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Var tredje år genomförs undersökningen ”Luppen”; ”Lokal uppföljning av ungdomspolitiken”; som
ger en ögonblicksbild av ungdomars situation i kommunen. Luppen är en bred enkät som går igenom
många olika ämnen men saknar fördjupande frågeställningar. Barns och ungas perspektiv behövs i
kommunala beslutsprocesser men även om underlag såsom Luppen ger en viss förståelse finns också
behov av kvalitativ fördjupning i form av dialog med unga kring deras syn på olika samhällsfrågor, vad
de tycker är anledningen till att det ser ut på ett visst sätt eller hur kommunen skulle kunna arbeta
bättre eller mer anpassat för att tillgodose ungas behov.
Sommaren 2021 fick därför elva feriearbetande ungdomar anställning i tre veckor som
”kommunutvecklare”. Deras uppdrag var att arbeta med invånardialog kring några i förhand utvalda
teman. Syftet med detta var att låta unga personer bidra med sin kunskap och sina perspektiv kring
vilka tankar, idéer och åsikter kommunens invånare har om de olika samhällsutmaningar
som Kungsbacka står inför.
Arbetsuppgifterna bestod i att intervjua Kungsbackas invånare med särskild tyngdpunkt på
andra ungdomar vid olika platser runtom i kommunen. Frågorna som ställdes var öppna eller
hypotesgenererande och syftade till att få fram fördjupade idéer och tankar om vilka förbättringar
som skulle kunna göras. Kommunutvecklarna fick färdiga frågeformulär att utgå ifrån inför varje
arbetspass och handleddes av kommunala tjänstepersoner som var med dem ute i fält. Frågorna
utgick från reella behov av invånardialog i redan påbörjade utvecklingsprojekt och prioinitiativ. Efter
intervjuerna diskuterade och reflekterade kommunutvecklarna tillsammans med tjänstepersoner
kring svaren, skrev analyser och även tankar och rekommendationer utifrån sina egna perspektiv.
Sista veckan sammanställde kommunutvecklarna denna rapport. Rapporten presenterades för
politiker och tjänstepersoner sista arbetsdagen i ferieperioden då ansvariga tjänstepersoner också
fick beskriva hur de kommer använda sig av resultaten i sina projekt. Rapporten ligger med som
underlag för framtida utvecklingsprojekt i närtid, publiceras på Kungsbacka kommuns hemsida och
sprids internt.

Jacob Leuchovius
Utvecklare Kultur & Fritid
Juli 2021
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Syfte
Syftet med undersökningen var att ta reda på vad ungdomar i åldern 13-20 år ser för hinder
och tycker att de saknar kring sin fritid.

Metod
Kungsbacka kommun gör många kvantitativa undersökningar såsom enkäter vilka visar
statistik. Men sådana undersökningar lämnar bara litet eller inget utrymme till motivering
och utveckling. Man kan bara själv tolka svaren och hur det kommer sig att det blir just de
siffrorna man får fram. Vi har byggt våra intervjuer kring en kvalitativ metod. Kvalitativa data
beskriver ett ämne snarare än mäter det. Det handlar om upplevelser, åsikter, intryck som
speglar människor, attityder och tankesätt. Vi anser att en kvalitativ metod har varit
passande eftersom det ger en djupgående blick i vad fritidsaktiviteter betyder för människor
likaså en fördjupad förståelse kring hur hinder uppstår. Man finner lättare mönster och
förstår sig lättare på den riktiga problemutmaningen.
Under början av projektet brainstormade vi kring möjliga platser och tider då vi tänkte att
det skulle finnas många ungdomar. Bland dessa idéer hade vi bland annat köpcenter,
livsmedelsbutiker, skolgårdar, skateparker, idrottshallar, stationer och badplatser i tanken.
Våra första intervjuer var i Sundsjön där vi frågade ungdomar vid en lägerplats. Denna
aktivitet kallas för Sommarbussen och drivs utav ung i Kungsbacka. Här mötte vi på elever
från gymnasiet och högstadiet. Vi besökte även Protonen, en områdeslokal där ungdomar
där kan hänga efter skola eller annat. Vi blev även placerade på Aranäsgymnasiet där vi fick
möjlighet att intervjua elever i sommarskola. Bland annat intervjuade vi en klass i
introduktionsprogrammet. Utöver dessa har vi stannat folk på Kungsmässan, Hede Fashion
Outlet, Skateparken, Kungsbacka torg, Resecentrum och Badhusparken.
Intervjuer är ett väldigt bra tillvägagångsätt för att fånga in respondenters intryck,
påståenden och åsikter. Intervjuer innebär att man kan samtala, ställa följdfrågor och få reda
på mer. Frågorna hade vi fått i förväg men vi valde att inte hålla oss till frågorna utan att
ställa följdfrågor såsom “Vad menar du då?” och “Vill du utveckla det?”. Genom detta visar
man lättare intresse, samtalet flyter lättare på och svaren man får blir desto mer omfattande
och kvalitativa. Den kvalitativa metoden innebär också att man lägger mindre vikt i vem det
är som svarar. Detta innebär alltså att vi valt att lägga mindre vikt i vilken ålder eller vilken
könsidentitet de intervjuerna tillhör. På så sätt kan kvalitativa och kvantitetundersökningar
komplimentera varandra. De kvantitativa undersökningarna visar nämligen vart, för vem och
i vilken ålder olika ämnet har olika negativa och positiva svar. Dessa svar kan visa vilken
grupp som avviker på olika sätt. Medan som sagt kvalitativa visar en bild bakom personerna
och bakom det positiva och negativa, genom att undersöka allmänheterna upplevelser,
åsikter och tankegångar. Detta ger en fördjupad blick av de utmaningar samhället står inför.
Därav har vi mer eller mindre valt att eliminera kön, ålder och boendeområde i vår
redovisning.
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Viktigt att tillägga är vårt fokus på att de vi intervjuar ska kunna vara anonyma, vilket vi
informerat om vid varje intervju. Att personerna vet om att deras svar är anonyma kan
innebära bekvämlighet och en större säkerhet för personen som svarar. Det kan i sin
tur få positiva effekter i hur ärliga och utkavlade svaren blir. För att få ungdomar att kunna
känna sig ännu mer bekväma anser vi att intervjua personer i grupp har haft positiva effekter
på svaren. Personerna man intervjuar känner sig troligen mer bekväma och kan diskutera
med sina vänner om vad de tänker.
För att gå igenom materialet använde vi oss av fem kategorier. Vilka aktiviteter finns, vad gör
aktiviteterna så bra, vad vill folk göra, vad finns det för idéer, vad har människor för
lösningar. Efter kategorisering skrev vi ner relevanta citat, förväntningar, tankar, behov,
påståenden och intryck på post-it-lappar. Därefter klustrade vi ihop de vi anser relaterar till
varandra för att få en helhetsbild. Därefter sorterade och klustrade vi ihop ännu mer för att
kunna hitta centrala insikter för att gå vidare i analysen. Vår analysmetod kommer ifrån
tjänstedesign. Det betyder att man går ut med ett simplare och tydligare koncept till
allmänheten med frågor, därefter utvecklar konceptet för att sedan gå tillbaka till
allmänheten för att se om det man kommit fram till fyller allmänhetens behov. På så sätt
förebygger man för att inte sitta flera år på ett projekt för att sedan behöva ändra när det är
klart.

Estetiskt skapande
Populära aktiviteter
Av de intervjuade är estetiskt skapande mycket populärt och eftertraktat. Många ungdomar
sysslar med film och foto samt pysslar mycket. Men det som var allra populärast var musiken.
En stor andel av allmänheten tar musiklektioner på Kulturskolan i Kungsbacka eller lär sig
instrument/sång på egen hand. Bland de musikintresserade är sång, piano, gitarr och
trummor mest populärt. Många ungdomar spelar även i band eller ensamma och gör egen
tolkning av musik. Vissa är intresserade av DJ-ande och produktion av egen musik.

Positiva effekter med estetiska aktiviteter
När ungdomar får skapa nytt och tolka musik samt designa på egen hand får man vara öppen
och kreativ. Den estetiska verksamheten leder till synergieffekter som påverkar unga i
skolan då inlärningsförmågan utvecklas och utvidgas. Alltså att vara kreativ och skapa ger en
starkt positiv effekt.

Aktiviteter som saknas
“Jag brinner för musik”
En mindre andel av de musikintresserade som intervjuades vill inte bara producera eller skapa
egen musik utan även framföra sin musik inför folk på t.ex spelningar och uppträdanden.
Många
ungdomar
vill även pröva
på
nya
spännande
instrument
i
en
mindre strukturerad miljö. Det vill säga att man prövar på för att se och upptäcka vilka olika
instrument och möjligheter det finns, istället för fasta regelbundna lektioner. Lösningar till
detta är exempelvis Kulturskolans öppet hus. Då får ungdomar och barn möjligheten till att
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testa nya spännande instrument och se vad som intresserar dom. Verksamheten Elektronen i
Kungsbacka kommun har också öppet för ungdomar att komma och spela instrument efter
skolan. Den verksamheten flyttar snart till Fyren där det borde finnas replokaler med rum där
man spontant kan pröva på nya instrument.

Hinder
”Vart hittar man information?”
Många ungdomar vet inte vart de ska leta efter information om vart man exempelvis kan
utföra de önskade aktiviteterna som står ovan. Det finns även få platser och tillfällen för de
ungdomar som vill framföra sin musik, som exempelvis mindre spelningar och konserter.
Vi anser att en lösning till detta kan vara att sätta upp broschyrer eller ge ut flygblad med
information till de musikintresserade på skolor och gymnasium så ungdomar vet vart och vem
de ska vända sig till.
En annan lösning skulle även vara att öka på den informella hjälpen, det vill säga hjälpa
ungdomar att få information om var och hur man exempelvis kan hitta ett band man kan skapa
musik med. Med det umgänget kan ungdomarna sedan lära sig mer om musik själva samt lära
varandra utan att behöva ta regelbundna musiklektioner.
Ung i Kungsbacka-appen innehåller information om flera av de saker som efterfrågas men
många av de som är intresserade känner inte till appen överhuvudtaget.

“Corona begränsar mig från mina aktiviteter”
En stor förändring i dagens samhälle som har gjort ett stort hinder för
många musikintresserade är pandemin. Viruset som sprider sig bland människor har försvårat
musiklektioner och konserter. Restriktionerna har gjort att exempelvis föreningar som spelar
i orkester eller körsånger inte har kunnat utföra sin aktivitet då restriktionerna säger att man
inte ska vistats många i samma rum. Dessutom transporterar viruset genom luften och det
hindrar personer från att genomföra körsång samt sånglektioner.
För att lösa detta verkställde framförallt Kulturskolan online-lektioner på distans så att
befolkningen i Kungsbacka skulle kunna fortsätta vara aktiva med musiken.

De negativa effekterna
Bristen på information
Dessa hinder gör att ungdomar inte har möjligheten till att använda sin fritid till något de gillar
att göra. Bristen på information är en extremt stor faktor eftersom det inte ens ger en chans
till ungdomar att pröva på nya aktiviteter.

Corona
Corona gör att personer som sagt inte kan utföra önskade aktiviteter och det kan leda till
vilsenhet, att man inte vet vad man ska göra på sin fritid, att det bara ledet till dötid. Många
ungdomar blir ledsna för att man inte kan göra det man älskar och det blir svårt att hitta
nya fritidsaktiviteter som kan ersätta.
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Kompisar
Populära aktiviteter
Ett av de absolut vanligaste svaren vi fick på frågan “vad gör du på fritiden?” var att umgås
med kompisar. När de intervjuade fick vidare förklara vad det är de gör med sina vänner var
bland de vanligaste sakerna att umgås på stan (där Kungsmässan var den vanligaste
samlingsplatsen), bada i hav eller sjö, spela datorspel online, gå på bio och att laga mat/baka
tillsammans.
De flesta ungdomar menade att de mådde bra av att umgås med sina vänner och att
Coronapandemin lett till mindre umgänge, färre aktiviteter och sämre mående. Men att det
blivit lättare att hitta på saker nu när restriktionerna lättats.

Aktiviteter som saknas/hinder
Många kände även att de inte hade tillräckligt med tid för att umgås med sina vänner.
Framförallt på grund av skolstress. Men Coronarestriktionerna var som sagt något som
hindrat ungdomar från att umgås med varandra.
Vi anser att det är viktigt att informera om Coronavänliga aktiviteter ungdomar kan göra nu
under pandemitider, speciellt om det skulle komma en till våg av smittspridning.
Några populära aktiviteter som folk verkade intresserade av som samtidigt är Coronavänliga
var olika racketsporter som tennis, paddel och pingis. Men även friluftsaktiviteter som att
fiska och åka båt. Det fanns även intresse för att cykla down hill och att åka motorcross.

Sporter och fysisk aktivitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientering
Basket
Gymnastik
Fotboll
Rider
Bågskytte
MMA
Cykling
Gym

När vi intervjuade allmänheten kunde vi se att sporter var mycket populärt hos ungdomar, bland
annat basket och fotboll. Men sedan såg vi att andra sporter var hyfsat populärt som exempelvis
ridning, gym och gymnastik men även annat.

Positiva effekter med fysiska aktiviteter
En kan umgås med vänner som spelar i samma lag
En skapar laganda och ett härligt team
“Har liksom mitt andra liv där”
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Negativa effekter med aktiviteter
Prestationsångest
Utanförskap
Man har för lite tid

Hinder för aktiviteter
“Jag tror kanske att människor inte vågar”
Vanliga hinder gällande sport har varit att man inte vågar testa på något nytt man kan känna
press och utanförskap. Man är rädd för det okända. “Man är rädd för att skämma ut sig
själv”. Många uppfattar att det lätt att man som nybörjare inte kan samspela
och hamnar lätt ensam och kollar på. “Inte kul att vara sämst”. Många anser sig för gamla för
att lära sig en ny sport, man känner sig inte lika duktig, man känner att det blir svårt att
komma in i ett nytt lag och att det är svårt att lära sig en ny sport.

“Man har inte vänner där”
Vi tror att mycket handlar om att motivera ungdomar för att våga testa nytt. Det handlar om
att vända sig ungdomar och barn för att motivera. Detta kan handla om att besöka skolor
och eller vända sig till sociala medier. Allmänheten pratade mycket om hur det hade
varit bra med “prova på”-event och träffar för äldre ungdomar som vill testa på
nya sporter som nybörjare. Ett sätt att få personer att känna mindre prestationsångest
och eller inte kännas sig bunden att starta något stort eller känna sig låst vid träningstider.

“Kanske att de inte har tillräckligt med pengar att starta med”
Många tycker att de inte har råd att testa något nytt, antingen för att det sedan inte funkar
eller för att den aktivitet man gärna vill gå på är dyr överlag.
Vi Kommunutvecklare anser att det finns stora möjligheter för att minska kostnader för
sporter. Likaså att personer som inte vågar kan “prova på” – att kommunen hjälper till så att
man kan testa och inte behöver satsa själv ekonomiskt. Ung i Kungsbacka ger möjligheter för
ungdomar att testa på sporter, men hur gör vi med de ungdomar som vill spela sport i ett lag
men inte har råd? Ett av ung i Kungsbacka mål är för ungdomar att själv organisera sig, skapa
egna lag. Kanske en satsning på något liknande Korpen-ligan skulle hjälpa.
Corona har varit ett stort problem för cupper och tävlingar. Man har varit tvunget att gilla
läget men många tycker det varit för mycket. Träningar har ställts in om någon känner sig
det minsta sjuk. Man håller avstånd om det går eller kör på med utomhusträningar.

“Saker kör ihop sig samtidigt”
Flera uttrycker att tiden inte räcker till för jobb, skola, träningar och andra aktiviteter.
Speciellt problem är att träningar krockar med andra tider.
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Vi kommunutvecklare undrar vad är det som hindrar de olika aktiviteterna att dela på sina
tider? Vi hade velat se bättre kommunikation mellan föreningar och Ung i Kungsbacka att
hålla i aktiviteter under samma tider.

Brist på information
Många säger sig inte veta vad man ska söka sig till och vet inte hur man hittar. Likaså vet
många inte vilka möjliga aktiviteter som finns under vintern och hösten.
Kommunutvecklarna anser utifrån de intervjuer vi har gjort att information borde spridas
mer genom sociala medier. Ett förslag är att använda ungdomar för att nå andra ungdomar,
alltså att ungdomar får större påverkan på hur man administrerar aktiviteter på
Ung i Kungsbacka.

“Det är jätteviktigt att kunna simma i Sverige”
Några tjejer som går IB-programmet på Aranäsgymnasiet säger de har många vänner som
inte vet hur man simmar.
Kommunutvecklarna anser att det är viktigt att hjälpa alla oavsett ålder och vart de kommer
ifrån för det är inte med säkerhet att de nyanlända som kommer har fått lära sig att simma.
Vi föreslår att det kunde finnas en offentlig pool.

Transport
Allmänheten säger det att det är jobbigt när man bor längre ifrån innerstan och att det inte
finns så mycket. “Våra föräldrar är ganska upptagna.”
Kommunutvecklarna anser att gratis busskort i form av sommarlovskort och fritidskort vore
bra, även till Göteborg. Sprid ut aktiviteterna på fler lokaler runtom i kommunen och till
lägre kostnad så att fler kan delta. Busskort handlar om en böjlig gratis billigare under
sommarlovet i större omfattning.

Slutade
Vi frågade ett antal ungdomar om anledningen till varför de har valt att sluta med en
aktivitet som de höll på med innan. Mycket beror på tidsbrist då många träningar och olika
aktiviteter krockade med tider. Många känner att de vill börja med sporten igen eller en ny.
En annan anledning har varit motivationen och intresse för aktiviteterna, det är självklart att
man kan tappa intresse för sin aktivitet men vi ser gärna att ungdomar kan hitta enkel
information om nya aktiviteter att testa på.

Ung i Kungsbacka-appen
“Tycker det finns ganska bra utbud om man vill testa på, det finns öppettider”
Det finns många som har allmänt positiv ställning till fritidsaktiviteter i Kungsbacka.

”Hitta på något kul och göra så man inte sitter hemma med dator och mobil.”
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Vi pratade med några elever som hade fått besök av Ung i Kungsbacka och de hade åkt
direkt till Hålabäcks områdeslokal där de dansade och hade kul. De känner att de kunde
träffa fler vänner och kunde få vara kreativa.

“Det finns många som hellre sitter hemma än går ut”
Tråkigt nog finns det en brist på intresse med avsaknad av deltagare. 49% av de intervjuade
hade hört talas om appen Ung i Kungsbacka men bara ett litet antal använder appen aktivt.
Vi uppfattade att många nyanlända, speciellt tjejer som gick i skolan, använde appen aktivt
eller hört talas om den och det kan bero på att någon som jobbar med Ung i Kungsbacka
hade varit på deras skola och presenterat sig, eller vistats i ungdomsområdena där de
diskuterade appen.
Kommunutvecklarna anser att skolor och gymnasium bör ha ett instagram-konto där elever
kan få information om olika aktiviteter som finns i Kungsbacka samt event. Kontot ska delvis
hållas av vuxna då de har bäst tillgång till viktig information som exempelvis aktiviteterna
som kommunen håller i. Men för att ungdomar ska kunna påverka med sina tankar och idéer
bör de vara aktiva på kontot med. Detta gör att man får en större bredd och variation på
vilka som hjälper till med olika aktiviteter som kan utföras på fritiden. Med ett konto nås fler
elever och det är ett bra sätt att sprida information på. Vi tycker även att samarbeten
mellan Ung i Kungsbacka och skolor/gymnasium hade varit bra då de har bra information om
fritidsaktiviteter som många elever hade varit intresserad av men i nu läget inte blir
informerade om i tid.

Önskemål
Många ungdomar vill ha gratis busskort så de kan åka vart de vill och vara med kompisar. De
säger att det då vore lättare att lära känna nytt folk med samma fritidsintressen. Många sa
också att de skulle vilja ha fler föreningar som kan ha fritidsaktiviteter året om istället för
bara på sommaren. Många unga upplever att vintrarna är väldigt tråkiga och anser att det är
viktigt med aktiviteter när det är dåligt väder. Några ungdomar ville få ett frågeformulär
varje månad med vad de skulle vilja göra för att det ska bli uppdaterat så mycket som möjligt
och att aktiviteterna ska passa ungdomarna.
Andra önskemål från unga vi intervjuat är:
- Mer Avancerade parkourhinder/bana
- Utepool (som i Varberg)
- Anordna Downhill
- Spelningar för lokala ungdomsband
- Tivoli
- Boxning
- ”Just dance”-turnering
- Motorcross
- Resa i kommunen
- Mer flexibla sporter (inte bara elitsatsningar utan även kravlösa träningspass)
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Sammanfattning
Vad vi har hört från ungdomar är att de är väldigt nöjda med vad som finns i Kungsbacka
men det behöver komma fler aktiviteter för att alla ska känna att de har något att utöva
och må bra av. Många ungdomar vill också se mer utspridda aktiviteter så att kommunen
inte bara lägger pengar på vissa aktiviteter utan sprider ut pengarna mer på olika aktiviteter.
Då får alla en bit av kakan så att inte vissa personer får mer pengar till deras aktiviteter
än andra. Det är väldigt viktigt med jämställdhet och att alla ska ha en aktivitet att
utöva. Ett praktexempel var några tjejer som höll på med konståkning som vi intervjuade sa
att dem inte fick dem bra tiderna på dygnet. De sa att det var hockeykillarna som fick
ishallarna på de bra tiderna. Detta är väldigt dåligt då det är 2021 och vi borde ha kommit
längre med utvecklingen. Samtidigt fick vi höra från äldre ungdomar att det knappt fanns
några fritidsaktiviteter för de lite äldre ungdomarna. Det är väldigt viktigt att det finns något
för alla åldrar så vet inte glömmer av någon speciell åldersgrupp. För då kan den
åldersgruppen må dåligt för att de får svårare att interagera med andra människor.
•
•
•
•

Instagramkonto och nå ut med Ung i Kungsbacka.
Utanförskap och nybörjare, prova på – estetiskt öppet hus.
Flexibelt, föreningar ska inte bara ha seriösa träningar.
Geografiskt utspridda aktiviteter, fritidskort på buss.
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Syfte
Syftet med detta projekt är att undersöka vad ungdomar söker för egenskaper hos sina
föräldrar, det är viktigt för kommunen att veta vad ungdomarna tycker och tänker för att
kunna ge en förbättring till dem föräldrakurser som finns i dagens läge.

Metod
Vi har fått fram denna information genom att ta oss ut och intervjua ungdomar på allmänna
platser runtom i Kungsbacka kommun. Vi har varit i Kungsmässan, på Aranäsgymnasiet,
Kobacka skatepark, Kulturhuset Fyren och Resecentrum. Vi har intervjuat ett sjuttiotal
ungdomar och barn i åldrarna 7 – 19. Det var ingen större skillnad på svaren mellan könen.
Däremot märkte vi att ju äldre respondenterna var, desto mer konkreta blev svaren. Vi tror
att det kan bero på att de yngre barnen inte förstod frågorna i lika hög grad som de äldre. Vi
tror även att vi fick längre svar från äldre respondenter eftersom de har mer erfarenhet.

Vilken attityd vill barn bemötas av från föräldrar
Vi frågade ungdomar hur de skulle uppskatta att bli bemötta av sina föräldrar. Många
uttryckte att de ville ha ”snälla” föräldrar, vilket några utvecklade genom att prata om olika
områden som föräldrar kunde vara mer stöttande kring. Dessa områden handlade främst om
ekonomi, fritidsaktiviteter och psykisk hälsa. Även vi tycker att barnens psykiska hälsa bör
uppmärksammas extra mycket under denna period då covid-19-pandemin har inneburit att
många människor måste distansera sig. För att motverka känslan av ensamhet under denna
period och även för att vara snäll som förälder så önskar ungdomar att deras föräldrar ska
göra något roligt tillsammans med dem och ge extra mycket kärlek. Till exempel sa ett barn
att han önskade att hans föräldrar kunde köpa fika med honom eller åka på utflykt oftare.

Vikten av god kommunikation med barn
Nästan varje barn och ungdom som intervjuades svarade någon gång att kommunikation var
viktigt för relationen med och mellan föräldrar. En ungdom sade ”Man ska kunna vara
öppen, och våga prata om allt.” Barnen värderade i hög grad en förälder som kan lyssna
”Lyssna istället för att bara ge råd för vissa barn vill inte ha råd.”
Vi har även fått information om att vissa barn känner att de inte kan lita på sina föräldrar. Vi
tolkar det som att barnen har berättat för sina föräldrar om problem men inte blivit lyssnade
på.
Å andra sidan säger ungefär lika stor mängd barn att föräldrar inte ska vara alldeles ”för på” i
kommunikationen med sina barn eller ge dömande svar när barnet väl öppnat upp. ”Man
måste förstå att allt man gör, tänker och vill, inte alltid har ett svar eller behöver förklaras.”
En annan ungdom säger ”Föräldrarna ska respektera barnet och inte lägga sig i när barnet
inte vill det.” Det handlar om respekt uppger många. Vi tolkar det som att barn helst av allt
vill behandlas som jämlikar med sina föräldrar. Vissa sa också att föräldrarna måste
respektera när barnet vill prata med någon som inte är ens förälder. “Det är inte en
förolämpning till föräldern, jag vill bara vara ensam.”
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Vissa ungdomar belyser det viktiga i vardaglig kommunikation. ”Föräldrar ska vara lika
intresserade vid matbordet som när jag mår dåligt” sa en ungdom vi pratade med. Föräldrar
ska veta vad barnet gillar att göra och aktivt delta i samtal om barns intressen. Ett barn
berättar att hennes föräldrar bestämt att hon skulle gå i en viss sport när hon själv ville göra
något helt annat.

Hur vill barn att vuxna ska hantera deras privatliv
Som barn är det viktigt att få ha ett privatliv. Majoriteten av barnen som vi har intervjuat
ville ha ett privatliv som föräldrarna inte invaderar, men de ska ändå få ha koll på vissa saker.
Det som många ungdomar berättar för oss är även när de mår dåligt så vill de vara ensamma
och att föräldrarna inte tvingar sig på dem. Ungdomarna vill ha lite mer utrymme i sina
privatliv och vill inte känna sig tvingade att prata med respektive förälder. Det svar vi får är
också att barnen inte ska tvingas prata med en psykolog utan det i så fall bara läggs fram
som förslag. Vi får många svar att de inte vill att föräldrarna ska begränsa dem för mycket
men att det samtidigt ska finnas tydliga gränser för vad som är okej i vissa situationer.
En ungdom säger “Det ska vara en balans mellan vad de (vårdnadshavarna) vet och
privatlivet”. Detta handlar om föräldrarnas respekt mot barnen – att de låter barnen berätta
det de vill berätta. Detta anser även vi som unga kommunutvecklare vara väldigt viktigt.

Vikten av att prioritera rätt
Att bli prioriterad av sina föräldrar är bland det viktigaste för många barn. Många uppger att
det värsta sättet som vårdnadshavare kan till exempel hantera en konflikt på är att ignorera
problemet. Några barn berättar att det känns nedlåtande när föräldern prioriterar sina
problem före barnets, eller försöker vara värre och vända konversationen så att man istället
fokuserar på förälderns problem. Vi tror att föräldrars försök till att relatera till sina genom
att ta upp dåliga saker som hänt dem eller ignorera problemet kan resultera i att barnen
känner sig förlöjligade eller nonchalerade. Därför hade konflikthantering eller liknande vara
ett bra ämne att ta upp på framtida ”Föräldrar Emellan”-föreläsningar. Tidsprioritering för
föräldrar hade också kunnat vara ett bra ämne att ta upp. Vi gissar att även föräldrar tycker
att det ibland är svårt att få tiden att räcka till.

Vikten av att båda föräldrarna tar lika mycket ansvar
Majoriteten av ungdomarna som blev tillfrågade rörande frågan om ansvarstagandet över
barn skall fördelas mellan föräldrarna, ansåg att det var viktigt att föräldrarna ska ta lika
mycket ansvar för sina barn.
Ingen av föräldrarna skall känna sig utanför och därför bör de samarbeta och hjälpas åt.
Detta skapar även en bild för barnen att det är jämställt i hemmet då föräldrarna har lika
mycket ansvarstagande. Ungdomarna menade att det nästan var självklart att föräldrarna
skall dela ansvaret då de delar ett barn tillsammans. Det var inte endast viktigt att båda
föräldrarna skulle dela ansvaret om barnet utan även att båda är lika tillgängliga och
närvarande i barnets liv. Många ungdomar antydde att genom att båda föräldrarna fanns där
innebar det indirekt att de blev mer tillgängliga i ens liv vilket ansågs viktigt. Om barnet till
exempel är sjuk eller mår dåligt så skall båda kunna vara hemma för att ta hand om barnet.
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Det var också viktigt att ha en jämlik relation till båda föräldrar, då det kan vara skönt att
kunna kommunicera med båda.
De flesta ungdomarna antydde att det var extra viktigt med delad vårdnad om någon har
skilda föräldrar. De tyckte det var viktigt då barnen annars tyckte att det innebar att en
part inte brydde sig lika mycket.
Vissa ansåg att det fanns undantag till delad vårdnad. Om någon av föräldrarna till exempel
har varit, eller är i fängelse kan det vara opassande. Några ansåg att två vårdnadshavare kan
vara bra men det är inte nödvändigt att ha för en bra uppväxt, i vissa fall kan det även vara
bättre att endast ha en förälder. Om endast en förälder är närvarande i ett barns liv så tyckte
vissa ungdomar att den andra föräldern bör stötta barnet ekonomiskt. Under vissa
omständigheter skall även möjligheten för barn att välja vilken förälder som skall vara
närvarande finnas.

Slutsats
En reflektion som vi själva gjort under projektet är att den största vikten i relationen mellan
barn och vårdnadshavare ligger i kommunikation. För att vara en god förälder måste man
fråga barnet och visa intresse i vad barnet gör utan att döma svaret man får. Därför skulle vi
rekommendera arrangörerna av Föräldrar Emellan att ordna kurser eller föreläsningar i
kommunikation.
Det är också viktigt att man ska kunna ha en öppen relation med sin förälder, då en ökad
kommunikation leder till en ökad förståelse från föräldrar och göra så att ungdomar inte
känner sig ensamma i sina problem. Men det är en hårfin linje mellan allt som ens förälder
ska få veta och vad som man ska få ha i sitt eget privatliv.
Vi hade många respondenter som öppnade upp sig för oss. En individ berättade att en av
dennes föräldrar hade lämnat dennes liv. Vi tog det som en komplimang att hen vågade
öppna upp sig på ett sådant djup. Det som fick hen att våga öppna sig så för främlingar var
nog att vi var i samma ålder som hen. Vi pratade också på ett sätt som fick hen att känna sig
bekväm och vågade därmed att säga vad hen verkligen tänkte på. Det kan rekommenderas
till framtida projekt att ha människor i samma ålder som den grupp som ska intervjuas. Vi
märkte att det var lättare att prata med de ungdomar som var i samma ålder.
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Syfte
Syftet med undersökningen var att ta reda på om vad allmänheten tyckte om integration och
vad man skulle kunna göra för att alla ska bli inkluderade i samhället samt om man själv
kände sig inkluderad och varför.

Metod
Vi har byggt våra intervjuer en kvalitativ metod. Kvalitativa data beskriver ett ämne snarare
än mäter det. Det handlar om upplevelser, åsikter, intryck som speglar människors attityder
och tankesätt. Vi anser att en kvalitativ metod har varit passande eftersom det ger en
djupgående blick i vad fritidsaktiviteter betyder för människor, likaså en fördjupad förståelse
kring hur hinder uppstår.
Vi valde att gå till platser som exempelvis torget, Aranäsgymnasiet, Kungsmässan och
Stationen eftersom där vistats det många människor. Intervjuer är ett väldigt bra
tillvägagångsätt för att fånga in intryck, påståenden och åsikter. Intervjuer innebär att man
kan samtala, ställa följdfrågor och få reda på mer. Viktigt att tillägga är vårt fokus på att
människor ska få kunna behålla sin anonymitet, något vi informerat om vid varje intervju.

Känner du dig inkluderad?
Män 91,7% -- 8,3%
Kvinnor 54,5% 10% 35,5%
Vi fick detta resultat när vi frågade allmänheten om de känner sig inkluderade i samhället.
Tydligt ser man att män överlag känner sig mer inkluderande. Kvinnor kunde ge
tveksammare svar eller till och med känner att de inte är inkluderade över huvud taget.

Varför
Att man känner sig inkluderad var ett speciellt populärt svar hos den äldre och medelålders
generationen.
“Jag blir behandlad som alla andra.”
“Jag har bott här hela livet.”
“Jag tänker inte så ofta på det för jag är inkluderad i samhället.”
Det är märkbart att dessa svar var vanligast hos de med svensk bakgrund och tillhörande
etnicitet/nationalitet.
“Det är tyvärr för att jag är en vit medelålders man. Samhället är uppbyggt på sådana som
jag.”
Likaså är det märkbart att känslan av inkludering kommer även av andra anledningar.

Arbete, sysselsättning och sociala faktorer
Vi märkte att arbete och sysselsättning är en viktig faktor till att man ska känna sig
inkluderad. Det handlar exempelvis om att känna sig viktig och ha möjligheten att tjäna
pengar för samhället och att man träffar mycket folk. Många har sina sociala nätverk och
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rötter i kommunen vilket medför att man känner sig inkluderad. Likaså att tillhöra
idrottsföreningar innebär en känsla av trygghet, ett socialt nätverk och en känsla av att
tillhöra något. Dessa svar var som mest vanliga hos medelålders män och kvinnor.

Språk och kultur
Det är även viktigt att känna till språk och kultur för att känna sig inkluderad. Många sa det
att de kan normsystemet, både det skrivna och oskrivna. De delar kultur och värderingar, de
kan och talar språket.

Fin miljö
Enstaka svar anser även att känslan av inkludering kommer med trygghet. Att man tycker det
är vackert och att man inte oror sig i större drag över kriminalitet.
“Man satsar mycket på odlingar och blommor här.”

Varför inte
Ett betydligt lägre antal ansåg att det inte kände sig inkluderade i samhället. Den äldre
publiken ansåg att det berodde bland annat på att det var mycket med det tekniska och
mycket information man måste ta reda på själv. Människor med utländsk bakgrund kunde
känna sig exkluderade just på grund av sin etnicitet och kulturella skillnad.

Vad behövs för integrering
Vi frågade allmänheten om vad de ansåg var viktigt för att nyanlända ska känna sig
inkluderade i samhället.

Jobb och utbildning
Många tyckte att ett riktigt jobb var viktigt eftersom man får träffa nya människor ute på
arbetsmarknaden och det bildas en gemenskap samt sysselsättning, att man vet vad man ska
göra under dagen. När man får träffa människor får man vara social och ta del av kulturen
samt det svenska språket. Eftersom ett arbete är viktigt tyckte allmänheten att en riktig
utbildning var viktigt.
En respondent gav oss sin historieuppfattning: På 1960-1970-talet kom många
finlandssvenskar till Sverige men trots efter 30 år i landet kunde de inte använda sig av det
svenska språket eftersom de var med i den finska föreningen. Detta visar ett ”Parallellt
samhälle” att om man inte blandar människor kan man inte ta del av kulturen.

Kultur
”Det tar för lång tid att förstå det svenska samhället.”
Allmänheten tycker att det första man ska göra om man kommer som nyanländ till Sverige är
att lära sig språket. ”Att inte kunna kommunicera blir ett handikapp.” Det gör att man kan
göra sig hörd (argumentera för sin sak), få jobb enklare, känna en gemenskap och att man
delar samma kultur. ”Kommunen hjälper till jättemycket men vissa tar inte emot hjälpen”.
Som svensk följer man normer, hur man ska bete sig i sociala sammanhang och alla normer
ser olika ut från land till land. Allmänheten tyckte att det var viktigt att man förstår sig på hur
samhället är strukturerat.
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Att många inte lär sig språket eller kulturen så fort beror på att samhället blir allt för
segregerat- säger en person i 40-års åldern. Exempelvis boendet i Anneberg, det är jättebra
men det leder tyvärr till att personer från andra länder respektive Sverige inte blandas. Då
kommer de inte lära sig svenska eller sociala normer om de inte vistas bland den svenska
kulturen. En lösning till detta är att försöka få boende till flyktingar i svenska bostäder.

Enskilda insatser
Socialt
Några av de intervjuade känner att ansvaret att integrera in människor i samhället inte faller
på dem, och att det mesta de kan förväntas göra är att vara accepterande och öppna mot
nyanlända. Andra känner att de har ett visst ansvar och att just den sociala delen, som att
prata med folk, vara snäll och hjälpa de lära sig och förstå den svenska kulturen är en viktig
del av integrationsprocessen.
Vi unga kommunutvecklare anser att en viktig faktor för att nyanlända ska känna sig
inkluderade i samhället är just att människor som redan är en del av samhället vågar ta
initiativ till att prata, umgås och socialisera med nyanlända. Ett väldigt bra sätt att förstå sig
på det svenska normsystemet är att just få umgås med andra svenskar så de kan uppleva och
se hur personer i Sverige förväntas agera och bete sig i olika situationer.
Det är svårt att säga vad kommunen kan göra för att människor ska våga ta mer initiativ och
ha en allmänt snällare inställning till nyanlända. Men saker som språkcaféer och andra lärakänna-event tycker vi kommunutvecklare kan vara bra sätt för nyanlända att komma i
kontakt med redan etablerade svenskar och bygga upp relationer på det sättet.

Skola, språk och föreningar
Många kände som tidigare nämnt att en av de absolut viktigaste faktorerna för att integrera
nyanlända var just att de behövde lära sig språket. Samtliga lärare som har ogillat faktumet
att förberedelseklasser inte finns på samma sätt idag som det gjort innan. En lärare sa: “Förr
fanns alltid förberedelseklass, när de försvann blev det förödande.” Han menade att de
nyanlända eleverna idag inte fick lägga all fokus på att lära sig svenska och blev istället
inkastade i det vanliga svenska skolsystemet innan de lärt sig förstå och prata svenska på en
såpass hög nivå som krävs för att kunna lära sig.
Det fanns även intresse från vissa till att delta i saker som språkcaféer och andra
volontäraktiviteter som bl. a. kan hjälpa nyanlända öva på att höra och prata svenska.
De slutsatser vi kan dra från detta är att folk anser att språket är en av de absolut viktigaste
sakerna att lära sig när man kommer hit, och att folk är beredda på att ställa upp för att
hjälpa nyanlända lära sig svenska. Men att alla inte vet exakt vad de kan göra, vilket leder till
nästa punkt.

Vill hjälpa till men vet inte hur
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Det fanns som sagt ett ganska stort intresse från allmänheter för att hjälpa till med att
nyanlända ska känna sig mer inkluderade, men många visste inte vad de kunde göra för att
hjälpa till.
Vi tycker det är synd att det finns ett så pass starkt intresse i kommunen att hjälpa till, men
att folk ändå inte kan hjälpa till för att de inte vet vad de ska göra. Därför anser vi
kommunutvecklare att kommunen borde bli bättre på att anordna aktiviteter där vem som
helst kan komma och delta. Men också informera om vad man som privatperson kan göra i
sin vardag för att hjälpa till så mycket som möjligt.

Inte mitt ansvar
Det fanns även en mindre andel av de intervjuade som ansåg att ansvaret att få nyanlända
att känna sig inkluderade inte föll på dem och att det var något som kommunen själva får ta
ansvar för.
Vi anser att eftersom det var en väldigt lite andel som tyckte såhär så är det inget man
behöver oroa sig över då de flesta är intresserade av att hjälpa till på något sätt. De behöver
bara veta vad.

Slutsats
Reflektioner
Vi anser att en lösning för att få ett mindre segregerat samhälle är att inte ha alla nyanlända
samlade på samma ställe. Det kan vara skönt i en början när man är ny i ett land men om det
pågår under en lång tid kan det bli svårt att komma in i samhället. Man måste kunna prata
och vistas i den svenska kulturen för att lära sig normer och språk. Vi har dock inga tips på
hur man skulle kunna lösa detta.

Sammanfattning
För att sammanfatta känner 79% av allmänheten som blev intervjuade att de är inkluderade
i samhället. En stor del anser att språket är viktigt att lära sig som nyanländ för att kunna
känna en gemenskap i samhället men även att arbete och utbildning är viktigt. Vad som
krävs för integration är ett enklare sätt att förstå det svenska samhället. Att man inte vet hur
man kommunicerar eller handlar under olika sammanhang kan bli ett handikapp. Det gäller
att motivera nyanlända att lära sig inte bara språket men även kulturen och likaså så normer
och samhällsstrukturer.
Likaså behöver vi hjälp ifrån kommun att effektivera denna process genom att nyanlända
alltid är omgivna av det svenska samhället. Boenden som exempelvis i Anneberg bor det
endast nyanlända i vilket innebär också att man som nyanländ gärna håller sig och umgås
med de som redan delar sin kultur eller sitt språk istället för att involvera sig med den
svenska kulturen. Segregerade boenden med endast nyanlända är alltså inte rätt väg att gå.
Fortsatt behöver vi se mer utspridd placering, likaså behöver vi komplettera SFI-kurserna
med exempelvis språkcaféer. Allmänheten sade även att hur nyanlända får ta del av Sveriges
arbetsmarknad är viktigt för integrationen. Det bildar gemenskap och man får ta del av
svenska kulturen. Utbildningen är likaså essentiell, just nu liknar vi det parallella samhället
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som uppstod på 60-70 talet med finlandssvenskarna. Kommunens uppgift i detta hade
kunnat vara motivationen och annonseringen som är direkt riktat till nyanlända eftersom då
många inte vet vart de ska börja när det ska ta sig till skola, arbete eller annan sysselsättning.
Många personer vill hjälpa till att integrera nyanlända med att vara snäll, social och prata
mycket med dem. En stor andel visade intresse i att ställa upp i språkcaféer eller
volontärarbete och många hjälpte redan till med skolarbete som exempelvis lärare. Det var
många som ville hjälpa till men inte visste vad de skulle göra. En lösning till detta som
diskuterades var att kommunen skulle anordna aktiviteter som alla kan delta i då det skulle
leda till en större gemenskap. Tyvärr fanns det personer som inte kände att det var deras
ansvar att hjälpa till att inkludera de nyanlända utan endast kommunen.
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Syfte
Syftet med detta projekt är att ge Kungsbacka kommun en fördjupning kring vilka områden
ungdomar vill utveckla i Kungsbacka stad, vad de är nöjda med i staden samt hur unga vill att
Kungsbacka stad ska se ut i framtiden.

Metod
Vi har fått svar på dessa frågor genom att vi har gått runt i kommunen och intervjuat
befolkningen i åldrarna 15-20 år. Ungefär 100 intervjuer har genomförts. Många har bidragit
med intressanta tankar och idéer. Det är inte så stor skillnad mellan könen förutom på
punkten som handlar om hur säkra de känner sig.

Transportmedel för unga
Det finns ett flertal olika transportmedel som ungdomarna använder sig utav i Kungsbacka
stad. Det är många som går runt i staden och av dem är majoriteten som vi har intervjuat ca
17 år samt tjejer. Det förekommer också att många använder sig av kollektivtrafiken, mest
buss och en del tåg, men när ungdomar transporterade sig inom Kungsbacka stad var det
vanligast med buss. Fyra av fem ungdomar som vi intervjuade nämnde i denna fråga att de
använde sig utav kollektivtrafik. Av de som använde buss och tåg bodde majoriteten utanför
Kungsbacka stad. Det är svårt att veta hur många som plankar när de färdas med dessa
transportmedel.
Kungsbacka stad har under några tidigare år infört fritidskort som innebar att man kunde åka
både buss och tåg inom vissa områden under sommarlovet. Detta var väldigt populärt och
kommer därför upp som ett stort önskemål när vi frågade om hur en tar sig fram. Detta
skulle på så vis inte bara leda till färre plankningar utan dessutom till att just fler ungdomar
är villiga att gå ut på sin fritid (främst under sommarlovet) istället för att sitta inne. Vi vet
inte hur detta kan påverka Kungsbacka och deras årliga budget för kollektivtrafik, men det är
en vanlig idé som förs fram av ungdomar i Kungsbacka.
Att åka från en plats till en annan i Kungsbacka kostar oftast 26 kr och att åka till Göteborg
och tillbaka kan kosta över 100 kr. Därför skulle en annan idé vara att minska priset på
biljetter. Vi tror att lägre priser kan innebära att fler personer kan köpa biljetter och att det
möjligtvis kan innebära en högre vinst för Västtrafik. Det skulle även leda till en mer
sanningsenlig statistik, vilket i sin tur skulle kunna leda till att Västtrafik kan anpassa
avgångar efter behov. Det skulle även göra att Västtrafik kan anpassa antalet resenärer
genom att informera och lägga till fler buss- eller tågresor. Detta är fördelaktigt nu i
Coronatider då det skulle göra att antalet människor i kollektivtrafiken minskas.
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Upplevs Kungsbacka som en trygg stad?
Det var i frågan om ungdomar kände sig otrygga i Kungsbacka där vi kunde se könsskillnader
i svaren. Ungefär nittio ungdomar svarade på denna fråga. Mer än hälften kände sig trygga.
De flesta av de som kände sig trygga var killar. En del av de som svarade nej, sade att det
berodde på att de inte brukar befinna sig i Kungsbacka.
Av de som ansåg att Kungsbacka upplevdes som en otrygg plats så var bara en sjundedel
killar. Sex av sju otrygga var tjejer. En stor andel av de som upplevde Kungsbacka som en
otrygg stad, upplevde stationen som den minst trygga. Några orsaker till detta är att det
befinner sig många människor där. Tunneln bredvid stationen ansågs också vara en otrygg
plats då det inte är upplyst där på kvällar och det finns ofta obehagliga människor där som
gör konstiga saker.
Andra otrygga platser var p-huset, torget, små gränder, torget, offentliga toaletter,
Badhusparken, broar, matplatser såsom McDonalds där många berusade människor finns,
främst ungdomar. De vanligaste anledningen till att ungdomar känner sig otrygga är på
grund av att vissa människor är knarklangare, påverkade av droger eller alkohol. Dessa
människor anses vara obehagliga då de beter sig annorlunda. Vissa ungdomar tror att vissa
människor kan agera ut på en själv och därför är man rädd. Man vet inte heller vad de är
kapabla till att göra.
Några svarade även att de upplevde Kungsbacka som en otrygg stad på grund av tidigare
upplevelser i deras liv, några hade till exempel blivit jagade eller blivit påverkade på andra
sätt. På kvällar kände sig flest människor otrygga, samt när de är ensamma. “Man känner sig
nästan alltid otrygg som ensam tjej”, svarade en intervjuperson. Det fanns ingen specifik
åldersgrupp som denna otrygghet riktade sig mot, utan det var allt från ungdomar till äldre
människor, men speciellt män ansågs skapa en otrygghet. När det gällde otrygghet gentemot
ungdomar så riktade sig ofta oron till större grupper. EPA-raggare nämndes av en del tjejer
på grund av att de ofta kommer i stora gäng som samtidigt spelar hög musik och “brötar”
omkring.
Några personer svarade även på vad de trodde kunde göra Kungsbacka till en tryggare stad.
De vanligaste svaren handlade om att öka säkerheten. Detta kunde göras genom att öka
mängden säkerhetskameror och vakter, men även genom att öka belysningen då det gör att
man ser mer vad som händer och människor som man annars inte hade sett så man inte blir
överraskad. Detta tror även vi kommunutvecklare är viktigt då en ökad trygghet bör
prioriteras. Inte endast på grund av att alla borde känna sig säkra, vilket alla borde men
också i och med att om människor inte är trygga i Kungsbacka stad kommer staden inte vara
lika attraherande för människor, vilket gör att antal besökare kan minska.
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Vad saknas i Kungsbacka stad?
Tre av fem som vi intervjuade önskade fler fritidsaktiviteter specifikt. Det som saknas mest
av allt enligt ungdomar i Kungsbacka är aktiviteter. Ungdomar har upprepande
gånger berättat för oss att det saknas grejer att göra i Kungsbacka. Det har kommit upp flera
svar gällande föreningar och organisationer. Folket vill ha en bra stad där man erbjuds att t.
ex. spela fotboll om man inte har något att göra.
Vi har fått in flera åsikter angående vad som saknas på torget. Personer som vistas på torget
anser att det inte är en tillräckligt fridfull miljö samtidigt som det är mycket som saknas. Det
fler ungdomar önskade var t. ex. fler restauranger, fler barer (dvs nattklubbar), fler
grönområden, en mer trygg park, mötesplatser, utegym och idrottshallar. Allt detta får oss
att tänka vad just invånarna i Kungsbacka letar efter. Folk letar efter fler roliga grejer att göra
i Kungsbacka. Just ordet ”roliga” dök upp flera gånger.
Många ungdomar föreslog också att det skulle finnas fler butiker i Kungsbacka som till
exempel fler klädbutiker. Många berättade att de själva hade ett intresse för att gå runt och
kolla i butiker men samtidigt så var det även många som kände ett behov av aktiviteter som
inte baserades på att spendera pengar. Vi har själva funderat över att en anledning till att
många ungdomar ser att det saknas så mycket i Kungsbacka är att nästan alla aktiviteter
kräver att man har pengar. Många av dessa aktiviteter som till exempel att fika på café är
dessutom väldigt dyra. Man kan argumentera för att man som ungdom ska fika och umgås
hemma istället men till och med att transportera sig i Kungsbacka är dyrt. Många ungdomar i
Kungsbacka har pengar så det räcker men de aktiviteter som finns i Kungsbacka tar enligt oss
inte hänsyn till ungdomar utan lika mycket resurser som därför inte får något att göra.
En lösning kunde vara att anordna uthyrningar av material till exempel för
Kungsbackaskogens frisbeegolf, vid fotbolls- och basketplaner eller vid skateparken. Man
kan lämna in ett eget föremål av värde i utbyte mot till exempel en frisbee och vid
återlämning av frisbeen får man även tillbaka sin ägodel. Det hade troligtvis garanterat att
bollar, frisbees osv kommer tillbaka. En annan lösning är också att satsa på att göra
fritidsaktiviteter billigare för alla ungdomar. Ett exempel på förening som redan gör detta
är Lemonade IF som har volleybollträning för alla ungdomar oavsett socioekonomisk
bakgrund, kön, sexualitet osv.
Folket har också velat införa VOIs till Kungsbacka. VOI är en sorts elsparkcykel som drivs av
att man betalar en viss summa för ett antal kilometer. Det finns redan i Göteborg och såklart
så kan det vara en bra idé att ha det i Kungsbacka eftersom det ökar aktiviteterna inom
Kungsbacka. Det främsta problemet som skulle komma fram skulle vara skadegörelse. Dessa
VOIs kostar såklart mycket att producera och ha i gång. Ibland så gillar folk att förstöra dem
genom att t. ex. kasta ner VOIs i ån, förstöra dem genom att hoppa med dem och sno
värdefulla delar från dem. Detta kan såklart bli ett problem i Kungsbacka som det dessvärre
blivit i Göteborg. Annars så är det en jättebra idé för ungdomar att ta sig från och till
platser. VOIs är ett miljövänligt alternativ till t. ex. bil, moped eller andra fordon. Dessutom
låter elsparkcyklarna mindre än andra transportmedel, därför skulle fler elsparkcyklar
reducera bullernivån främst i centrala Kungsbacka.
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Stadsplanering enligt unga
Många ungdomar berättade att stadsplaneringen i Kungsbacka skulle påverka hur de kände
inför att röra sig runt i staden. Många unga berättade att de kände en avsaknad av fina
grönområden i Kungsbacka och önskade exempelvis fler parker. En del kommenterade även
på “fula nybyggen” i Kungsbacka stad. Det kan vara värt att undersöka vad invånare i
Kungsbacka vill ha i byggnaderna rent utseendemässigt. En ungdom sade till exempel att hon
var “trött på fula byggnader” och ville att man skulle bygga med lite mer klassisk stil.

Rekommendationer från kommunutvecklarna
Hur kan undersökningen genomföras nästa år?
För att förbättra denna undersökning om den skall genomföras i framtiden så tycker vi att
man kan intervjua även äldre respondenter. Dessa människor har också tankar och åsikter
som bör räknas med då de flesta vuxna kommer bo kvar i kanske fyrtio år till medan
ungdomar kanske kommer vilja flytta.
Vi insåg under dessa intervjuer att det uppstod en del misstolkningar av frågan “Hur tar du
dig fram i staden”. De vi intervjuade tolkade frågan olika. Vissa svarade på hur de tar sig runt
inom staden medan andra svarade på hur de tar sig in i Kungsbacka stad. Om denna
undersökning skall genomföras igen så rekommenderar vi att denna fråga skall
omformuleras då flera feltolkade den.
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Del 1 – intervjuer med tidigare deltagare i trygghetsenkät

Syfte
Det sista projektet vi jobbat med har handlat om tryggheten i Kungsbacka. Fokus har varit på
att prata om platser som upplevs otrygga och varför de upplevs otrygga. Vi undersökte också
varför många anser att ungdomar och/eller gängbildning är orsaken till otrygghet på
offentliga platser. Utifrån detta hoppas vi kunna se vart problemet ligger och därifrån
reflektera kring både lösningar och önskemål.

Metod
De som intervjuades var handplockade från trygghetsundersökningen som gjorts tidigare
under våren. Ålder och kön var blandat för att få in fler perspektiv. Vi intervjuade ungefär
jämnt antal kvinnor och män.

Otrygga platser
Stationen och Badhusparken
Det var många som sa att Kungsbacka station och resecentrum är en otrygg plats. Likaså
Hede station. Detta gällde varje dag men speciellt på kvällen och det berodde på skumma
människor och gäng som vistats runt omkring stationen. Badhusparken i Kungsbacka stad var
likaså en omnämnd plats.

Busshållplatser, buskage och tunnlar
Många kände sig också otrygga i anslutning till busshållplatser, buskage och tunneln vid
stationen där folk kan gömma sig. Drickandet som pågår där nämndes också som en källa till
oro. Tölös ängar, cykelvägar och Inlag idrottsområde nämndes också som otrygga platser att
vistats på. Vi upplevde att det fanns en gemensam känsla gentemot samlingsplatser senare
på kvällen eller på helger. Någon tyckte att skadegörelse ökat tillsammans med allmän
nedskräpning.

Gäng
”Det finns inget som ungdomar kan göra”
”Man hänger där alla andra hänger”
”På min tid byggde man lego”
Det är lätt för människor att förfölja varandra på bland annat stationen, skolor, parker och
andra platser som är enkla ställen att träffas på. Många tror det att det är bristen på platser
att umgås på eller saker att göra som leder till gängbildning och sådana samlingsplatser. ”De
har ingenstans att vara” utbrast en intervjuperson. Detta kan man i sin tur koppla till
fritidsaktiviteter som inte har öppet eller andra hinder som ställer till det. Andra anser att
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det kan beror på bristen av inkludering, att gängen känner utanförskap och exkludering från
samhället och därför samlas likasinnade i gängbildningar.
En respondent uppmärksammade den negativa klang som ”gäng” redan har över sig.
Gängbildning behöver inte vara något negativt men vi har redan negativt laddade fördomar
kring ungdomsgäng och deras samlingsplatser. ”De flesta gäng har säkert ingen ond eller
dålig avsikt” anmärkte en intervjuperson. Medan de utgår ifrån att det är bristen på saker
att göra som är anledningen till att de samlas så blir det gängen som ses som ansvariga
för skadegörelse och nedskräpning kring samlingsplatser som stationen, McDonalds vid
Kungsmässan samt stationen. Många upplever också att det är gängbildningarna speciellt av
killar som skapar otrygghet på platser som stationen och Badhusparken senare på kvällen.

Varför känner du dig otrygg just där?
Bråk, droger och alkohol
Många känner obehag inför personer som är påverkade av droger och alkohol. Droger
och alkohol leder till att människor inte blir sig själva, tappar temperamentkontroll eller blir
aggressiva och irriterade. Detta leder till bråk och misshandel och i gängbildningen är det
även ungdomar som bråkar. ”Tråkigt med knark och unga som bråkar”, säger en
intervjuperson. I sin tur skapar det rädsla för att bli påhoppad eller misshandlad. Man har
svårt att veta om människor är påverkade av något också vilket skapar ännu mer rädsla.
Mycket människor och aktivitet på stationen ökar även enligt många risken för rån och eller
annan kriminalitet. Alkohol blandat med körning är en risk. Alkohol ökar risker för hets mot
medborgare och polis. Det triggar även vandalism, skadegörelse och nedskärning. Man
tappar sinnet för rätt och fel.

Annat
”Det som skrämmer mig är män i grupp”
”Man känner som otrygg som ensam tjej”
Många upplever även att man känner sig otrygg för att det är mörkt och tomt eller ödsligt på
stationen eller andra samlingsplatser. Tillsammans med gängbildningen innebär det en ökad
rädsla och noja.
Det finns en viss inställning påstår att rädslan är en effekt av överdriven noja. ”Sluta läsa och
skriva massa skit som blir en överdrift och skapar onödig oro” sa en respondent.
Tjejer känner sig oftare oroliga. Det handlar speciellt om oro för grupper av män. Speciellt de
grupper som ingenting gör utan bara ”hänger”. Det lät som att även det ödsliga skapar noja
och oro speciellt hos tjejer. Likaså att man känner en rädsla för påhopp och övergrepp där
det mörkt, ödelagt eller fullt med ställen man kan gömma sig på. Många ställen går
att undvikas men inte stationen.
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Vad skulle behöva bli bättre
Kameror och belysning
Många säger att fler övervakningskameror och belysning skulle kunna tillföra trygghet i
samhället. Önskemålet handlade speciellt om i tunnlar vid Subway och vid stationen. Vår
grupp reflekterande över det att kameror är bra om ungdomarna i gäng vet om att de finns
där. På så sätt förebygger det att saker händer eftersom de vet att de filmas. Likväl är
det viktigt med belysning vid gränder, mindre områden och även områden långt ifrån
platser med störst aktivitet om nätterna.

Fler aktiviteter
”Unga borde möta unga”
Många anser alltså att det är bristen på aktiviteter och platser som leder till dessa
gängbildningar. Man anser att det är upp till samhället att dela ut resurser för att tillföra
aktiviteter och fler platser tillägnat ungdomar, vilket på detta sätt förebygger otrygghet
hos allmänheten. För att kunna hjälpa ungdomar gäller det inte bara att kontakta ungdomar
enskilt utan även att engagera föräldrar för att de ska kunna stötta och hjälpa till. Bland
förslagen låg bland annat språkcafé för unga på kvällstid. Vi behöver lotsar som jobbar med
att locka in unga från gymnasiet för att få in fler i fritidsverksamheten.
Kommunen behöver prata med ungdomarna som bildar gäng. Vad är det med häng
på kvällen, vad är det med gängbildningar som lockar, varför är det kul och bra – och på så
sätt se över hur dessa positiva faktorer kan spela in i fritidsverksamheten för att hindra
gängbildningar och förebygga riskerna med det. Bland annat fler och varierade uteaktiviteter
för unga under sommarkvällar och eftermiddagar.

Säkerhet
”Fler poliser är det väl många som säger”
Säkerhet är det många som pratar om. Mindre förebygga problem, mer motverka. Bland
dessa förlag önskade man fler trygghetsvandrare och nattvandrare på osäkrare platser,
under längre tider och under flera dagar. Många jobbar som volontärer med nattvandring,
kanske att en mindre ersättning hade kunnat locka till sig fler att ta några skift per månad för
att jobba som nattvandrare. Likaså hoppas man att kunna se fler poliser röra sig ute
i allmänheten likaså väktare och civilpoliser. Vi tror att till och med kontrollanter kan
medföra ökad trygghet. Känslan att ha vuxna personer som är i jobbuniform och arbetar
associeras med trygghet och ordning. Övriga vuxna kan nämligen också kännas otryggt,
vetskapen att personer som jobbar har något och göra därav minskar chansen om att
samma personer skulle ta sig tiden att gå fram till dig med olika försök av trakasserier just för
att de har en uppgift att lägga sitt fokus på.

Sammanfattning
Öppna platser med mycket folk såsom stationen och Badhusparken är enligt många
osäkrare och till och med läskigare platser under kvällstid. Mörkare gränder och tunnlar
triggar också känslan av otrygghet hos människor. Bland annat är det tanken att människor
kan gömma sig runt hörn och buskage som skapar känslan av otrygghet. Främst nämner
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respondenterna att de är rädda för människor som är påverkade av alkohol och droger. Man
säger att man inte riktigt kan veta vilka som är påverkade men vet väl hur dessa medel kan
påverka en person vilket skrämmer. Många upplever även att man känner sig otrygg för att
det är mörkt och tomt eller ödsligt på stationen eller andra samlingsplatser.
Det är mest äldre män som anser att det kanske bara är överdriven noja eller att de inte
känner sig otrygga. Kvinnor överlag känner sig otrygga på dessa platser av olika
anledningar. Säkerhetsåtgärder som polis, nattvandrare och väktare är ett vanligt önskemål,
även mer belysning och övervakningskameror. Man tror också att fler och mer varierade
fritidsaktiviteter förebygger gängbildning. Vi behöver lotsar som jobbar med att locka in
unga från gymnasiet för att få in fler i fritidsverksamheten, speciellt under senare tiden och
även in på kvällen.

Del 2 – Intervjuer med ungdomar
Syfte
Syftet med denna undersökning var att ta reda på varför man hänger på olika platser i
Kungsbacka kommun och vad det är som lockar en dit, om kommunen saknar något som gör
att de väljer att vistas just där. Dessa områden väljer vi att ta upp eftersom de intresserar oss
då vi vill kunna hjälpa att få ett tryggare Kungsbacka.

Metod
Denna undersökning är riktad till Kungsbackas ungdomar och för att kunna få tag på så
många som möjligt valde vi att gå till Aranäs sommarskola samt hotspots som torget,
stationen och Kungsmässan. Vi valde även att gå till skateparken där Ung i Kungsbacka
arbetar eftersom där finns många ungdomar. För på ett enkelt sätt kunna få in all
information valde vi att spela in intervjuerna. För att sammanfatta och sammanställa all
information, öppnade vi ett dokument där vi skrev in alla svar så att vi hade ett material att
kunna arbeta med och analysera. Sedan kategoriserade vi svaren och analyserade.

Intervjuer
Vart hänger ni på fritiden och varför gillar ni att vara där?
Under vår undersökning fick vi många olika beskrivningar a ställen där man kan hänga med
sina kompisar. Vi såg att kaféer var populära bland de äldre ungdomarna eftersom det är
trevliga miljöer och man får vara social. Men köpcentrumet Kungsmässan var också ett
populärt ställe samt havet eftersom man umgås med sina kompisar. Bland de yngre var
skateparken, skolgårdar med spelplaner och idrottshallen ett ställe där de gillade att hänga
eftersom man kan vara aktiv.

Känner ni er trygga i Kungsbacka?
Ungdomarna vi pratade med sa att de allmänt känner sig ganska trygga i Kungsbacka
kommun. Vissa tjejer känner sig dock osäkra på kvällarna, men det varierar också på plats.
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Fyren och stationen är de platser där folk känner sig som otryggast, mest på grund av att det
är “konstiga” människor som hänger där och inte har något vettigt för sig utan som bara är
där för att vara där. Tjejerna kände sig också otrygga runt äldre män som också bara glider
runt. Men att folk bara är ute utan att egentligen göra något var en sak som fick flera att
känna sig otrygga.

Vad är det bästa ni vet?
När vi intervjuade allmänheten och ställde frågan ”Vad är det bästa ni vet att göra?” fick vi
många svar att ungdomar gillar att utföra sporter, umgås med kompisar och äta/fika.

Vilka är era framtidsdrömmar?
Många ungdomar vill resa i framtiden eftersom det är kul att upptäcka världen och se nya
kulturer. Men många vill plugga utomlands till sina drömyrken (Psykolog, tandläkare, jobb
som inspirerar och gör skillnad).

Finns det något ni saknar i Kungsbacka?
-Mat delivery, Foodora ut i hela Kungsbacka kommun.
-Ett ställe där man kan skapa musik, mixerbord och instrument.
-Mer utefik i naturen
-Längre löpspår, 5-7 kilometer
-Fler utegym
-Utomhuspool
-Roligare uteserveringar på torget

Vad är det bästa med Kungsbacka?
”Det är roligare att bo i Kungsbacka än i Göteborg, det är mer säkert i Kungsbacka.”
När vi intervjuade allmänheten om vad de tyckte om med Kungsbacka fick vi många svar som
sa att det var en lugn och fin stad där man känner många människor. Dessutom ligger det
nära till Göteborg samt havet och det är enkelt att ta sig runt med kollektivtrafiken.

Vad är det sämsta med Kungsbacka?
Det var många som inte kunde komma på något de tyckte var särskilt dåligt med
Kungsbacka, vilket är väldigt positivt. Däremot tyckte vissa att det var svårt att ta sig runt i
Kungsbacka, de menade att bussarna inte gick tillräckligt ofta och att de inte passade
tiderna. Vissa tyckte även att det är alldeles för många byggnadsprojekt samtidigt vilket
leder till att det känns väldigt rörigt inne i stan och att man är tvungen att ta omvägar när
man ska någonstans. Någon tyckte även att det fanns många fula byggnader.

Våra tankar
Vi anser att ungdomar vill kunna umgås på en mindre “kontrollerad” plats, en fritidsgård och
en park är ställen där folk kan bli arga om man håller på med att spela väldigt hög musik eller
gör andra “dumheter” som att skräpa ner till exempel. Men om det hade funnits platser som
är avsedda för att ungdomar ska umgås och träffas, utan att de stör folk, hade det varit mer
attraktivt för ungdomar då det inte är en “kontrollerad” miljö samtidigt som man får hålla på
med att låta och skräpa ner hur mycket man vill utan att någon kommer och stör sig på det.
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