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Dnr IFON 2018-00211 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter november 2018  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 

november 2018 med helårsprognos.         

Ärendet i sin helhet 

               

Beslutsunderlag 

1.                               

Samverkan 

Ärendet har 2018-12-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.  

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för 
boendeprocessen. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

 har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulera mål för arbetet  

 att resultatet mäts utvärderas och redovisas 

 de särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär 

Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete ska vidareutvecklas under 2018 för att uppnå målbilden: 

 förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare 

 förbättrad effektivitet 

 att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten 

 fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten 

 att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare 

 att styrning, ledning och uppsikt underlättas 

Nämnden ska starta ett drogfritt stödboende under 2018 enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

11 
Budget2018 

Budget 
2018-11 

Utfall 2018-
11 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-9 192 -12 070 -11 059 -9 001 -10 570 1 500 

Politisk 
verksamh
et 

-1 334 -1 734 -1 589 -1 440 -1 734 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-51 364 -66 801 -61 202 -61 130 -66 801 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-110 905 -115 629 -101 956 -117 255 -130 962 -15 333 

Vård av 
vuxna 

-59 929 -76 165 -67 304 -72 684 -81 665 -5 500 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 3 882 3 882 3 882 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 751 -2 522 0 0 2 751 

Summa -232 724 -275 150 -245 632 -257 628 -287 850 -12 700 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 12 700 tkr. Borås Stads IFO 
- 19 333 tkr uppbokning från migrationsverket + 3 882 tkr samt buffert plus 2 751. 

Underskottet består av plus 1 500 tkr central administration, plus minus noll allmän IFO 
administration, minus 15 333 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 500 tkr vård av vuxna, plus 3 882 
ensamkommande barn samt buffert plus 2 751 tkr. 

Ökningen av underskottet med 2 000 tkr består av nya ärenden gällande köp av externa platser 13-20 år 
samt en ökning av kostnaden för tvång i öppenvård. 

Underskottet inom barn- och ungdomsvården är en följd av volymökning, fler unika individer är 
aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattade insatser. 

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket.  
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Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
extern köpt familjehemsvård. När det gäller personalbemanningen arbetar förvaltningen efter en plan 
för avveckling av samtliga konsulter. Detta är klart vid årsskiftet. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 500 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i tre områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. I 
verksamheten barn och unga är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är social jour, familjerättsverksamhet samt 
familjerådgivning. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Sociala jouren med uppdrag för flera avtalskommuner har svårigheter med personalförsörjning utifrån 
beroende av vikarier, vilket skapar en sårbarhet i en liten enhet. Detta i kombination med behov av 
kontinuitet och verksamhetsutveckling har resulterat i arbete utifrån en handlingsplan för att stärka och 
utveckla verksamheten. Det tillkommer två nya avtalskommuner från och med 2018-12-01. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas gå plus minus noll. Vuxen plus 600 tkr, unga vuxna minus 400 tkr samt barn 
och familj minus 500 tkr för köp av personal från bemanningsföretag. Övrig verksamhet under allmän 
IFO administration plus 300 tkr. 

Barn och familj har fått statsbidrag från Socialstyrelsen med 1 973 800 kr för deras personalkostnader. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som kommer att etableras i Borås. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna 
socialrådgivare på familjecentralerna, familjerådgivning samt samarbetssamtal. 

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även 
fortsättningsvis kommer det att satsas lönemässigt, men även extra på de socionomer som arbetat länge 
i Borås Stad genom en erfarenhetssatsning. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, 
stödverksamhet, barnahus, utväg, ungdomsmottagning, spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen ingår samt bistånd som avser boende. 
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Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visats sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Verksamheten strävar efter att de 
aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och 
mest effektiva vård ska kunna ges. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En nystartad serviceinsats, Origo finns nu också och som riktar sig till föräldrar 
med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs 
också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade 
föräldrar. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 15 333 tkr. En ökning med 1 500 tkr 
jämfört med tidigare, anledning nya ärenden av köpta externa platser 13-20 år. Underskottet består av 
plus 3 770 tkr för ej tillsatta tjänster på familjehem, dialogcentrum, fält och stödverksamhet samt 
boendestöd. Köp av externa platser beräknas kosta 19 103 tkr mer än budget. Inom köp av externa 
platser är det framförallt placeringar 13-20 år efter november minus 16 273 tkr samt extern och intern 
köp av familjehem minus 8 551 tkr efter november. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2018-11-30, 147 st jämfört med 2017-11-30, 108 st. 

Under år 2018 har antal barn och unga med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 148 

 Februari 153 

 Mars 148 

 April 141 

 Maj 144 

 Juni 145 

 Juli 135 

 Augusti 139 

 September 144 

 Oktober 142 

 November 147 

Som högst i februari med 153 och som lägst 135 i juli, snittet januari-november har varit 144. 
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Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2018-11-30, 219 st., jämfört med 2017-11-30 213 st. 

Under år 2018 har antal och unga med öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 219 

 Februari 219 

 Mars 211 

 April 192 

 Maj 211 

 Juni 204 

 Juli 179 

 Augusti 185 

 September 209 

 Oktober 219 

 November 216 

Som högst i januari-februari + oktober med 219 och som lägst i juli med 179, snittet januari-november 
har varit 206. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus sker ett bättre omhändertagande och bemötande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahuset. 

Verksamheten barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2018. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och Unga/Vuxna med 
missbruksproblem. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna 
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen, samt den 
Vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att 
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen innebär att unga vuxna som 
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda och ökat inflödet. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för 
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut från Arbetslivsförvaltningen samt 
träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande 
arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer 
centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med 
behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk 
och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk. Det finns även akutboendeplatser, varav ett är utan 
biståndsbeslut på Badhusgatan och ett med biståndsbeslut Klintesväng. Det finns även möjlighet till 
kortare och längre tids dygnetrunt boende på Klintesväng. Utifrån ett avslutat uppdrag med översyn av 
akutboendeplatserna där bland annat frågan om öppettider året runt och biståndsbeslut på Badhusgatan 
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finns med kan uppdraget kringför akutboendeplatser komma att förändras. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa. 

Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser som en viktig del för att minska 
behovet av externa boenden tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som är ett av 
nämndens uppdrag för år 2018. Boendet kommer på grund av svårigheter att anskaffa lokaler att starta 
vintern 2019. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder insatser 
som tidigare har köpts externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 500 tkr. En ökning med 500 tkr jämfört med tidigare 
ökningen beror på högre kostnad för tvång i öppenvård. Underskottet består av 3 450 tkr tvång i 
öppenvård. Under tvång i öppenvård finns en budget på 2 000 tkr, kostnaden för tvång i öppenvård för 
år 2018 beräknas till 5 450 tkr. Tvång i öppenvård har kostat 4 332 till och med november. Vidare 
består underskottet av köp av platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och äldreförvaltningen 
med 787 tkr, nämnden köper 3 platser, 2 platser är budgeterade. Övriga köp av externa platser under 
vuxen beräknas gå minus med 5 880 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det framförallt 
köp av Institutionsvård SOL, efter november minus 4 574 tkr. Övriga verksamheter under vuxen 
beräknas göra ett överskott med 4 617 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-11-30, 56 st jämfört med 2017-11-30, 
54 st. 

Under år 2018 har antal personer över 20 år med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 54 

 Februari 55 

 Mars 57 

 April 61 

 Maj 58 

 Juni 66 

 Juli 59 

 Augusti 60 

 September 61 

 Oktober 58 

 November 56 

Som högst i juni med 66 och som lägst i januari med 54, snittet har varit januari-november 59. 
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Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-11-30, 76 st jämfört med 2017-11-
30, 79 st. 

Under år 2018 har antal personer över 20 öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 70 

 Februari 72 

 Mars 70 

 April 75 

 Maj 73 

 Juni 74 

 Juli 72 

 Augusti 78 

 September 81 

 Oktober 80 

 November 76 

Som högst i september med 81 och som lägst 70 i januari och mars, snittet har varit januari-november 
75. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 3 882 tkr. Överskottet beror på ansökt medel för år 
2017 var 19 412 328 kr men enbart 15 530 000 kr var uppbokat i bokslutet för år 2017. Summan är 
avrundad. 

Verksamheten har idag ett hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn vilket även 
kommer att avvecklas och stängas senast i mars 2019. Verksamheten har också ett stödboende. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten och fortsätter under år 2018 som en 
följd av beslut som fattas nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten. Verksamheten 
finansieras av Migrationsverket. 

Enligt beslut av Individ- och familjeomsorgsnämnden ska ensamkommande asylsökande som 
fyller/fyllt 18 år få stanna i kvar i Borås tills dess den enskildes ansökan om asyl är avgjord. Nämnden 
har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP med aktörer från civilsamhället. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2018-11-30, 106 st. jämfört med 2017-11-30, 
177 st. 

Under år 2018 har antalet ensamkommande med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 163 

 Februari 154 

 Mars 155 

 April 143 

 Maj 131 

 Juni 127 

 Juli 117 

 Augusti 118 

 September 111 

 Oktober 109  

 November 106 

Som högst i januari med 163 och som lägst i november med 106, snittet januari-november har varit 
130. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2017 Budget 2018 Utfall Nov 2018 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  108 145 147 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  213 600 216 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  177 150 106 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Nov 2017 Budget 2018 Utfall Nov 2018 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  54 90 56 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  79 100 76 
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Fullmakt att företräda Individ- och 

familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har att fatta beslut om vilka tjänstemän 
som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera. Beslutet tas 
inför varje nytt år. De tjänstemän som framgår av beslutsförslaget föreslås få 
fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som 
anges.             

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstemän som 
framgår av underlaget fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgs-
nämnden på det sätt som anges. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till: 

- Förvaltningschef Anna-Lena Sellergren 
- Verksamhetschef Agneta Kettil 
- Verksamhetschef Vanja Myrén 
- Kvalitets- och utvecklingschef Hans Abrahamson 
- Socialt ansvarig samordnare (SAS) Daniel Stadig 
- Enhetschef Eva Eriksson 
- Enhetschef Marianne Gunnarsson 
- Enhetschef Sara Jönsson 
- Enhetschef Maria Trygg 
- Enhetschef Gisela Trapp 
- Enhetschef Johan Andersson 
- Enhetschef Rebecca Albert 
 
- Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 

 

Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe ges fullmakt att vid alla 
domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja och 
bevaka Individ- och familjeomsorgsnämndens talan samt ta emot delgivningar 
och anta eller förkasta förlikningsförslag. 

Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe får också, där de med 
stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, motta och kvittera 
betalningar och säkerheter. 

Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe förutom domstol iaktta 
och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt. 
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Ovan nämnda tjänstemän eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag. 

Denna fullmakt gäller från och med 1 januari 2019 och till och med 2019 års 
utgång.                     

Samverkan 

Samverkan har 2018-12-06 skett med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Återrapportering Lupp - Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken 2017 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna återrapporteringen av Lupp - Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken 2017.               

Ärendet i sin helhet 

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

med Lupp är bland annat att förbättra Borås Stads verksamheter, möjliggöra 

inflytande för unga samt ta tillvara ungas synpunkter. Resultatet av Lupp är ett 

av flera underlag som ligger till grund för det strategiska arbetet inom IFO. 

Nedan följer exempel på handlingsplaner som är upprättade i enlighet med 

resultat från 2017 års Lupp.  

 

I programmet för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad står bland 

annat följande: En viktig insats för goda uppväxtvillkor för barn och unga är att göra dem 

delaktiga i beslutsprocessen som rör dem och att tillvarata deras kompetens. Utifrån 

programmets förbättringsområden finns en handlingsplan med aktiviteter för 

att strategiskt och långsiktigt stärka den sociala barn- och ungdomsvården i 

Borås stad. I handlingsplanen finns bland annat aktiviteter kring evidensbaserad 

praktik och systemteoretiskt arbetssätt. Dessa går i linje med ett antal av de 

utvecklingsområden som identifierats i resultaten i Lupp. 

 

I Lupp belyses skillnader utifrån kön, bakgrund och tillhörighet. Det har 

konstaterats att det saknas kunskap huruvida beslut samt insatsers omfattning 

och utformning skiljer sig åt i förvaltningen beroende av kön. IFO har under 

2018 upprättat en plan för jämställdhetsintegrering utifrån Borås Stads program 

för jämställdhetsintegrering. I planen framgår att Individ- och 

familjeomsorgsnämnden ska öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande 

genus. Det framgår också att nämnden ska säkra ett likvärdigt och gott 

bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön.  

Utöver det ska nämnden identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter 

utifrån likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers 

omfattning och utformning.  
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Utifrån Borås Stads Drogpolitiska program har Individ- och 

familjeomsorgsnämnden tagit fram en egen drogpolitisk handlingsplan som 

även ligger i linje med förbättringsområden utifrån Lupp. Utifrån denna 

handlingsplan har aktiviteter upprättats där målet är att antalet barn och unga 

som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt 

med alkohol, successivt ska minska. Några av dessa aktiviteter är bland annat 

sammanställning av material till skolor, föräldrar och personal gällande attityden 

till Cannabis. Detta material tas fram av Fältgruppen under hösten 2018. IFO 

Vuxen kommer under 2019 se över om gymnasieskolan ska erbjudas 

informationstillfällen. IFO har Samordningsuppdraget för barn och unga i 

riskzon vilket innebär att vi ansvarar för att samverkan sker i olika former 

såsom SIP, Västbus och SSPF.  

 

IFO barn och unga arbetar med frågor kring barn och ungas rättigheter, 

inflytande och delaktighet på flera sätt, vilket är ett av förbättringsområdena i 

Lupp. Förvaltningen har valt att bland annat lägga extra fokus på individuella 

planer för att öka den enskildes delaktighet och medbestämmande. Därför har 

IFO fattat beslut om att dels öka antalet samordnade individuella planer (SIP) 

och påbörja användandet av lokala samordnade individuella planer (LoSIP) i 

samverkan med andra förvaltningar. 

 

En SIP upprättas när en person har behov av samordnade insatser från både 

kommun och landsting (SoL 2 kap. 7 §).  De två huvudmännen ska tillsammans 

med den enskilde planera för insatser, där behov hos den enskilde synliggörs 

och ansvarsfördelning mellan huvudmännen tydliggörs. Vidare ska planeringen 

utgå från den enskildes önskemål och behov samt den enskildes hela 

livssituation. Eftersom den enskilde har möjlighet att påverka innehållet i en 

SIP har den enskilde även möjlighet att påverka sin egen situation.  

 

En LoSIP fungerar som en SIP, med skillnaden att det handlar om att 

samordna insatser kring enskilda mellan förvaltningar inom Borås Stad. I 

dagsläget finns en överenskommelse mellan IFO och grundskola i Borås Stad 

att använda LoSIP vid samverkansmöten. Förhoppningen är att fler 

förvaltningar framöver ska ansluta sig till att använda verktyget. 
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Åtgärdsplan för att öka delaktighet och inflytande 

 

Beslutsunderlag 

1. Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017                           

Samverkan 

Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 299 Dnr KS 2016-00780 106 

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

Nämndernas och bolagens planerade åtgärder återrapporteras till Kommun-
styrelsen senast den 31 december 2018. 

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet 
inom de områden där det är relevant.  

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp 
står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som 
Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter. 
Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 
till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. 

Undersökningen visar bland annat att majoriteten av ungdomar i Borås är nöjda 
med sin skolgång och fritid samt uppger att de är vid god hälsa. Vad gäller 
inflytande anger 43 % i årskurs 8 respektive 52 % i årskurs 2 att de vill vara med 
och påverka i frågor som rör Borås men synen på möjligheten att föra fram 
dem till dem som bestämmer är lägre 20 % i årskurs 8 respektive 25 % i årskurs 
2. Genomgående i rapporten är att det finns skillnader när analys görs utifrån 
könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, skola, sexuell läggning, 
och/eller ekonomiska förutsättningar.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag Lupp 2017 

2. Skrivelse Lupp 2017 

3. Rapport Ung i Borås 
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Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

Nämndernas och bolagens planerade åtgärder återrapporteras till 

Kommunstyrelsen senast 31 december 2018. 

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet 

inom de områden där det är relevant.  
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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”

86% 
93% 

79% 

87% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Fritiden 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 
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23% 

48% 

22% 

7% 

38% 
42% 

17% 

3% 

17% 

45% 

32% 

6% 

26% 

47% 

23% 

4% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/
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tjej åk 8 
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tjej åk 2 
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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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61%	

59%	

60%	

87%	

71%	

38%	

43%	

36%	

30%	

33%	
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25%	

54%	
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14%	

9%	

8%	

6%	

3%	

4%	
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8%	
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det	kostar	för	mycket	

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, 
pysslar, syr eller liknande 

Spela online-, data- eller tv-spel 

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller 
liknande 

Besöker bibliotek 

Är ute i naturen 

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 

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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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”

82% 

92% 90% 92% 95% 95% 

81% 

90% 91% 
87% 

94% 94% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Livet i sin helhet Familjen Kompisar 

tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 



31

Självskattad hälsa

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

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

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

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

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

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

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

F2b. Andel med besvär flera gånger i veckan eller oftare: totalnivå
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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



35

89% 92% 

69% 

80% 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% tjej åk 8 

kille åk 8 

tjej åk 2 

kille åk 2 

F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

F4a. Andel som tränar minst en gång i veckan
Utveckling över tid
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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. 
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F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?

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

andel 2017
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F6b. Andel som dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst en gång i 
månaden: Utveckling över tid*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

”Fokusera på att 
hjälpa ungdomar att 

förebygga 
psykisk ohälsa!”

Tjej årskurs 2
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D Delaktighet och                
inflytande

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

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

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

Intresse för olika frågor

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

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

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2  Exempelvis är unga medlemmar i politiska partier i lägre utsräckning än tidigare generationer
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
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D1. Hur intresserad är du av följande?
Andel som svarat ”mycket intresserad” eller ”ganska intresserad”

D1a. Andel mycket eller ganska intresserade: Totalnivå: Utveckling över tid
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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



52

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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Sexuella trakasserier förekommer i 
min skola 

Våld förekommer i min skola 

kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig 
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet. 
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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%
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Vad jag får lära mig 31% 26% 30% 43% 70% 45% 23% 59% 33%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trygghet i skolan

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

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

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

Delaktighet i skolan 

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

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

Extrajobb

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

1  SKL 2015 Utbildning - Nyckeln till arbete
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Sommarjobb

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

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

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

G1a. Andel med extrajobb
Utveckling över tid*

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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H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?
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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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*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?
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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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LUPP–Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.  

Nämndernas och bolagens planerade åtgärder återrapporteras till 

Kommunstyrelsen senast 31 december 2018. 

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet 

inom de områden där det är relevant.  

 

Sammanfattning  

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

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

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

Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 

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

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

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

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

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

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

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

könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, skola, sexuell läggning, 

och/eller ekonomiska förutsättningar.  

 

Ärendet i sin helhet 

LUPP–Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

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

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

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

Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna 

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

helhet kommer att användas som underlag vid revidering utav det 

ungdomspolitiska programmet samt handlingsplan. 

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

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

arbete och framtid. Enkäten tillhandahålls och genomförs i samarbete med 

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

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

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

jämförelse av resultat över tid. Dock genomgick enkäten en ombearbetning 

2015 där svarsalternativen förändrats vilket gör att vissa trender inte kan 

redovisas.  

 

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

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

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

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

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

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

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

elever varit sjuka. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Resultatet av Luppen har sammanställts i enlighet med strukturen i det 

Ungdomspolitiska programmet. 

 

Fritid och kulturliv 

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

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

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

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

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

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

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

övriga ungdomar. Det framgår vissa skillnader kring om en saknar 

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

eller i ytterområden saknar fritidsaktiviteter i högst grad. 

 

Hälsa och trygghet 

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

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

Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. Tjejer mår 

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

stress, nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att 

funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska förutsättningar 

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

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

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

än övriga. 

 

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

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

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

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

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

än unga som bor i övriga delar av kommunen.  

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

Inflytande och delaktighet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relativt stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt inflytande om olika 

aspekter i skolan. 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag Lupp 2017 

2. Skrivelse Lupp 2017 

3. Rapport Ung i Borås   

 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  
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Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
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boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
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Anmälningsärenden 2018-12-18 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Inga inkomna anmälningsärenden.         

Anmälningsärenden 

Inga inkomna anmälningsärenden.                

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2018-12-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott 2018-11-22 protokoll  

 

2. Socialutskott 2018-12-06 protokoll  

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 


