för genomförande och sambedömningstid, samt minska provvaktstid och att inte 
behöva vakta på planeringstid. Dessa önskemål är inte möjliga att kombinera med ett 
genomförande av samtliga prov. 
 
Som lösning på förbättrad organisation föreslås bland annat storsalsskrivningar. Vi har tagit del 
av utvärdering av Sven Erikssongymnasiets försök med storsalsskrivningar innevarande år. 
Resultatet visade på marginella positiva effekter avseende minskad provvaktsorganisation. I 
övrigt inga fördelar. 
 
Utifrån insamlat underlag gör vi bedömningen: 
 

1. Arbetsmiljö 
- Nationell utredning visar på negativa effekter på lärares och elevers arbetsmiljö och 

stress och vi delar dessa erfarenheter på Bäckängsgymnasiet. 
 

2. Organisation 
- Administration och genomförande påverkar all verksamhet och innebär hög 

belastning på personal, schema och salar 
 

3. Tidsresurser 
- Genomförandet innebär minskat antal undervisningsdagar, samt minskad 

planeringstid för lärare.  
- Provens genomförande i sin helhet medför en ryckighet i verksamheten och stör 

kontinuiteten.  
 

4. Alternativa lösningar 
- Lösningen med storsalsskrivningar kommer endast att marginellt förbättra 

förutsättningarna för genomförandet av proven. 
 
Vi har därför beslutat att endast genomföra de obligatoriska nationella proven fr.o.m. läsåret 
18/19. Samma beslut är taget på Sven Erikssongymnasiet. 
 
Vi förväntar oss att beslutet kommer att medföra positiva effekter på arbetsmiljön för personal 
och elever i form av minskad stress, samt ett mer sammanhållet schema över läsåret. 



 

 
//Rektorsgruppen 
 

 
 
Sammanställning av de synpunkter som inkom från ämnesgrupper 
och arbetslag inför beslutsfattande 
 
 
Positiva effekter av att behålla nuvarande NP-organisation: 
 

 Rättssäkerhet och likvärdighet: Vi gör alla samma prov och dessa är gjorda av 
professionella provkonstruktörer. Proven är utprövade på 300-400 elever.  
Sambedömning av proven ger ökad rättssäkerhet. 
 

 Kompetensutveckling: Sambedömning medför ökad samsyn samt en viktig 
introduktion till bedömning för nya lärare. 
 

 Pedagogiskt utvecklingsarbete: resultaten av NP analyseras och utgör en grund för 
att lokalisera kritiska aspekter i undervisningen. 
 

 Korrelation mellan NP-resultat och kursbetyg blir en kvalitetssäkring av bedömning 
 

 
Negativa aspekter av att behålla nuvarande NP-organisation: 
 

 Undervisningsdagar försvinner för andra kurser utifrån att nationella prov medför 
resursdagar. NP bör inte inskränka på andra klassers lektioner så som är fallet idag. 
 

 Sambedömningsdagar av nationella prov medför att kontinuiteten av andra kurser 
blir lidande (utifrån att det uppstår håltimmar i schemat). 
 

 Undervisning måste vara det som är centralt. 
 

 Lärare som inte har NP förlorar lektionstid och planeringstid utifrån att alla används 
som provvakter. Extra problematiskt för 50-poängskurser när man inte kan 
genomföra undervisning på flera veckor. 
 

 Andra lärare som inte har NP får minskad chans till rättssäkerhet utifrån att lektioner 
går bort och man måste vakta. Det känns som att alla ämnen inte är lika viktiga, vissa 
ämnen får mer tid och andra ämnen får lida för detta (både elever och lärare). 
 

 NP medför stor administrativ börda när alla resultat ska läggas in i Dexter. 
 



 

 Skolverket ”tonar ner” NP medan Bäckäng ”tonar upp” (citatet avser att mer tid läggs 
på nationella prov de senaste åren än tidigare).  
 

 
 
 
 

Sammanställning Individuella samtal lärare 
 
Flera av synpunkterna från arbetslag och ämnesgrupper återkommer också i de individuella 
samtalen. Utöver detta har följande noterats; 
 

 Bedömningsarbetet kring NP har under tidigare år skattats som en arbetsbelastning 
eftersom det medför en arbetstopp under maj månad. Detta påverkar särskilt lärare 
med många kurser som har NP. 
 

 Under föregående år prövades en annan organisation som innebar mer 
sambedömningstid under verksamhetstid. Detta upplevdes som positivt av flera 
lärare inom aktuella kurser, dock fanns de lärare som upplevde det som en ökad 
arbetsbelastning. Konsekvens av detta blev att lärare med NP i sina kurser hade 
betydligt färre lektioner under perioden.  
 

 Håltimmar i elevernas scheman uppstod pga ovanstående, vilket fick till påföljd att 
även övriga lektioner påverkades (lärare fick påtryckningar om självstudier/flytt av 
lektioner, samt ökat skolk). 
 

  

 

  



 

Process 

Regeringen har tagit beslut om att det enbart är nationella prov i den högsta avslutande kursen som är 
obligatoriska från den 1 jan, 2018. Bakgrunden är betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt som visade att 
många lärare och elever upplever att proven tar mycket tid och bidrar till stress. 

På Bäckängsgymnasiet har processen genomförts i följande led. 

1. Frågan om genomförande av icke obligatoriska nationella prov läsåret 17/18 skickades på remiss till 
ämnesgrupperna (ÄG). 

2. Ledningsgruppen tog beslut att ej förändra genomförandet under innevarande läsår. 
3. En sammanställning och analys gjordes av resursåtgång gällande icke obligatoriska nationella prov, se 

tabell nedan. 
4. Analysen redovisades för berörda förstelärare och på APT. 
5. Frågan om vi skall genomföra icke obligatoriska nationella prov remitterades till arbetslag för skriftliga 

synpunkter. 
6. Ledningsgruppen sammanställde och analyserade synpunkterna och övrigt underlag. 
7. Beslutet samverkades på LSG. 
8. Beslutet kommunicerades för verksamheten, se nedan. 

 



Process 

Regeringen har tagit beslut om att det enbart är nationella prov i den högsta avslutande kursen som är 
obligatoriska från den 1 jan, 2018. Bakgrunden är betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt som visade att 
många lärare och elever upplever att proven tar mycket tid och bidrar till stress. 

På Bäckängsgymnasiet har processen genomförts i följande led. 

1. Frågan om genomförande av icke obligatoriska nationella prov läsåret 17/18 skickades på remiss till 
ämnesgrupperna (ÄG). 

2. Ledningsgruppen tog beslut att ej förändra genomförandet under innevarande läsår. 
3. En sammanställning och analys gjordes av resursåtgång gällande icke obligatoriska nationella prov, se 

tabell nedan. 
4. Analysen redovisades för berörda förstelärare och på APT. 
5. Frågan om vi skall genomföra icke obligatoriska nationella prov remitterades till arbetslag för skriftliga 

synpunkter. 
6. Ledningsgruppen sammanställde och analyserade synpunkterna och övrigt underlag. 
7. Beslutet samverkades på LSG. 
8. Beslutet kommunicerades för verksamheten, se nedan. 

 

 

Beslut gällande nationella prov (Publicerades på PingPong 25/5-18) 

Regeringen har tagit beslut om att det enbart är nationella prov i den högsta avslutande kursen som är 
obligatoriska från den 1 jan, 2018. Bakgrunden är betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt som visade att 
många lärare och elever upplever att proven tar mycket tid och bidrar till stress. 

I vår egen undersökning om proven fortsatt skall genomföras, framkommer flera positiva effekter av att genomföra 
proven, men synpunkter framförs att det inte kan ske under nuvarande förutsättningar. Önskemål framförs om att 
minska antalet resursdagar, schemabrytande aktiviteter för genomförande och sambedömningstid, samt minska 
provvaktstid och att inte behöva vakta på planeringstid. Dessa önskemål är inte möjliga att kombinera med ett 
genomförande av samtliga prov. 



Som lösning på förbättrad organisation föreslås bland annat storsalsskrivningar. Vi har tagit del av utvärdering av 
Sven Erikssongymnasiets försök med storsalsskrivningar innevarande år. Resultatet visade på marginella positiva 
effekter avseende minskad provvaktsorganisation. I övrigt inga fördelar. 

 Utifrån insamlat underlag gör vi bedömningen: 

1. Arbetsmiljö 

 Nationell utredning visar på negativa effekter på lärares och elevers arbetsmiljö och stress och vi delar dessa 
erfarenheter på Bäckängsgymnasiet.  

2. Organisation 

 Administration och genomförande påverkar all verksamhet och innebär hög belastning på personal, schema och 
salar 

3. Tidsresurser 

 Genomförandet innebär minskat antal undervisningsdagar, samt minskad planeringstid för lärare. 

 Provens genomförande i sin helhet medför en ryckighet i verksamheten och stör kontinuiteten. 

4. Alternativa lösningar 

 Lösningen med storsalsskrivningar kommer endast att marginellt förbättra förutsättningarna för genomförandet av 
proven. 

Vi har därför beslutat att endast genomföra de obligatoriska nationella proven fr.o.m. läsåret 18/19. Samma beslut 
är taget på Sven Erikssongymnasiet. 

Vi förväntar oss att beslutet kommer att medföra positiva effekter på arbetsmiljön för personal och elever i form av 
minskad stress, samt ett mer sammanhållet schema över läsåret. 

 Eero, Anna, Ann-Marie och Johanna 

 

 

 

 

 

 

 



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning?

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten.

För arbetsgivaren

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud

Från personalgruppen

Från företagshälsovården

1.  Bakgrund

2.  Arbetsgrupp

a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster

c)  samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten

3.  Beskrivning av förändringen

Följande personer är utsedda att genomföra analysen:

1 (5)

d)  påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur?
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Att inte genomföra huvuddelen av de icke obligatoriska nationella proven.

Skriv ut formulär

Berörda lärare menar att rättssäker och rättvis betygssättning försvåras, och trygghet för elever/föräldrar minskar. 

Skolledningen menar att våra lärare är så professionella och har kompetens för att göra rättssäker bedömning och 

betygsättning utan att genomföra de ickeobligatoriska NP.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Åsa WedbergMuhamed Hromic Anna Aminoff

Nektaria Prodromou

Per Andersson

Det kollegiala arbetet i ämneslagen ska hantera rättssäker och likvärdig bedömning. De borttagna NP behöver nu 

ersättas med annat bedömningsunderlag. Arbetet med NP som del i kollegial fortbildning inom ämneslag fokuseras 

kring de NP som är obligatoriska. Arbetet med betygssättning i kurser med obehörig lärare där NP tidigare genomförts 

kan försvåras.

Undervisande lärare i berörda kurser kommer inte arbeta med och inte genomföra NP i respektive kurs och kan inte 

använda NP som underlag vid betygssättning. 

Arbetet med organisationen kring ickeobligatoriska NP, som rektor ansvarat för och genomförande av dessa som övrig 

personal varit delaktig i tas bort.

Catrine Berglund

Sven Dahlberg



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

4.  Riskinventering och riskbedömning
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar?  

Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej.  

OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma.

Arbetsmängd

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker Kommentar

Arbetstempo

2 (5)

Kränkningar, konflikter, 

trakasserier

Sociala kontakter

Nattarbete

Arbete med människor/

brukare

Risk för fysiskt våld

Tunga lyft, obekväma  

arbetsställningar

Otrygghet i anställningen

fortsättning nästa sida
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2

1-3

Ökad arbetsmängd kan leda till ökat arbetstempo. 

Det finns risk för stress bland de lärare som måste ersätta NP 

med annat bra och genomarbetat bedömningsunderlag.

Diskussioner mellan lärare som är för / emot förändringen. 

Skolledningen ser ingen risk för att det skulle handla om 

kränkningar och trakasserier.

0

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär

1-2

0

Förändringen kan inledningsvis leda till ökad arbetsbelastning 

för de lärare som i sina kurser tidigare genomfört NP. Lärarna i 

berörda ämnen behöver ersätta bedömningsunderlaget.

Se ovan

0

1

Berörda lärare säger att de inte kan garantera samma 

rättsäkra och likvärdiga betygssättning utan de 

ickeobligatoriska NP i ma/sv/eng. Skolledningen anser att våra 

lärare har rätt kompetens för uppdraget.

1

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

0



Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten

Förvaltning:

3 (5)

Möjlighet att påverka den 

egna arbetssituationen

Oregelbundna arbetstider

Trivsel med arbetet

Risk för olycksfall

Ensamarbete

Komplexa arbetsuppgifter

Ensidigt arbete, upprepat 

eller monotont

Tillgång till hjälpmedel

Fysiska arbetsmiljöfaktorer  

såsom ventilation, buller,  

belysning m m

Annat

Bedömning  
1 - 4 

Inte allvarlig  - allvarlig

Risker fortsättning fg sida Kommentar
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0-2

Berörda lärare anser att det finns uppenbar risk att individuella 

och lokala initiativ tas av lärare i de kurser vi ej genomför NP 

vilket troligen ger större arbetsbelastning än arbetet med NP. 

Det finns en stor osäkerhet kring hur man ska arbeta i stället. 

Skolledningen ser mycket små risker att detta sker. 

0

Berörda lärare uttrycker oro över mindre rättssäker bedömning 

kan påverka trivseln negativt. Skolledningen anser att lärarna 

har rätt kompetens för uppdraget.

1-3

0

Berörda lärare anser att möjlighet till samverkan minskar då 

gemensamma bedömningsdagar tas bort. Skolledningen 

anser inte att detta kan definieras som ensamarbete.

Skriv ut formulär

0

0

1-2

Se ovan. Oro över merarbete med att skapa eget  

bedömningsunderlag som ersätter de kvalitetssäkrade NP. 

Skolledningen anser att våra lärare har rätt kompetens för 

uppdraget.
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förändring i verksamheten

Förvaltning:
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På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö?

5.  Positiva effekter

a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö?

7.  Aktuella åtgärder

Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen?

6.  Berörda medarbetares synpunkter

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna?

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Berörda lärare anser att det finns stora skillnader mellan dels skolledningens och dels berörda ämneslags och lärares 

uppfattningar och åsikter kring vilka risker och konsekvenser borttagande av NP i berörda kurser medför. Berörda 

ämneslag och lärare känner också stress och oro kring att skolledningen fattat beslutet utan att först noga undersöka 

och analysera frågan och i samband med det arbetet inhämta och beakta synpunkter från lärare som påverkas av 

beslutet.  

Skolledningen anser att skolverkets rekommendationer och de centrala fackförbundens syn på NP är ett gott 

beslutsunderlag.

Rektor

VT-2019

Berörda lärare anser att skolledningen tydligt ska tala om vad de borttagna NP ska ersättas med och hur det arbetet ska 

genomföras utan att det medför ökad arbetsbelastning och stress. Skolledningen anser att våra lärare har rätt 

kompetens för detta uppdraget och om arbetsmiljön påverkas, kontaktar man sin rektor för att genomföra prioriteringar.

Kontinuerligt

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

VT-2019

Uppföljning av arbetsmiljön sker kontinuerligt i verksamheten samt i samband med ämneslag och APT. 

Skolledningen anser att beslutet inte strider mot arbetsmiljölagens krav. 

Rektor

VT-2019

Skriv ut formulär

Skolledningen bedömer att samtliga arbetsgrupper får en minskad arbetsmängd förutom de berörda lärarna som känner 

osäkerhet över sin bedömning. Eleverna får en bättre och mer sammanhållen undervisning på VT. Undervisningstid 

läggs mer på innehållet i ämnen och inte på formen för NP. Arbetssituationen för såväl lärare som elever kommer 

förbättras. 

VT-2019



c)  Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur?

d)  Övrigt?

8. Uppföljning
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten.

Datum för uppföljning

Ort

Datum

Arbetsgivare Skyddsombud

Ort

Datum

Ort

Datum
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Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning

Ansvarig: Klart när Uppföljning
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VT-2019

Borås

Kvalitetsutvärderingsdag 18/6

VT-2019

Skolledningen anser att den organisation man frågar efter kommer medföra ökade kostnader för verksamheten. 

Berörda lärare anser att i stället för att ta bort NP i berörda kurser kan planeringen för läsåret och organisationen kring 

NP förbättras så att NP kan genomföras.

VT-2019

VT-2019
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 1

0
:1

4
:5

4

VT-2019

VT-2019

VT-2019

VT-2019

VT-2019

Skriv ut formulär

VT-2019

VT-2019

Catrine Berglund

VT-2019

Rektor



 

  2018-06-20 

 

 

Risk- och konsekvensanalys över beslutet att enbart genomföra de 

obligatoriska nationella proven på försök läsåret 18/19. 

 

Bakgrund: 

I samband med att skolverket utvärderat nationella proven för gymnasieskolan har man bedömt att 

det är viktigt att minska stress och arbetsbelastning för både lärare och elever i skolan. De nationella 

proven är en stor del av den problematiken. Det finns inte någon forskning som visar att prov av den 

här typen är effektiv i kunskapsutvecklingen för eleverna, se SOU 2016:25. 

Skolverket kommer tillhandahålla bedömningsstöd i de kurser som vi nu inte kommer genomföra 

nationella prov i. Detta kommer ge lärarna det stöd de behöver för att arbeta md likvärdig 

bedömning. 

I skolans samtliga mätningar kring arbetsbelastning och arbetsmiljö pekas de nationella proven ut 

som en av de största negativa faktorerna. Nationella proven påverkar inte bara de lärare som 

undervisar i aktuella kurser, utan hela skolans organisation. 

Viktigt att också påpeka att de nationella proven inte är utformade på ett sådant sätt att de kan 

utgöra underlag för beslutsfattande kring resursfördelning över tid, SOU 2016:25. 

 

Konsekvenser av skolledningens beslut: 

Undervisningssituationen under våren där samtliga nationella proven ska genomföras slår sönder de 

flesta lärarnas planering och gör det svårt för eleverna att bedriva och visa sina kunskaper i samtliga 

ämnen som ingår i elevens studieplan. Att minska antalet nationella prov innebär en lugnare 

studiesituation med mycket större möjligheter för elever och lärare att individualiserat fokusera på 

måluppfyllelsen i samtliga ämnen. Vi menar att detta kommer vara av stor betydelse för ökad 

måluppfyllelse. 

Det finns alltid en risk när man prövar andra arbetsformer och ska finna nya vägar för bedömning, 

men detta är en pågående process på skolan och ryms inom ramen för skolans systematiska 

utvecklings- och kvalitetsarbete. 

Vi anser att vi har tillräckligt kompetenta lärare som med stöd från skolverket och skolledningen 

kommer att klara den här utmaningen i att hitta nya arbetsformer som även kan vara mer effektiva 

för elevernas kunskapsutveckling än de  icke obligatoriska nationella proven. 

 

Reaktionerna i kollegiet: 



Eftersom beslutet är på försök och ska utvärderas har mottagandet av beslutet troligtvis tagits emot 

bättre än om beslutet varit definitivt. Vi har lärare i de ämnen som inte längre kommer skriva 

nationella prov i vissa av kurserna, som har uttryckt oro och stor besvikelse, man har även skriftligt 

redogjort för det man ser som negativa konsekvenser. Vi har också fått ett flertal reaktioner från 

lärare som känner stor lättnad och som ser åtgärden som mycket bra utifrån arbetsbelastning och 

arbetsmiljö.  

 

 

John Murray, Anders Nilsson, Per Andersson, Catrine Berglund 
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Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ”Program för att 

förebygga psykisk ohälsa i skolan”.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har i Budget 2018 gett Grundskolenämnden tillsammans 

med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att under 

vårterminen 2018 kartlägga ett nuläge, för att under höstterminen 2018 ta fram 

ett styrdokument för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolan. En 

arbetsgrupp med tjänstemän från de båda förvaltningarna har arbetat fram ett 

förslag till ”Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan”.  

Beslutsunderlag 

1. Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan                            

Samverkan 

Samverkan på FSG den 21 november.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Program för att förebygga 

psykisk ohälsa i skolan
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Fastställt av: Grundskolenämnden resp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Grundskolenämnden 
och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samverkan.
Dokumentet gäller till och med: 2022

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för att 
förebygga psykisk 
ohälsa i skolan
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Trygga och välmående elever samt arbetsro i klassrummen är en förutsättning för att 
eleverna ska klara skolan med framgång. Därför är det oroande att den psykiska ohälsan 
bland ungdomar i högstadiet och gymnasiet är hög och framför allt bland flickor och 
unga kvinnor.

Styrning 
Enligt skollagens 3 kap 3 § ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 

I läroplanerna för grundskolan och gymnasieskola anges att alla som arbetar i skolan ska

• uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 
stöd, och

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Nuläge
I den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken, Lupp 2017 1, konstateras att de flesta 
ungdomarna i Borås mår bra. 81 procent av högstadieungdomarna och 65 procent av 
gymnasieungdomarna svarar i undersökningen att de mår mycket eller ganska bra. Trots 
detta visar samma undersökning att förekomsten av psykiska och somatiska besvär som 
stress, nedstämdhet och huvudvärk bland ungdomarna är hög. 

Skolan är en viktig arena 
Skolan är en viktig arena för att främja elevers psykiska hälsa liksom för att uppmärksamma 
elever som av något skäl inte mår bra och behöver stöd. 

Det finns ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Elevers hälsa har stor 
betydelse för skolprestationer, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolan. Omvänt 
har en elevs skolprestationer stor betydelse för den psykiska hälsan. 

Definition av psykisk ohälsa 
Med psykisk ohälsa avses psykiska symtom som till exempel nedstämdhet, oro, 
koncentrationssvårigheter, trötthet eller sömnsvårigheter. Psykisk ohälsa kan också 
visa sig som psykosomatiska symtom, till exempel magont och huvudvärk. Utagerande 
beteendeproblem som bråkighet eller överaktivitet kan vara andra uttryck för psykisk 
ohälsa.

1  Lupp 2017: Enkäten riktades till elever i årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 på samtliga kommunala och fristående skolor.
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Skyddsfaktorer 
För att kunna värdera betydelsen av ett symtom är det viktigt att känna till vad som är 
skyddsfaktorer. I en skola som präglas av trygghet och acceptans för varandras olikheter 
har eleven mycket lättare för att uppleva sin omvärld som begriplig än om eleven ständigt 
är osäker på om något ska hända. På samma sätt känns världen mer begriplig och 
förutsägbar om undervisningssituationen är strukturerad, överblickbar och anpassad 
till elevens förutsättningar och är möjlig att påverka. Påfrestningar kan aldrig undvikas, 
men elever kan lättare möta svårigheter på ett konstruktivt sätt om de upplever att de 
kan överblicka, förstå och se ett sammanhang i sin situation. 

Hälsofrämjande arbete
I det hälsofrämjande arbetet är en viktig utgångspunkt att elevers hälsa och skolresultat är 
starkt sammankopplade. Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer 
som leder till hälsa, och som underlättar utveckling och lärande.  En skola med ett 
positivt skolklimat, det vill säga  en skola där elever kan känna sig trygga, där de kan 
växa och utvecklas och där de trivs, är också en skola där elever med största sannolikhet 
både mår bra och där lärandet är lyckosamt. För att kunna åstadkomma positiva skol- 
och klassrumsklimat är flera olika aspekter avgörande. Dit hör sådant som trygga och 
stödjande relationer mellan lärare och elever, och mellan elever. Det handlar också om 
miljöer som verkar stödjande för elevers självkänsla och motivation till lärande.

Förebyggande arbete 
Syftet med det förebyggande arbetet är att minska risken för ohälsa det vill säga minska 
riskfaktorer och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Det förebyggande arbetet utgår från 
kunskapen om vad som orsakar ohälsa och vilka faktorer som kan leda till ohälsa eller 
svårigheter med att nå utbildningens mål. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan lär 
sig att känna igen tecken på psykisk ohälsa och i tidigt skede behov av stöd hos eleverna, 
innan problemen har blivit mer omfattande. En väl utvecklad elevhälsa är en viktig del i 
såväl förebyggande hälsoarbete som tidig identifikation av och stöd till barn och ungdomar 
med tecken på psykisk ohälsa. Det är också viktigt att skolan är medveten om att elevens 
sammanhang utanför skolan kan påverka elevens välbefinnande och måluppfyllelse. 

Att upptäcka elever med tecken på psykisk ohälsa 
Personal som möter eleverna dagligen har störst möjlighet att se hur en elev mår och 
klarar sitt skolarbete liksom att uppmärksamma förändringar hos eleven, exempelvis när 
det gäller frånvaro eller sänkta skolprestationer. 

För den enskilde läraren kan det vara svårt att ensamt tolka elevens beteende, förstå 
orsaken till det eller veta hur han eller hon ska agera. I sådana situationer kan elevhälsan 
med sina medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser 
bidra med sin kunskap och ge lärare råd om förhållningssätt och stöd. Ett nära samarbete 
och naturliga kontaktpunkter mellan den pedagogiska personalen och elevhälsan är av 
betydelse.

De återkommande hälsobesöken hos skolsköterskan ger en bild av hur eleven uppfattar 
sin skolsituation och sin hälsa i vid mening. Dessa hälsobesök är utformade så att de 
aktivt uppmärksammar elevens psykiska hälsa och avvikelser i utvecklingen som kan 
ha negativ påverkan på inlärning och skolanpassning. 

Eleven eller elevens vårdnadshavare kan även själva kontakta en skolsköterska eller 
skolkurator om de har frågor som rör elevens psykiska hälsa.
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Att göra när en elev visar tecken på psykisk ohälsa 
Elever kan reagera olika på en pressad situation i eller utanför skolan. Ett förändrat 
beteende hos eleven eller kroppsliga besvär som uppfattas som sjukdom kan vara tecken 
på psykisk ohälsa. Lärare och elevhälsopersonal måste försöka få en bred förståelse för 
elevens situation genom att identifiera faktorer som eleven upplever som belastningar. 
Identifiering av sådana riskfaktorer men även av elevens styrkor ska leda det fortsatta 
agerandet. I agerandet kan ingå att samverka med andra aktörer. Sedan 2010 är det 
lagstiftat, både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och landsting 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP. I  Västra Götaland sker samverkan 
inom  Västbusöverenskommelsen. En SIP/Västbusplan gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola och 
ansvarsfördelningen blir tydlig. Detta ett bra verktyg för samordning mellan verksamheter. 

Elever med extra sårbarhet  
Elever har olika förutsättningar och psykosociala erfarenheter och är därför olika sårbara 
för de krav eller påfrestningar det kan innebära att gå i skolan. Att ingå i en grupp med 
jämnåriga, arbeta uthålligt med kognitivt krävande uppgifter eller att sitta stilla under 
lektioner kan vara kravfullt för vissa elever. Extra sårbara är till exempel elever med långvarig 
sjukdom, kroniska sjukdomar, neuropsykiatriska diagnoser och funktionsnedsättningar. 
Även en elev som befinner sig i en socialt belastad situation kan bära med sig en oro oavsett 
orsak till situationen och kan få svårt att klara skolans förväntningar på prestationer. 
Andra riskgrupper är till exempel elever som upplevt trauma eller upprepade separationer.

Källa: Vägledning för elevhälsan,  Socialstyrelsen och Skolverket 2016
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Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid 

deltagande på Integrationsdagen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att de ledamöter i nämnden 

som deltagit på Integrationsdagen den 6 november erhåller förlorad arbetsförtjänst.        

Ärendet i sin helhet 

Från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har Helene Sandberg (S) och Anita 

Spjuth (V) deltagit på Integrationsdagen som ägde rum den 6 november. Även 

Birgitta Bergman (M) deltog men då som representant för Arbetslivsnämnden. 

Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av 

särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden.              

Beslutsunderlag 

1. Program Integrationsdagen 2018                      

Samverkan 

FSG 2018-11-21 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger inkomna anmälningsärenden 

under perioden 2018-11-01 - 2018-11-23 till handlingarna.       

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för inkomna anmälningsärenden under perioden 2018-11-01 - 2018-

11-23.

Helene Sandberg 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Sammanträde: 2018-12-04 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Datum 
2018-11-26 

Diarium: GVUN 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Nummer 

UPP FSG-protokoll 2018-11-21 

2018-11-13 10797 IN Björkängsgymnasiet 2. Statistik - Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämndens ansvar för

ungdomar 16-20 år i Borås Stad som

inte går eller genomgått nationellt

program, 181031

2018-00228 

2018-11-12 10791 IN Kommunstyrelsen 2. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-29  

§ 460 Kommunstyrelsens

sammanträdesdagar 2019

2018-00189 

2018-11-12 10790 IN Kommunstyrelsen 2. Kommunstyrelsens beslut 2018-10-29  

§ 464 Remiss: Promemoria Statens

skolverks och Statistiska centralbyråns

möjligheter att behandla känsliga

personuppgifter om elever i vissa

skolformer respektive deltagare i

folkhögskolan m.m.

2018-00177 

2018-11-09 10785 IN Stadsledningskansliet 

CKS 

Rapport - Elevföreningarnas aktiviteter 

ur ett värdegrunds- och 

demokratiperspektiv vid Sven Eriksons- 

och Bäckängsgymnasiet i Borås 

2018-00251 
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IN Miljö- och 

konsumentnämnden 

2. Protokollsutdrag från Miljö- och 

konsumentnämnden § 232, Miljörapport 

Borås Stad Tertial 2 2018 

2018-00114 

2018-11-05 10773 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

rekryterande insatser inom 

vuxenutbildningen för 2018 

2018-00249 

2018-11-01 10764 

 

IN Skolverket Beslut från Skolverket - Statsbidrag för 

digitalisering av nationella prov för 

2018 dnr 8.1.2-2018:0033899 

2018-00201 

2018-11-01 10763 

 

IN Skolverket 3. Skolverkets beslut - Statsbidrag för 

behörighetsgivande utbildning för lärare 

i yrkesämnen för 2017/2018 dnr 8.1.2-

2018:0030112 

2017-00127 
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till revidering av nämndreglementen i 

samband med ny mandatperiod 

2018-00248 

2018-11-15 10800 UT Skolinspektionen 3. Expedierade handlingar till

Skolinspektionen - kvalitetsgranskning

av studie- och yrkesvägledningen på

gymnasiala yrkesprogram Dnr 400-

2017:10219

2018-00163 
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