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Abstract 

We live in a time where the influence of citizens is taking a larger role in the spatial 
planning. The Swedish laws, such as PBL, deals with matters of citizen participation 
which advocates that the youth should be included in the consultation circuit, but there is 
no directive given.  

The report's purpose is to demonstrate methods for how to get the young people's 
influence included in the spatial planning, with a main focus on the ages between 13 and 
21. On the base of literature and two case studies, the goal is to illustrate how to integrate 
young people through a meeting place in Jonkoping, Sweden. 

The report is structured along with an analysis based on the literature, two case studies 
from previous projects and discussions/interviews with young people from four selected 
areas in Jonkoping.  

The case studies from Malmo and Gothenburg show how the cooperation between 
different participants can be organized during the planning and how to give the users a 
greater involvement. 
Based on literature and case studies, we carried out a field analysis of the four most 
segregated areas of Jonkoping; Osterangen, Oxnehaga, Ekhagen and Raslatt. Young 
people in these areas were interviewed, as a basis for a proposal for a new all-activity 
center at the expended location of Kungsang School. 

During this project, the following three issues were investigated:  

In what need are young people of a meeting place in Jonkoping?  

Our research has proved that there is no greater connection between the young people in 
Jönköping, because the young people appear generally in their own neighborhoods. 
Therefore, segregation patterns are created and there is a need for a common meeting 
place, a place in the municipality of Jönköping would be of great value to promote 
integration between young people. 

What can an all-activity house contribute to in Jonkoping? 

An all-activity house which is available for everyone would contribute to what young 
people are missing, by being a meeting place for everyone in the municipality of 
Jonkoping. 
Based on literature studies we believe that an all-activity house will break the segregation 
pattern and reduce the distinction between "us" and "them", which will result in a more 
integrated environment. By involving young people from the beginning until the end of 
the projects, their influence will increase and it will give a wider understanding of their 
neighborhoods and needs. This should be done through meetings and open dialogues 
between users and planners. To assessment the degree of influence, Arnstein’s step 
model can be used. An all-activity house with a wide range of activities benefits the 
participants’ health by making them active and enabling conditions for movement. 
School activities are not sufficient for young people to fully develop competencies, such 
as sport accomplishments, playing instruments and artistic abilities. To have an activity 
benefiting a person's health, the requirements is to gradually develop the person's abilities 
based on active learning, engage in various types of exercises and have clear goals. The 
school's activities do not have this kind of structure and it is therefore important that 
young people have the opportunity outside of school and in the very neighborhood. 
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How can you precede the work of involving the youth in the spatial planning? 

In real practice, the young people’s influence is not included during the whole planning 
stage, only in the very beginning. This is considered as manipulation. To fulfill the co-
degree of influence, it requires that young people are involved and enthused through the 
implementing-, planning- and management stage. The best way to capture young people's 
thoughts, ideas and experiences is to use methods such as recreational centers, mental-
maps, walking trips or internet communication. 
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Förord 

 

Ett stort tack till ungdomarna och fritidsledarna från Österängen, Öxnehaga och Råslätt 
för det goda samarbetet som hjälpte oss vid genomförandet av rapporten. 

Vi vill tacka våra kontaktpersoner från White arkitekter AB; Sara Grahn, Viktoria Walldin 
och Marja Lundgren som hjälpte oss med ritningsunderlag. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Kaj Granath för vägledning, synpunkter 
och motivation. 

 

Jamshid Ardalan, Labeat Bickaj & Tjener Khalil 
Jönköping 2011 
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Sammanfattning 

Vi lever i en tid då medborgarnas inflytande börjar ha en större betydelse under 
projekteringsskedet. De svenska lagarna som exempelvis PBL, behandlar frågor kring 
medborgarinflytande genom att förespråka att barn och ungdomar skall ingå i 
samrådskretsen, men de anvisar ingen särskild metod. 

Rapportens syfte är att visa på arbetsmetoder för hur man kan öka ungdomars inflytande 
i planeringsprocessen, med fokus på åldersgrupperna 13-21 år. Målet är att utifrån 
litteraturstudier och två fallstudier, belysa hur man integrerar ungdomar för att sedan ge 
förslag om en mötesplats i form av ett all-aktivitetshus i Jönköpings kommun.  

Rapporten består av en litteraturstudie, två fallstudier av genomförda projekt, samt 
samtal och intervjuer med ungdomar från fyra utvalda områden i Jönköping. 

Två fallstudier från Malmö och Göteborg visar hur samarbetet kan organiseras mellan de 
olika aktörerna i planeringsprocessen och hur man kan ge brukarna ett större 
medbestämmande.  

Baserat på litteratur- och fallstudier genomfördes en områdesanalys över de fyra mest 
segregerade områdena i Jönköping: Österängen, Öxnehaga, Ekhagen och Råslätt. 
Ungdomar i dessa områden intervjuades, som underlag för ett förslag till ett nytt all-
aktivitetshus på den nedlagda Kungsängsskolans område. 

Under arbetets gång har följande frågeställningar utreds:    

Vilket behov har ungdomar av en mötesplats i Jönköpings kommun?  

Vår forskning har visat att det inte existerar något större samband mellan ungdomarna i 
Jönköpings kommun, utan dem flesta ungdomarna uppehåller sig inom sina egna 
områden. Vi kan se hur ett segregationsmönster har skapats och att det finns ett behov 
av en gemensam mötesplats, en mötesplats i Jönköpings kommun skulle därför ha ett 
stort värde för att främja integrationen mellan ungdomarna 

Vad kan ett all-aktivitetshus bidra med/leda till i Jönköping ?  

Ett all-aktivitetshus som framför allt är kostnadsfri och öppen för alla skulle fylla ut det 
som ungdomarna saknar genom att vara en mötesplats för alla inom Jönköpings 
kommun. Baserat på litteraturstudierna menar vi att ett all-aktivitetshus kan bryta 
segregations mönstret och minska gränsdragningen mellan ”vi” och ”de”, vilket kan leda 
till en mer integrerad miljö. Genom att involvera ungdomar i de tre olika 
projekteringsskedena ökar deras inflytande och man får större förståelse kring deras 
område och behov. Detta bör göras genom möten och öppna dialoger mellan brukare 
och planerare. Bedömning av inflytandegraden kan göras utifrån Arnsteins stegmodell. 
Ett all-aktiviteshus med ett stort utbud av aktiviteter hade gynnat de delaktigas hälsa 
genom att göra de aktiva och möjliggöra förutsättningar för rörelse. Skolans aktiviteter, 
som exempelvis idrott, är inte tillräckliga för att ungdomar skall utveckla kompetenser 
fullt ut, inom t.ex. sportliga prestationer, instrumentspelning och konstnärliga förmågor. 
Då en aktivitet ska gynna en persons hälsa så krävs det att aktiviteten gradvis utvecklar 
personens förmågor, bygger på en aktiv inlärning, bedriver olika typer av övningar och 
har tydliga mål. Skolans aktiviteter saknar denna aktivitetsstruktur och det är därför 
viktigt att ungdomar har denna möjlighet utanför skolan och i självaste bostadsområdet.  

 



 

5 

Hur kan man gå tillväga för att öka ungdomars inflytande i planeringen? 

Vid verkliga projekt är det vanligt att man involverar ungdomar endast under 
planeringsskedet, detta anses som manipulation. För att uppfylla kravet på verkligt 
medbestämmande krävs att ungdomarna ska vara med under genomförandes-, 
planerings- och förvaltningsskedet. För att på bästa möjliga sätt fånga upp ungdomars 
tankar, idéer och upplevelser kan man använda sig av metoder som fritidsverkstäder, 
mental-maps, gå-tur och ungdomskanaler på internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Ungdomar, segregation, integration, offentliga rum, all-aktivitetshus, 

inflytande. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns många områden i Sverige där de bosatta sedan en lång tid tillbaka har haft 
problem med att anpassa sig och bli en del av samhället. Det har uppstått ett utanförskap 
som man ständigt har försökt att bryta genom olika åtgärder. Dessa platser har blivit 
stämplade som landets förorter. De bosatta i dessa drabbade områden är människor med 
olika bakgrund och med andra vanor vad gäller kultur och livssätt. Arbetslösheten är stor 
bland de äldre och ungdomarna är väldigt isolerade inom sina områden, detta bidrar till 
en negativ social utveckling.  

Segregation har kommit att uppmärksammas mer och mer under senare tid. Vi ser hur 
media lyfter fram och beskriver våra miljonprograms områden som segregerade, 
problematiska, farliga och med stora sociala problem. När människors frustation ledde 
till upplopp i Paris förorter drogs snabbt paralleller till kravallerna i Rosengård. Det har 
skapats en bild i det svenska samhället där det finns ett “vi” och “de”.  
Segregation är något som påverkar alla i samhället, inte minst ungdomar som är bosatta i 
förorten. Vi vill därför veta mer om detta och studera hur man kan få ungdomar att 
mötas i en samlad offentlig sfär som är integrerande och öppen för alla. Kan man få olika 
ungdomsgrupper att mötas utan att känna av skillnader mellan varandra, vare sig det 
handlar om kulturella eller ekonomiska orsaker m.m.? Hur skapar man en sådan 
integrerad sfär? Svaren till frågorna kräver goda kunskaper när det gäller 
samhällsplanering och stadsuppbyggnaden.  

Ett sätt att integrera de olika ungdomarna med övriga delar av staden och få bort 
utanförskapet kan vara genom att skapa en god och fungerande mötesplats. Hur skapar 
man en god mötesplats? För att känna ansvar för en plats och för att det ska vara 
värdefullt, är det bästa sättet att man skapar det själv eller är med och påverkar. Speciellt 
för ungdomar är det viktigt att de får vara med och påverka sin miljö. Förutom för 
ungdomarna innebär denna möjlighet i lika hög grad för vuxna och samhället att få ta del 
av ungas kunskap och erfarenhet. De vuxna är inte medvetna om att ungdomarna har 
den kunskap som vuxna oftast saknar om den egna miljön och området. En förutsättning 
för att ungdomar ska känna ett betydelsevärde över något, så krävs det att de känner 
delaktighet och inflytande.  

Våra städer och miljöer är oftast inte planerade utifrån ungdomars perspektiv. Det finns 
konkreta arbetsmetoder som till exempel kommunen kan följa för att ungdomars 
inflytande verkligen skall tas tillvara och få deras röst hörd, men det finns inga lagar eller 
bestämmelser på att dessa metoder skall tillämpas. Plan- och bygglagen tar upp regler vad 
gäller att ta med brukarnas åsikter och synpunkter bara under samrådsskedet och inte 
planeringen i helhet, vilket inte ger något direkt inflytande. 

 

Under sommaren 2010 uppmärksammades Arkitektföretaget White, vilket blev vårat 
kontaktföretag, som utformat Arena Satelliten i Sollentuna Kommun. Företaget hade 
som mål vid planeringen av Arenan att placera den mellan två olika områden, vilket lede 
fram till integration av ungdomarna. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att få inblick och kunskap om ungdomar samt visa arbetsmetoder för hur man 
går tillväga för att få med ungdomars inflytande i planering. 

Målet med rapporten är att utifrån analys av tre fallstudier och litteratur, belysa hur man 
integrerar ungdomar, för att sedan ge förslag om en mötesplats i form av ett all-
aktivitetshus i Jönköpings kommun. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Vilket behov har barn och ungdomar av en mötesplats i Jönköpings kommun? 

- Vad kan ett all-aktivitetshus bidra med/leda till i Jönköping ?  

- Hur kan man gå tillväga för att få med ungdomars inflytande i planeringen? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi presenterar de olika skedena i byggprocessen men fokuserar endast på 
planeringsskedet genom en förstudie. Någon fördjupning i förstudierna som har med 
markförhållandena att göra har inte utförts. Nedan visas de olika skedena som ingår i 
byggprocessen och vilka delar som kommer att beröras i rapporten: 

 Planeringsskedet – En förstudie genom samtal med ungdomar, områdesanalyser 

och förslag till förbättring av områdena  

 Genomförandeskedet –  Behandlas inte.   

 Förvaltningsskedet –  Behandlas inte. 

Utformning, ytor och design av all-aktivitetshuset kommer inte att behandlas då vi 
hänvisar till Arena Satellitens programhandlingar och programförslag.  

Vi behandlar inte heller alla ungdomsgrupper utan fokuserar oss endast på de 
kamratorienterade ungdomarna i åldrarna mellan 13-21 år med tanke på att denna 
åldersgrupp är enklast att nå fram till via fritidsverksamheterna. Vi valde att utföra våra 
samtal och intervjuer utifrån de ungdomar som var tillgängliga på fritidsgården och inte i 
skolan.  

När det kommer till segregation så är frågan väldigt bred och denna studien kommer inte 

att behandla bostadsbyggnaderna i sig utan kommer enbart att baseras på de sociala 

aspekterna som spelar roll för utanförskapet bland ungdomar. De ekonomiska aspekterna 

kommer inte att beaktas under analysen.  
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1.5 Disposition 

Rapporten inleds med en Teoretisk bakgrund där olika typer av litteratur och kontexter, 
som ligger till grund för huvudämnet av examensarbetet, sammanfattas och redovisas. 

Arbetsprocessen presenteras i Genomförande och beskriver tillvägagångssättet från att 
samla väsentlig data och information till att i slutändan utmynna i ett förslag som bidrar 
till integration och ökning av ungdomars inflytandet i planeringen. 

Resultatet innehåller en sammanfattning av de analyser och studier som har gjorts och 
presenterar det slutgiltiga förslaget. 

Rapporten avslutas med Slutsats och diskussion där frågeställningarna besvaras utifrån den 
forskning som har gjorts och där det slutgiltiga resultatet diskuteras. För- och nackdelar 
skildras och bedöms utifrån de lösningar som tagits fram. 
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 2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Miljonprogrammet 
Redan under 1950-talet byggde man satellitstäder, även känt som ABC-stad, för att 

utlokalisera storstadstillväxten. Detta gjorde man genom att bygga nya städer på 

landsbygden där det fanns obebyggd mark och natur.  

Idén var att skilja den nybebyggda staden från den centrala orten. Man lät dessa områden 

vara självförsörjande samtidigt som de var knutna till moderstaden vad gäller de 

kulturella aspekterna.  Man lade arbete, bostad och centrum inom samhällets gränser för 

att de bosatta skulle ha tillgång till allt de behövde inom korta avstånd. På så sätt hade 

man de sociala och kulturella etablissemangen nära bostaden.
 [1]

 ABC-städerna höll inte i 

längden och var inte så väl bemött av befolkningen när bostadsbristen fortsatte att öka 

p.g.a. att det blev svårt att hitta arbete inom förstaden.
[2]

 

Efter andra världskriget öppnades förutsättningarna för export av svenska varor som 

sedan skulle komma att förvandla landet till ett industriland. Industrin växte och 

arbetskraften krävde bostäder i stora drag då bostadsbristen var väldigt stor redan under 

50- och 60-talet. Åtgärder var tvungna att vidtas och efter ett riksdagsbeslut byggde man 

ungefär en miljon bostäder runt om i landet under 60- och 70-talet för att arbetarna 

skulle ha någonstans att bosätta sig. 

Projektet kom att kallas för miljonprogrammet och byggnaderna finns även kvar idag, de 

omfattar 25% av Sveriges nuvarande bostadsbestånd. Man rev många byggnader i 

samband med nybyggnationen så man bidrog med ungefär 650'000 bostäder. Hälften 

bestod av småhus (exempelvis villor, radhus och parhus) och resterande blev 

flerbostadshus där ¼ av byggnaderna har 6 eller flera våningar. Behovet av låga hyror var 

väldigt stort då bostäderna främst byggdes för att bosätta arbetsklassen och den lägre 

medelklassen. Byggnaderna byggdes med prefabricerade betongelement. För att 

möjliggöra prefabricerade byggnader i sådan stor skala så krävs det plan mark. Man 

kunde då inte ta vara så mycket på terräng och vegetation. 

Byggnation av bostäderna skulle disciplinera och civilisera arbetsklassen i landet. Till 

skillnad från satellitstaden så separerade man bostaden från arbetsplatsen och sedan 

länkade man ihop de olika platserna med tunnelbanor, busstransporter och spårvägar.
[3]

 

När miljonprogrammet infördes tog det med sig en hel del fördelar för sin samtid, men 
idag ser vi baksidan. Områdena blev avskiljda från överklassens kvarter i staden då det 
var tänkt att sprida ut arbetsklassen. 
Jämfört med då byggnaderna uppfördes så väljer man idag att inte bo i ett 
miljonprograms område. I de flesta fallen, men inte alla, har man hamnat där då man inte 

har haft några andra val på bostäder på grund av ens ekonomiska situation.
[3]

 

Resultatet har blivit segregation. Dessa områden domineras idag av en utländsk 
befolkning där många av de äldre och även ungdomar har svårt att integreras i Sverige. 
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2.2 Segregation 

I detta kapitlet presenteras en studie som gjorts över ungdomar i en segregerad miljö, vad 
de anser om segregation och kriminalitet och om det finns något samband mellan dessa. 
Studien utgörs av intervjuer med ungdomar mellan 15-17 år gamla där de ger egna 
synpunkter på segregation och kriminalitet. Men för att få en förståelse och en helhets 
bild av segregation börjar vi med att skildra begreppet allmänt genom att redogöra för 
hur segregation definieras. Vi beskriver även vilka faktorer som påverkar, betydelsen av 
kvalitet och levnadsstandard hos befolkningen som väckte idén om ett välfärdssamhälle. 
Samt hur integrationspolitiken ser ut, hur boendesegregation har formats och vilken roll  
media har som aktörer i segregationen. Redogörelserna utageras i en kort 
sammanfattning för att sedan behandla ungdomssegregation. Kapitlet avslutas med en 
redogörelse över integration genom fysiskplanering. Viktigt att komma ihåg är att i vårt 
arbete ligger fokus på ungdomssegregation. 

2.2.1 Definition  

I National encyklopedins definieras ordet segregation som “ det rumsliga åtskiljandet av 
befolkningsgrupper. Segregation kan ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk 

tillhörighet e.d. Den kan vara ofrivillig eller frivillig”.
[4]  

2.2.2 Segregationprocessen  

De faktorer som oftast tillskrivs betydelsen för segregation är vanligtvis demografi, 
socioekonomi eller etnicitet.  

Demografi: Demografisk segregation innebär en åtskillnad efter aspekterna över ålder, 
hushållstyper och kön. 

Socioekonomi: Socioekonomisk segregation grundar sig på faktorer som rör social skikt 
eller klasser. Till exempel utbildning, yrke och inkomst. 

Etnicitet: Etnisk segregation betyder ett rumsligt åtskiljande av individer som tillhör 

olika nationalitet, kulturer och raser.
[5]
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2.2.3 Det svenska folkhemmet och slummen 

Statens uppgift att förbättra medborgarnas levnadsvillkor har inte alltid varit en 
självklarhet, till exempel under artonhundratalet låg det i den enskilde individens egna 
intresse att förbättra sina livsvillkor. Att låta staten ta den uppgiften är något som vuxit 
fram i samband med tanken om ett välfärdssamhälle. Debatten om befolkningens 
levnadskvalitet väcktes på allvar under trettiotalet. Det medförde till att man tillsatte en 
anpassningsprocess för dem som pekades ut som socialt avvikande, utslagna eller 
misskötsamma. De som pekades ut var den fattiga befolkningen där man satte in 
särskilda insatser för att förbättra hälsovården och ge en fostran i nationell gemenskap. 
Tanken var att dessa åtgärder skulle leda till samhällsnyttiga och arbetsföra medborgare 
som skulle känna ansvar för varandra och staten. Den fattiga befolkningen och 
framförallt tattarna och zigenarna utgjorde en belastning för samhället då de avvek från 
det normala och levde isolerat. Dessa grupper ansågs ovilliga till att anpassa sig och bli en 
del av det svenska folkhemmet och den nationella gemenskapen, de blev därmed ett 
problem för myndigheterna. På det här sättet gör man en aktiv gränsdragning mellan “vi” 
och “de andra”, där “vi” - var den nationella samhörigheten och “de andra” - var de 
utanför. Det svenska folkhemmet och att utforma den moderna välfärdsstaten var en 
ideologi och kan ses som ett socialistiskt samhällsprojekt att likformiggöra befolkningen, 

men visade sig få stora konsekvenser för olika sociala grupper.
[6]

 

2.2.4 Den segregerade integrationen 

Politik och integrationstänkande har format dagens officiella arbetet med integration. 
Den bild som har skapats är att samhället kan delas in i två grupper med skilda 
egenskaper. Den ena gruppen ”svenskar” som anses vara integrerade och inte behöva 
någon integrationspolitik ställs mot och jämförs med den andra gruppen ”invandrare”. 
Den andra gruppen, invandrare, anses inte vara integrerade utan det är de som är i behov 
av integrationspolitik. De åtgärder som ska integrera invandraren ska ledas och styras av 
svensken. Integration och integrationspolitik har därmed tilldelats att endast gälla 

”invandrarna”  där målet och normen blir svenskheten.
[7]

 

2.2.5 Boendesegregation 

2.2.5.1 Historisk bakgrund 

Boendesegregation blev från början en klassfråga då den under femtiotalet startade som 
ett socioekonomiskt problem. Den ekonomiska aspekten blev en dominerade faktor till 
segregationsmönstrets föreställning. 1967 blev segregationsmönstrets karaktär betraktat 
som ett rättviseproblem inom bostadspolitiken och det taldes om ojämn resursfördelning 
mellan olika individer och grupper. Under trettiotalet försökte man bryta den utbredda 
fattigdomen som karakteriserades av vissa områden. I samband med fattigdomen 
inkluderade man även bekämpningen av segregation och att motverka klassklyftor. Det 
stora projektet ”Miljonprogrammet”, som gick under åren 1965 till 1974, är ett senare 
exempel på boendesegregation där en miljon bostäder byggdes som kom att bli 
storstädernas nya förorter. Områdena kom att bli det svenska folkhemmets motsats, de 
stigmatiserades som “invandrarområden” med resurssvaga hushåll, utbredd arbetslöshet, 

slitna byggnader, sociala problem, kriminalitet och isolering.
[6]
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2.2.5.2 Den etablerade boendesegregationen 

Diskursen om boendesegregation och hur den uppkommer framhålls lite olika men ses 
framförallt som en socioekonomisk fråga där människors ekonomiska situation påverkar 
deras flyttmönster. Och genom att bygga koncentrerat och tilldela olika områden en viss 
bostadstyp har man delat upp resursstarka respektive resurssvaga hushåll i olika områden. 
Att komma som flykting till ett nytt land har man oftast begränsade möjligheter. 
Framförallt blir valet av bostad nästan en omöjlighet på grund av ett sämre 
kontaktnätverk och små resurser. Flyktingar placeras eller finner därför bostäder i 
allmännyttans hyresrätts områden, områden där företag är skyldiga att ge boende utan att 
individers ekonomiska tillgångar ska påverka. Allmännyttans bostäder hittar man främst 
på platser som ofta anses vara oattraktiva med låg ekonomisk status och rykte. De är 

stigmatiserade som områden med sociala problem.
[6]

 

I Therese Wulffs avhandling om boendesegregation i det svenska folkhemmet framhålls 
en trend av Roger Andersson, att “svenskar” flyttar ifrån dessa områden medan fler 
“invandrare” flyttar in. 

Boendesegregation har kommit att forma ett allt större etniskt segregationsmönster med 
”invandrarområden” och ”svenskområden”. Men det är inte endast ekonomiska aspekter 
som påverkar, de bakomliggande faktorerna som finns på arbets – och 
bostadsmarknaden ligger också till grund. Mycket av det ansvar som aktörer som stat, 
kommun och privata bostadsföretag haft, har format mycket av den karaktär som dagens 
segregationsmönster har. Och den bostadspolitik som drivits har begränsat möjligheten 

till ett eget val av sin bostad och därmed påverkat flyttningsrörelserna.
[6]

 

2.2.6 Segregation & Media 

Följande kapitel utgår från boken Miljonprogram och media – föreställningar om människor och 
förorter. 

2.2.6.1 Det massmediala synfältet 

I allmän bemärkelse kan man säga att media är kommunikationsteknologier som sprider 
budskap med hjälp av specifika tekniker. Om man tänker på vad media är för något så 
förknippar vi det kanske framför allt med radio, tv och dagspress när man även kan 
inkludera in affischer, tavlor och telefoner som olika medier. Därför är det viktigt att 
poängtera att i Miljonprogram och media beskriver man endast den media som utgörs av 
texter och bilder som presenteras i dags- och kvällspress. Dessa medier har en viktig roll i 
samhället eftersom att de har en stark genomslagskraft i sin framställning av betydelser 
och värderingar. En utomstående person som inte har någon egen erfarenhet av det 
ämne eller den nyhet som förmedlas blir därmed i stor utsträckning utlämnad till de 
beskrivningar som görs i press och tv. I våra förortsområden blir detta ett problem då 

media bidrar till att forma omgivningens syn på dessa områden.
[8]

 

2.2.6.2 Massmediala representationer och etnisk boendesegregation 

Utgår man från att segregation framställs genom diskurser gällande boendefrågor, så 
skapar det idéer och meningsskapande om segregationsfrågan. För att motarbeta etniskt 
boendesegregation kan man uppmärksamma något som Ylva Brune, i Miljonprogram och 
media, kallat för den mentala segregationen. Hon menar då skapandet av förutfattade 
meningar som kan vara riktad mot människor, kulturer, grupper och bestämda platser. 
Sådana förutfattade meningar sprids människor emellan, från mun till mun. Därför spelar 
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media en viktig roll för den mentala segregationen då den påverkar vår syn och våra 

värderingar i samhället.
[8]

 

2.2.6.3 Stereotypiska teman 

I de flesta internationella studier av massmedial hantering av etniska frågor finns det 
enligt van Dijk fyra intressanta stereotypiska teman.  

 Invandring, som förknippas med problem, olaglighet, fusk, och kulturellt hot. 

 Kriminalitet, etnifierade eller sarifierade brott, som knarkhandel, rån, stöld, 
prostitution, våld eller upplopp. 

 Kulturella skillnader och kulturell avvikelse, som omoderna seder, religiös 
fundamentalism. 

 Etniska relationer, som t.ex. etniska spänningar, diskriminering, rasistiska attacker 
och andra former av rasism, vilket ofta ses som beklagliga incidenter och 
förklaras med att närvaron av minoriteter eller av deras egna beteende orsakar 

detta. Man skyller alltså offret, ”blame the victim”.
[8]

 

2.2.6.4 Media - makten över tolkningen 

En viktig aspekt till problembeskrivningarna är att hitta vem som står för beskrivningar 
och tolkningar. I boken “Miljonprogram och media - föreställningar om människor och förorter” 
redogör man för hur olika professioner tagit sig an uppgiften att göra 
probleminventeringar för att sedan föreslå egna lösningar, det är alltså inte de boende 
själva som beskriver sin bostadsmiljö. Oftast är det statistik som ligger bakom 
beskrivningarna om miljonprogrammets förorter, de så kallade invandrartäta, utsatta, 
m.m. Några av de indikatorer som omfattar den statistik som beskriver dessa områden är 
ofta antalet arbetslösa, andel bidragstagare, andel deltagande i politiska val, och frekvens 
av kriminalitet. Genom dessa statistiska redogörelser stämplas lätt områdena till att 
representera problem, men det framgår inte tydligt vilka problem som det syftas på och 

vem det kan drabba.
 [8] 

  

Den massmediala bilden som förmedlas om miljonprogramsområdena visar utifrån 
undersökningar att representationerna vänder sig till en svensk, ”icke invandrarpublik”. 
Invandrarna blir objekt i beskrivningarna; man åker och besöker dem, beskriver dem, 
föreslår hur man bör och kan åtgärda dem, etc. Problemen i dessa förortsområden som 
uppmärksammas och skildras och som rapporteras i massmedia är formulerade så att 
läsaren får en uppfattning av att områdena är problematiska eller farliga, man tar därmed 
inte någon hänsyn till om den lokala befolkningen drabbas. 
Av alla statistiska mått och faktorer som troligtvis haft mest betydelse för 
stigmatiseringen av dessa områden, är hur många av den lokala befolkningen som har 
utländsk bakgrund. Genom att titta på andelen personer med utländsk bakgrund (födda i 
utlandet eller med minst en förälder född i utlandet) som anses ha ökat, förmedlas ett 
budskap om att invandrarna ökar. Men med samma statistik kan man forma ett annat 
budskap som istället säger att andelen svenskar ökar. Hur? Jo, man säger att personer 
födda i Sverige ökar, det är då med andra ord barn till utlandsfödda  personer, dvs. andra 
generationens invandrare. Är man då inte svensk? frågan som många ställer sig: När 

slutar man vara invandrare?
[8] 
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2.2.7 Sammanfattning 

Det är viktigt att komma tillrätta med segregationen och för att bryta det mönster krävs 
det att åtgärder mot etnisk diskriminering i samhället sätts in. Detta är något som berör 
hela samhället och därför måste hela samhället i stort som segregerat och inte endast tala 
om enstaka områden eller individer som segregerade. Genom att identifiera vissa 
områden och dess invånare som segregerade så exkluderar man dem och gör dem till ett 
avvikande element utanför samhällets ramar. Segregerade områden uppstår alltså genom 
samhällets exkluderingsmekanismer och maktstrukturer dvs. de skapas i ett relationellt 
förhållande till andra områden. Man kan säga att boendesegregationens gränser är ett 

uttryck för gränsdragningen mellan “vi” och “dem”.
[6]

 

Exempelvis platser som Järvafältet i Stockholm, framförallt stadsdelarna Tensta och 
Rinkeby har varit omtalade i massmedier under mer än trettio år. Genom media tillskrev 
man miljön och människorna i förortsområdena vissa egenskaper som särskiljde dem 
från övriga samhället, orter som Tensta och Rinkeby skildrades och förknippades som 
områden med risker att bo i. Andra platser som Rosengård i Malmö och Bergsjön i 
Göteborg har kommit att förlänga massmediernas lista över stigmatiserade platser. 
Förortsområdena får helt enkelt stå som långtidssymboler för segregation, problem 
kriminalitet etc. Skulle man ge människor som bor i förorterna en chans att göra sin röst 
hörd och säga att de uppskattar och trivs i sina bostadsområden så skulle rimligheten 

ifrågasättas.
[8]
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2.3 Ungdomssegregation och kriminalitet går hand i 

hand 

Brottsförebyggande rådet, Brå, är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet 
inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, 

domstolarna och kriminalvården.
[9] I en av deras rapporter, Brottslighet bland personer födda i 

Sverige och utlandet, behandlas segregation och dess påverkan på ungdomskriminalitet. I 
studien framhäver man att ungdomar påverkas negativt av segregation, det medför en 
ökad risk för brottslighet bland just den gruppen och enligt rapporten är kriminalitet 
överrepresenterat i segregerade områden. Brå menar att segregation och utanförskap ofta 

leder till kriminalitet och annat avvikande beteende.
[10]

 

I en rapport från Göteborgs universitet, Ungdomar och kriminalitet i Hammarkullen, 
presenteras en rad intervjuer med ungdomar hur de ser på begreppen segregation, 
kriminalitet och sambandet mellan dem. Alla ungdomar hade utländskt bakgrund och var 
mellan 15-17 år gamla. 

Ungdomarna hade lite olika förklaringar till begreppet segregation men hade i grund och 
botten samma uppfattning. Man förklarade sammanhanget som negativt och uppdelat i 
ett “vi och de”, framförallt inom bostadsområden och skola. Ungdomarna ansåg att 
ungdomskriminalitet i de flesta fallen har med familjens ekonomi att göra, de lever i en 
tuff familjesituation i fattigdom som gör att ungdomar begår brott för att komma över 
pengar. En av de intervjuade ungdomarna var en 16 årig kille som uttryckte sig på 
följande sätt: “Många ungdomar som man träffar i skolan eller på gatan har fina kläder, mobiler, 
cyklar eller mopeder med sig, detta gör att de som inte har råd med sådana saker försöker skaffa de på 
andra sätt.”  

Något som ungdomarna var överens om var att det outvecklade föreningslivet också var 
en orsak till att en del väljer kriminella banor. De framför sitt budskap och förklarar att 
ungdomar inte har något att göra, fritidsplatser stängs ned och tiden används istället till 
att begå brott. En tjej i 16 års åldern ansåg att “Fritidsaktiviteter är bra för unga att träffa andra 
unga från flera olika stadsdelar med hjälp av fotboll, basket vad som helst, på så sätt kan de tydligt se 

att de har gemensamma intressen med ungdomar i andra stadsdelar”.
 [10]

  

En ökning av fritidsaktiviteter skulle leda till en förbättrad situation för ungdomar i våra 
förortsområden. Olika aktiviteter skulle kunna öppna upp ett forum där ungdomar från 
förorterna kan träffa svenska ungdomar på samma villkor. I rapporten från Göteborgs 
universitet frågade man en konsult på Idrotts- och föreningsförvaltningen vad han ansåg 
om att brist på fritidsaktiviteter kan leda till ungdomskriminalitet? Han förklarade hur 
viktigt det var med ett brett utbud av fritidsaktiviteter i området för att ungdomar ska 
kunna vara en del av något positivt. Det handlar inte bara om att ungdomar ska få röra 
på sig och hålla sig borta från andra saker, utan han menar att föreningslivet lär ut 
demokratiska grundvärderingar, man lär sig att samarbeta med andra individer, ha respekt 
för omgivningen och samhället. Brist på positiva aktiviteter kommer individen att söka 
sig till det negativa som till exempel kriminalitet. En 17 årig kille som blev intervjuad 
ansåg som de flesta att segregation kan leda till kriminalitet och enligt honom medför 
avståndet mellan invandrare och svenskar ett missförstånd. I våra storstäder märks detta 
av mer där vi har långa avstånd mellan områdena som försvårar att skapa ett möte mellan 
olika grupper. Många invandrare har aldrig träffat svenska ungdomar och vice versa, båda 
grupperna skapar då egna uppfattningar om varandra som till exempel “rasister” eller 

“turkar”.
 [10]
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2.4 Att integrera genom fysisk planering 

Begreppet integration kan delas upp i rumslig integration och integration i samhället. 
Man beskriver rumslig integration så som att olika grupper blandas och kan i sig ses som 
segregationens motsats. Integration i samhället handlar i stället om samhällets 
samhörigheters jämna fördelning och engagemang av olika människor, kan sammanfattas 
som att hur samhället kan anpassas efter dess invånare och vice versa.  

Men även integration i samhället kan delas in ytterligare i  ekonomisk, politisk och social 
integration. Vi behandlar både rumslig integration och integration i samhället, men 
redogör endast för social (och inte ekonomisk eller politisk) integration som innebär att 
människor kan mötas över kulturella, språkliga och etniska gränser under omständigheter 
som inte är påtvingade. För att främja integration genom fysisk planering kan man 

tillämpa sju tillvägagångssätt efter den så kallade BEMÖTAS – principen
[11]

: 

 Blandad bebyggelse 

 Engagemang från boende 

 Mötesplatser 

 Övergångszoner 

 Trygghet 

 Attraktivitet 

 Samhörighet med staden 

BEMÖTAS - Blandad bebyggelse: Att främja integration kan göras med hjälp av 
blandad bebyggelse där man tillåter olika upplåtelseformer som kan attrahera många olika 
människor till samma område. Att blanda befolkningen i området ökar 
samspelsmöjligheter för resurssvaga hushåll som kan inspireras av medelklassen till att 
utbilda och göra karriär på arbetsmarknaden. En blandad bebyggelse kan öka områdets 
attraktivitet och status. 

BEMÖTAS - Engagemang från boende: För att integrera området med resten av 
staden så krävs det att de boende känner sig stolta och att områdets status är positivt. 
Därför är det viktigt att de boende har inflytande och känner delaktighet i sitt område för 
att stärka samhörigheten.   

BEMÖTAS – Mötesplatser: Tanken bakom mötesplatser är att det ska skapa spontana 
möten mellan olika människor och att de ska kunna se och iaktta varandra i det offentliga 
rummet.  Det handlar om att få människor i rörelse genom att locka med olika 
funktioner och aktiviteter, vilket ökar förståelsen människor emellan, känslan av 
delaktighet och gemenskap i stadslivet.  

BEMÖTAS – Övergångszoner: Man kan dela upp områden i fyra territorier – det 
privata (platser som kontrolleras av en ägare, ex: trädgårdar eller lägenheter), det 
halvprivata (platser som kontrolleras av flera ägare, ex: trapphus eller bostadsgård), det 
halvoffentliga (platser som kontrolleras av flera ägare men som är öppna för offentligeter 
ex: parkeringsplatser eller gångvägar) och det offentliga (platser som ägs av det allmänna, 
ex: parker och lekplatser). För att få människor att komma ut och mötas är det viktigt att 
ta sig från privat genom övergångszonerna halvprivat, halvoffentlig till offentlig. Tydliga 
gränser försvårar rörelsen från privat till offentlig, övergångszonerna kan göra 
förflyttningen mer inbjudande och lättare.   
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BEMÖTAS – Trygghet: Detta är något som har stor betydelse för människors 
livskvalitet samt områdets status och popularitet. Otrygghet begränsar människors vilja 
till aktiviteter och användande av bostadsmiljön vilket medför till att färre människor rör 
sig och vistas ute. Detta leder till att människor  känner större otrygghet då det vistas få 
människor ute och ökar därmed utsatthet och segregation.  

BEMÖTAS – Attraktivitet: En attraktiv miljö ska ha god tillgänglighet, service och 
sociala nätverk som skapar trivsel och bidrar till att de boende blir delaktiga och 
samverkar. De ska känna stolthet över det egna området, det ska vara rent, snyggt och 
helt, som ökar till en mer positiv inställning till andra människor.  

BEMÖTAS – Samhörighet med staden: För att lyckas med integration krävs det att 
alla har rätt till hela staden och får ta del av ekonomiska, sociala och kulturella utbud. Det 
är viktigt att utsatta områden inte ses som isolerade utan försöka koppla de fysiskt till 

resten av staden.
[11]

 

2.5 Ungdomar 

2.5.1 Vem är ungdom? 

Ungdomar är en grupp av olika individer med åldern som den gemensamma nämnaren. 
Ungdomsgruppen kännetecknas även av skillnader då en ungdom kan vara en 13-årig 
högstadieelev samtidigt som en ungdom även kan vara en självständig 
högskolestuderande 26-åring som har arbete och/eller familj. I Sverige är åldersgruppen 
13-25 år den fundamentala målgruppen vad gäller ungdomspolitiken. Det är svårt att 
fastställa åldersgruppen precist då det i många fall även kan beröra andra åldrar och 

faktorer.
 [14]  

Som tidigare nämnts behandlar rapporten åldersgruppen 13-21 år, och det är dessa vi 
definierar som ”ungdomar” i vår rapport, därav inte en 26-årig högskolestuderande som 
har arbete och familj.  

2.5.2 Vad är ungdom? 

Ungdomstiden är en livsfas som är en period av lek och experiment. De har gott om 
fritid där de brukar röra sig mellan olika sfärer och kretsar där olika regler gäller (familj, 
kamratkrets, skola och arbete). Ungdomarna rör sig väldigt mycket då kropp och psyke 
utvecklas snabbt under puberteten och man har ännu inte stannat i stabila vanor och 
rutiner. Vad gäller vuxenvärldens givna infattningar så har ungdomarna en bit att komma 

i livet innan de är redo för att fastna i tanken om arbete och familj.
[12]

 

När man i etapper, sakta men säkert, gör sig oberoende av föräldrarna kan man definiera 
denna period som tiden från att puberteten inträffat fram tills att man flyttat hemifrån. 

Efter att man flyttat hemifrån och börjat bli mer självständig så börjar man betraktas som 
en vuxen. Man går in i olika vuxenroller och man tar många viktiga livsval som kan 
komma att påverka ens framtid, som exempelvis utbildning, karriärs inriktning, val av 
bostad, sökande av livspartner och mycket mer. Jämfört med förr i tiden så har dagens 
etableringsprocess skjutits upp i åldern då det idag finns ökade utbildningskrav och 
längre process från att ha studerat klart till själva arbetsmarknaden. På grund av detta  har 
tanken om att bilda familj och barn också skjutits fram. På senare tid har även ”ung 
vuxna” tillkommit som en kategori med tanke på att relationen förskjutits mellan olika 
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livsfaser. Åldern för de ung vuxna har lagts ut att vara mellan 26-29 år, men även här är 
det svårt att fastställa åldersgruppen det berör. I många fall anses man vara vuxen efter 
ett visst emotionellt tillstånd, därför handlar det inte alltid om att man bryter från 
ungdomstiden när man flyttat hemifrån då man menar att det är mer av en 

mognadsprocess.
[13]

 

2.5.3 Vilka typer av ungdomar finns det? 

Det finns stora skillnader mellan olika ungdomar i samhället. Ungdomsgrupperna skapas 
genom gemensamma villkor mellan ungdomarna där det finns många faktorer som 
påverkar. Ungdomar med samma möjligheter brukar vara trygga tillsammans. Vissa har 
fler möjligheter än andra och oftast är det mellan de infödda och utlänningarna som 
skillnaderna finns. Utrikes födda ungdomar har svårare att ta sig in i arbetsmarknaden 

och har även oftast sämre ekonomi än ungdomar med svensk bakgrund.
[13]

 

I Ungdomarna, staden och den offentliga rummet delar Mats Lieberg in ungdomar i tre olika 
kategorier när det kommer till hur stor deras aktivitet är i staden; föreningsorienterade 
ungdomar, kamratorienterade ungdomar och slutligen hemorienterade ungdomar. 

De föreningsorienterade ungdomarna är insatta och intresserade av aktiviteter, så som musik, 
idrott, dans, konst, teater och dylikt. Den tid de spenderar hemma i bostaden lägger de på 
att göra sina skoluppgifter och resterande ledig tid spenderas utanför den egna 
stadsdelen. När det kommer till de föreningsbundna aktiviteterna så brukar de vara 
lokaliserade utanför sina egna områden och oftast håller de sig borta från fritidsgårdarna 
som finns i området.   

Dessa ungdomar söker sig även emellanåt till innerstaden för att finna det som inte finns 
i den lokala förorten. Det som lockar dessa ungdomar mest är själva samvaron med 
andra ungdomar som är likorienterade. Platser som cafeterior, biografer, restauranter, 
bowlinghallar och annat där man kan umgås är dit de tar sig för att umgås, pratas vid och 
tillämpa de sociala behoven. De rör sig väldigt målmedvetet mellan intressanta platser 
och sammanhang och de har inga problem vad gäller att uppföra sig både socialt och 
behärskat. Föreningslivet sätter sina spår när det kommer till uppförandet då 
ungdomarna får en hel del omvärldserfarenheter från deras föreningsresor genom att 
beblanda sig med andra kulturella stilar och grupper. Detta ger ungdomarna en stor 
rumslig rörlighet. 

Dessa typer av ungdomar bildar mindre umgängesgrupper där de tillsammans söker sig 
bort från olika typer av ledare och vuxnas tillsyn. Denna form av mentalitet är väldigt lik 
de kamratorienterade ungdomarna då även de träffas för att umgås med varandra under 
opretentiösa former. 

De kamratorienterande som är icke-föreningsaktiva ungdomar kommer i regel från 
arbetarhem där många har en utländsk bakgrund. De kan hålla sig till de föreningar som 
finns i området, men däremot sträcker de sig inte ut i det traditionella föreningslivet som 
idrottsverksamheter och liknande. Ungdomarna spenderar mycket tid på fritidsgården 
och de har en annorlunda syn på fritidsgården än vad övriga har. En mer positiv syn. 
Därför besöks fritidsverksamheterna betydligt mer av dessa typer av ungdomar. Om de 
inte spenderar tiden på fritidsgården med kamraterna så kan de hittas på torget, vid 
kiosken, gatuköket, gårdarna mellan husen eller någon annan liknande central träffpunkt i 
området. Dessa ungdomar rör sig väldigt mycket i den lokala miljön. Grannskapet 
utforskas noggrant så att de får sig en djupgående lokalkännedom. Detta är deras 
vardagstillvaro. När de sedan är ute efter lite spänning och utmaningar så tar även de sig 
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in till innerstadens gatuliv där de får möta konfrontation från vuxna och även andra 
ungdomar. På detta sätt blir även de kamratorienterade ungdomarna 
omvärldsorienterade. Där möts de även av stadens mer negativa sidor i form av våld och 
droger. 

De hemorienterade ungdomarna är de ungdomar som är tillbakadragna och håller sig borta 
från de offentliga miljöerna. De spenderar i princip all fritid hemma i bostaden där de har 
sällskap av föräldrar och syskon. Kamratgänget är inte så stort och de håller sig väldigt 
begränsat till ett fåtal kamrater. Dessa ungdomar saknar den omvärldsorientering som de 
andra typerna av ungdomar har, detta på grund av att de håller sig mer individuellt till 
den offentliga miljön. Men man menar inte att de saknar orientering och erfarenheter helt 
och hållet, utan de hemorienterade ungdomarna finner en annan typ av erfarenhet på 
andra olika sätt. Med tanke på att de spenderar mycket tid i bostaden så går mycket av 
tiden åt att flitigt läsa böcker, titta på TV, spela spel och vara allmänt aktiva inom data 
och teknik. Det som läses och ses brukar bearbetas och diskuteras med 
familjemedlemmarna. På detta sätt får de en indirekt form av omvärldsorientering. 
Kreativitet, inlevelseförmåga och fantasin lägger grunden för den form av symboliskt 

arbete som ungdomarna utför.
[14]

 

2.5.4 Mötet med främlingar 

I staden finns det mycket frihet och mycket att lära sig som ungdom. För att kunna 
känna denna frihet så gäller det för ungdomarna att ha förutsättningar för anonymitet. 
Förr i tiden präglades kontaktnätet av de personer som befann sig i ens närhet. De 
personer som man kontinuerligt träffade i området blev de man skapade en djupare 
relation med. Idag har man även i de mindre samhällena kommit att bli mer anonyma. 

Dagens stadsmiljöer är väldigt täta och anonyma. Att befinna sig i denna stadsmiljö är en 
viktig social funktion för ungdomarna. Innerstaden har ett konstant människoflöde då 
många tar sig in till innerstaden för att fylla sina olika syften. Stadslivet är spännande och 
väldigt oförutsägbar vad gäller slumpmässiga händelser. Personer som aldrig träffats 
tidigare kan genom några få ögonblick öppna en ny och nära kontakt. Sammanträffandet 
kan förvandla en främling till en personligt känd individ. 
De olika normerna som funnits vad gäller hövlighet och anständighet har ändrats med 
åren. Det ser idag inte ut som det var förr i tiden då ens första intryck baserades på hur 
man uppträder, klär sig eller hur man ser ut i allmänhet. Idag skapas kunskapen om andra 
utifrån vart man befinner sig, vilken plats och i vilket sammanhang man uppträder just 
där. Idag har även media ett stort inflytande hos människor. De elektroniska medierna 
har skapat fördomar och spridning bland människogrupperna och detta kan därför få en 
individ att undvika en annan obekant individ p.g.a. sina schablonartade bilder. 
Människorna känner igen främlingarna i det offentliga livet genom  bildskapandet från 
media av olika kön, ålder o klass. Man har kommit att rasera på grund av att vi idag har 
mer inblick i varandras levnadsvillkor i det praktiska livet. Ungas förhållande till de vuxna 
lyfts fram mer och mer med åren då ungdomarna vet mer om vuxenvärlden som kategori 
än vad vuxna vet om ungdomarnas värld. TV är en väldigt stor bidragande faktor i detta 

fall.
[14]
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2.5.5 Ungdomar då och nu 

I början av 1900-talet fanns det två grupper av ungdomar, ”borgar - ” och 
”arbetsklassens” ungdomar. ’’Borgarklassens” ungdomarna levde i ett tryggt kulturerat liv 
med skolan och hemmet som viktiga utgångspunkter, medans ”arbetsklassens” 
ungdomar tvingades tidigt att arbeta och hjälpa till med att försörja familjen och hade 
kvarteret och gatan som sina viktiga samlingspunkter’’. 

Dåtidens(början av 1900 fram till mellankriget) forskning behandlar ungdomslivet som 
en period med svårigheter, konflikter som ansågs vara naturligt och oundvikligt. 
Efter mellankrigstiden forskades det mer på brottslighet och gängbildningar som 
bedömdes komma från arbetsklassen och arbetarkvarterna, man ansåg att detta berodde 
på att man växt upp för tidigt. Senare vände man på logiken och sa ''att ungdomar begår 
brott beror på att de ännu inte blivit mogna och ansvarsfulla vuxna, utan snarast var för 
unga''. Det var inte mycket åtgärder som gjordes förutom att man försökte lära och ge 
råd till föräldrarna om hur barn skulle fostras. Den psykologiska forskningen ledde inte 
vidare till nåt eftersom vi kan se problemen än idag i våra miljonprogramsområden. 

Under 1970-80 talet började man föra in socialarbetare, ungdoms föreståndare och 
fritidsledare som skulle disciplinera ungdomarna och anpassa dem till en mera vuxenstyrd 
verksamhet men detta utan att ta hänsyn till deras åsikter och behov. Varför gjorde man 
detta och vad ledde det till ? Enligt boken Rum och rörelser om ungas inre och yttre livsrum så 
ville man disciplinera unga och deras kultur pga. att man upplevde den fria och 
oorganiserade ungdomen som farlig. Man fokuserade på de negativa delarna istället för 
att se och lyfta fram det positiva som det ”offentliga rummet” kunde leda till.  
De åtgärder man gjorde genom att disciplinera och försöka styra ungdomar stred mot 
deras vardagsliv och ungas syn när det gäller det ”offentliga rummet”. 

Ungdomar kom att ha en mycket större betydelse nu än vid sekelskiftet 1900. Synen på 
ungdomarna har ändrats radikalt från att vara arbetarungdomar, då redan i ung ålder var 
tvungen att jobba för att försörja familjen, till en mer fritt och fritids/kamrat- orienterad 
med många möjligheter och levnadsvanor.. Idag är de unga inte lika beroende av 
vuxensamhället som tidigare, de är mycket mer fria och rör sig mellan olika områden 
samtidigt som de har mycket mer fritid. Det är då viktigt att påpeka att nu är det inom 

fritidskulturen som de skapar sin kultur och identitet till skillnad från då.
[14]
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2.5.6 Mötesplatser för ungdomar – det offentliga rummet 

Begreppet ”Offentlig rum” har en väldigt bred innebörd som innefattar många andra 
olika begrepp. En hel stad inbegriper det offentliga rummet och en stad kan delas in i 
olika offentliga rum; offentliga platser, lokaler och anläggningar. Det offentliga rummet 
har alltid varit en social plats för människan där olika åldrar möts och beblandas.  
Vad kan man då definiera som offentligt? Kan man, förutom självaste gatan, säga att 
lokaler, anläggningar och idrotts- och nöjesplatser är offentliga rum?   
Offentligt kan vi bestämma som alla platser och lokaler i en stad eller ett område där det 
råder fri cirkulation och tillgänglighet för alla, oberoende av etnicitet, stil och kultur. 
Anläggningar, sport- och nöjesplatser, lokaler och restauranter är offentliga då kunder 
och besökare har fritt tillträde till dessa platser. Dessa olika platser uppfyller de krav som 
finns vad gäller offentlighet: öppenhet och tillgänglighet samt att det råder fri cirkulation. 
Men så länge det finns en privat person, som exempelvis en restaurangägare, där man 
låter regler och bestämmelser för inträde uppkomma så kan man använda sig av 
benämningen privat ägda offentliga lokaler. Dessa typer av lokaler betraktas som 
offentliga genom att de tillåter fri cirkulation och ett fritt meningsbyte. Men det räcker 
inte med att platsen uppfyller öppenhet och tillgänglighet för alla utan måste även 
användas på ett sätt så att ingen känner sig utestängd eller ovälkommen.  
Man kan dela in offentliga rum i två delar: offentliga platser och offentliga lokaler. 
Nationalencyklopedin definierar  det offentliga rummet på följande sätt: 

”Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, t.ex. gator, passager, gallerior, 
torg och parker. Husens fasader, plank och vegetation kan betraktas som väggar i det offentliga 
rummet.” 

Vad innebär det offentliga rummet för unga? 
Det är en scen för möten och kommunikation för de unga. Stadens offentliga rum är 
viktiga för unga då de kan dra sig undan från vuxenlivet och vara för sig själva utan att 
låta något påverka dem. Det är väldigt viktigt att ungdomarna får denna tid för sig själva 
och att de fritt skall kunna vistas och skapa sin egen kultur och personliga stil. 
Man har tidigare inte kunnat förstå att rummen är så viktiga och att det är där de fritt kan 
uttrycka sig utan vuxnas tillsyn. Bland ungdomarna finns det ett behov av att vistas på 
olika typer av platser, just därför använder de sig av de offentliga rummen i både 
stadskärnan och inom bostadsområdet. 
Man har försökt att få bort de unga från de offentliga rummen och istället aktivera dem i 
olika fritidsliv. Man försöker integrera ungdomarna i en mer vuxenstyrd fritidsliv och 
detta gör man utan att ta hänsyn till deras åsikter. Den forskning som gjorts de senaste 
decennierna har visat att detta är fel sätt att försöka styra ungdomarna. Man bör istället 
göra en blandning av de offentliga och privata rummen samt att man lyfter fram 
ungdomen till en mer viktig och speciell tillväxtsfas. 

Synen på barnens relation till de offentliga rummen i staden ansågs problematiskt när det 
gällde deras uppväxt. Dem framstod som den ”farliga gatan”, en plats som präglades av 
kriminalitet och vandalism. Men nu i modern tid växer det fram en annan bild av det 

offentliga, en miljö där de kan mötas, umgås och hämta inspiration ifrån. 
[12]
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Redan från början av sekelskiftet fick man en dålig bild av det offentliga rummet och 
man ansåg att arbetsklassens ungdomar var en del av det. Historien upprepar sig, de 
åsikter och tankar finns även kvar idag i modern tid. 
 

I slutet av 1980-talet insåg man hur viktigt det egentligen är att ta vara på ungdomarnas 
åsikter och att inte se deras kultur som ett hot. Byggforskningsrådets bok Rum och rörelser - 
om ungas inre och yttre livsrum är en av de första böckerna som behandlade frågor om hur 
viktigt det är ta tillvara på barn och ungdomars åsikter samt hur betydelsefullt det är att 
de kan synas och visa sina kulturer för andra. 

Hur viktig är det offentliga rummet för de unga? 
För ungdomarna är det offentliga rummet minst lika viktigt som deras egna hem där man 
blir fostrad, växer upp och förbereds inför vuxenlivet. Lika viktig som en leksak är för ett 
barn, så viktig är det offentliga rummet för de unga. Att hänga vid en kiosk och kolla på 
de passerande samtidigt som man umgås, pratar och utvecklar sin egen kultur med sina 
kompisar är en viktig del av ungdomarnas livsstil. Att hänga på dessa områden och inte 
göra något alls ledde till begreppet doin nothing. 

’’Ungdomarna använder den offentliga miljöns olika platser, rum och sammanhang inte bara som ställen 

att vistas på utan också som platser där de kvalificerar sig till vuxenlivet’’, Mats Lieberg. 
 
Man använder idag många av de offentliga rummen som sitt egna privata rum där 
ungdomar skapar och avgränsar sina territorier där ungdomarna själva kontrollerar. 
Ungdomarnas användning av de olika rummen kan delas in i reträttplatser och 
interaktionsplatser. I Rum och rörelser beskriver man sociologen Erving Goffmans 
metaforer från teatervärlden för att bättre belysa vad en reträttplats och interaktionsplats 
är. De metaforer han använder är On stage och Back stage, nämligen att framträda på 
scenen, i rampljuset och att befinna sig bakom den, i kulisserna. 

 Reträttplatser (back stage)delas in i två grupper tillhåll och gömställen. Tillhåll är 
de platser där ungdomarna har ett ansvar och kontroll, kan vara fritidsgårdar 
beroende på hur mycket de kontrolleras av de. Gömställen är platser där de 
slipper ta ansvar, är fria/självständiga och upplevs att de får vara sig själva. De 
gömda platserna är dit ungdomarna söker när de vill komma bort från 
vuxensamhällets och andra ungdomars kontroll och insyn. Exempel på sådana 
platser för ungdomarna är parkeringshus, trappuppgångar, källare, bakgårdar osv. 

 Interaktionsplatser (on stage) är livliga platserna där möjligheterna är många och 
oväntade händelserna håller hus. Här kan man välja att antingen vara anonym 
bland främlingar eller visa upp sig inför en publiken. Platsen använd mest när 

ungdomarna vill se och synas exempelvis gågatan, varuhuset, kiosker osv.
[12]
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Mats Lieberg sociolog och docent i arkitektur har forskat mycket vad gäller sambandet 
mellan ungdomar och offentliga platser. Av följande uppställning kan man se hur han har 
delat upp fyra olika platser där ungdomar söker sig till och förklarat de utifrån deras 
rumsliga egenskaper och sociala aspekter: 

 

Plats 
Rumsliga egenskaper Sociala aktiviteter 

Stamställen 
Insynsskyddande, 

svårtillgängliga 

men kontrollerade platser 

“backstage” där det finns få 

vuxna.(Fritidsgården, replokal, 

favoritkafé) 

Öppna och lättillgängliga 

platser “on stage” (t ex en del 

av ett torg) som tidvis 

“kontrolleras” av en speciell 

grupp (raggare, punkare) 

Sitta och prata. 

Nära, trygga och kontinuerliga 

relationer 

med “gelikar”. 

Träffas, mötas, visa upp sig, 

“se och synas”. 

Stråk 
Öppna, lättillgängliga platser 

med mycket folk.(Gågator, 

torg, affärscentra) 

Flanera, umgås, titta på folk. 

Rörelse, variation, 

mångsidighet, oplanerade 

möten, konfrontation. 

Mellanrum 
Diffusa, “neutrala” platser 

som förbinder klara 

definierade rum. (Korridorer, 

portar, trappor, park- och 

grönområden) 

“Stå och hänga”. Klotter, 

mötas, umgås 

Interaktionszoner 
Öppna, centralt belägna 

platser.(Torg, gatukorsningar) 
Tillfälliga och planerade 
möten 

Tabell 1: Tabellen är hämtad från boken Rum och Rörelse där Mats Lieberg gjort en 
indelning av offentliga platser  
 

Stamställen: Det finns två olika slags stamställen. Den ena typen handlar om osynliga, 
insynsskyddande och mer privata platser där vuxna inte brukar befinna sig, exempelvis 
kaféer, replokaler och fritidsgårdar. Det är en slags flyktplats som man håller sig till för 
att få träffa den egna ungdomsgruppen, ett ”gömställe” som sker backstage. Här träffas 
ungdomarna när de vill känna sig fria och okontrollerade.  
Den andra typen av stamställe är den öppna och mer lättillgängliga platsen. Platser som 
exempelvis järnvägsstation eller en del av ett torg. Till skillnad från den första typen av 
stamställe så vill man här synas och höras mer. 
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Stråk: Öppna och tillgängliga platser för möten av olika slags ungdomsgrupper. 
Exempelvis torg, gallerior och gågator med affärscenter där det strömmar av människor, 
rörelse skapas och oplanerade möten. Här träffas ungdomar emellanåt för att umgås eller 
bara betrakta människorna som befinner sig i rörelse. 

Mellanrum: Mellanrummen fungerar som en länk som förbinder de offentliga platserna. 
Det finns både öppna och gömda mellanrum. I den här typen av neutrala platser räknas 
exempelvis grönområden och gångar. Däremot anses korridorer och 
trappuppgångar/portar vara mer gömda platser. Mellanrummen kan fungera för 
ungdomarna som ”stå och hänga” platser och det är oftast här klottring sker då platsen 
erbjuder en överblick. 

Interaktionszoner:  Det är områden som är väldigt öppna och centralt belägna där folk 
brukar samlas och vid möten mellan människor uppstår en kommunikation. Exempel på 
sådana är gathörn, gångcykel korsningar och torg.[12]  

2.5.7 Relation mellan vuxna och ungdomar 

Vuxna och ungdomar har en dålig kommunikation sinsemellan. Ungdomskulturerna, 
enligt Johan Fornäs, svarar på kriser i föräldrakulturerna som man har kunnat bevisa 
genom subkultursforskning.  Det man menar är att föräldrar som är dåliga förebilder 
påverkar ungdomarna på ett eller annat sätt.  
Värderingar överförs mellan föräldrarna och ungdomarna där både fadern och modern 
har sin speciella inverkan. Ungdomstiden är en väg till vuxenlivet och de vuxna har som 
uppgift att vägleda dem mot rätt spår. I dagens massmedia ser man alltid de vuxna som 
framträder som förebilder. Ungdomarna söker även sina förebilder och läromästare 
bland kamratgänget, vilket hör till stor del av deras identitetssökning.  
Tidigare har ungdomarnas sociala ytor präglats av vuxna. Socialisationen ägde rum på 
marknadsplatsen, mellan husen eller i närheten av olika arbetsplatser där vuxna alltid var 
närvarande. I den offentliga miljön delade både vuxna och unga med sig av sina 
erfarenheter och man studerade varandra på likställda villkor. 
Numera har de vuxna, sakta men säkert, nästan försvunnit helt från de ungas närvaro. 
Man har istället förlitat sig på samhällets formella representanter i form av fritidsledare. 
Det offentliga livet är mer vuxenstyrd och organiserad vad gäller föreningar och 
verksamheter. Dagens ungdomar är mer insatta i en organiserad och styrd fritid, som 
exempelvis delaktighet i en fotbollsklubb, istället för att spela fritt på gator och mot 
väggar. Man har visserligen lyckats få bort ungdomarna från gator och gränder genom att 
sätta ungdomarna under en kontrollerad verksamhet, men man har samtidigt tagit denna 
lokala och fria ungdomsmiljön ifrån ungdomarna. Dessa funktioner som bortsets i 
dagsläget är svåra att ersätta med andra insatser. Man har med andra ord låtit 
ungdomarnas röst vara liten i den miljön som formar dem och de förväntas lyda regler 
som definieras av vuxna. 
Som vuxen är det viktigt att ha ett barnperspektiv och inte bara låta barnens perspektiv 
vara med. Det är väldigt lätt hänt att vuxna glömmer bort sin egen ungdom och det är 

detta som orsakar att ungdomarnas inflytande i samhället inte har varit så stort.
[12]
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2.5.8 Tjejverksamhet 

Förr ägnade man mycket forskning till manliga index och inte lika mycket kring det 
kvinnliga könet. Forskarna bestod mestadels av män och man var mer inriktad mot de 
manliga. Man hade svårt att få grepp om tjejkulturen i det offentliga rummet och det 

försvårade därför forskningen kring dem.
[12]

 

Man brukar missta flickorna för att de klarar sig själva och att behovet av utvecklande 
fritid inte är lika stort som hos pojkarna. Man satsar därför idag mer på pojkar än flickor 
då pojkar är mer högljudda än flickor. Detta skapar en obalans som finns mellan 
könsfördelningen och de verksamheter som finns idag gynnar därför mer pojkar än 
flickor. 

Man har alltid trott att flickor inte är lika aktiva som pojkar. Detta för att flickor oftast 
inte vågat vara delaktiga och ta för sig av de utbud som finns och istället brukade sitta 
och prata med varandra. Idag ser man på problemet utifrån en annan synvinkel. Man 
pratar om jämställdhet mellan de två olika könen. Flickornas ställning i samhället som är 
helt olikt pojkarnas ställning bidrar till att flickorna inte är lika aktiva inom 
fritidsgårdsverksamheten och dess aktiviteter. 

Ett av syftena med fritidsgårdarna har varit att fostra ungdomarna till goda 
samhällsmedborgare. Detta genom att förebygga kriminalitet och missbruk. Med tanke på 
att dagens kriminalitet domineras av det manliga könet, så har man utvecklat 
fritidsgårdarna utefter pojkars behov och intressen. Detta har bidragit till att man enbart 
fokuserat sig på pojkarna och att det idag saknas tjejverksamheter på många av landets 
fritidsgårdar. 

De flickor som vistas på fritidsgårdarna är där på pojkarnas villkor. Utrymmen samt 
inredning för flickor har sällan prioriterats då fritidsgårdsverksamheten är väldigt 

aktivitetsbaserad till kill-aktiviteter.
[15]

 

En viktig del av tjejernas identitetssökning sker bakom dolda och stängda dörrar. 
Tjejerna föredrar exempelvis att tillsammans med en kompis hitta sitt rätta jag framför 
spegeln genom att prova olika kläder, sminka sig på olika sätt och lyssna på tonårsidolen. 
Tryggheten är som störst bakom de stängda dörrarna och tjejerna rör sig oftast därför 

mellan flickrummet och väninnerelationerna då det skapas ett förtroende.
[12]

 

Att pojkarna dominerar på fritidsgårdarna och gör platsen till sitt, resulterar enligt en 
artikel från Dagens nyheter till att de flesta tjejerna stannar hemma. Samtidigt kan det i 
många fall bero på deras egna val och i andra fall har man som tjej inget val alls då 
familjen håller de hårt. Det kan uppstå en oro i familjen när man låter sin dotters 
omgivning domineras av unga pojkar, speciellt när de kulturella och religiösa åsikterna 

präglas i invandrartäta områden som miljonprogrammen.
[16]
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2.6 Fritids- och aktivitetslivets betydelse 

Fritiden utgör en roll i ungdomars liv, precis som skolan gör. Möjligheter att utveckla 
kompetenser, som skolan inte står för, skapas av ungdomarna under deras fritid. Som 
exempelvis sportliga prestationer, instrumentspelning, konstnärliga förmågor och mycket 
mer. Det man gör under fritiden påverkar ens identitet, hälsa och skolframgång. En bra 
fritid ger en ungdom mycket goda påverkningar. Det kan minska på sociala skillnader i 
hälsa och gynna ett rikt liv. Ett rikt liv där man får ta del av en gemenskap, känna och 
utnyttja sina kvalifikationer, förbättra sin hälsa, glädje och välbefinnande samt att man 
skapar en grund som man kan bygga vidare på. 

För att aktiviteten skall kunna gynna hälsan så måste det, enligt statens folkhälsoinstitutet, 
finnas en struktur i själva aktiviteten. Aktivitetens struktur bör vara uppbyggd på följande 
sätt, aktiviteten skall: 

 Gradvis utveckla den förmåga det rör sig kring 

 Bygga på en aktiv inlärning 

 Bedriva olika typer av färdighetsövningar 

 Ha tydliga mål 

En aktivitets effekt på en ungdom är svår att fastställa. Detta på grund av att variationen 
är väldigt stor mellan aktiviteter och olika individer. Men det som förväntas är att 
aktiviteter har stor betydelse för att en persons hälsa skall förbättras.  

Val av fritidsaktivitet sker inte slumpmässigt då det är många faktorer som är avgörande 
för valet. Intresset baseras på en ungdoms livsstil och identitet som hör samman med det 
man bestämmer sig för att utföra i form av aktiviteter.   

Individens upplevelse av sig själv utvecklas i större utsträckning under möten med andra 
människor samtidigt som man får en föreställning av hur man själv uppfattas av andra. 
Vid sociala möten mellan olika människor så förmedlas bilder om hur man bör vara som 
person och dessutom skapas det tänkesätt om vilka värden i livet som är viktiga och bör 
prioriteras. Det är på detta sätt som individen skapar sin identitet, när de olika 
alternativen öppnas och visas. Man kan enkelt se skillnaden mellan olika 
umgängeskretsar. Det skapas en social markering så att det blir möjligt att se gruppens 
likheter och kunna se skillnaden med andra, genom exempelvis val av aktiviteter, 

umgängeskretsar, klädstil, språkbruk och dylikt. 
[17]

 

Samhället saknar idag tydliga levnadsregler trots att det finns flera partiska uttryck som 
skapats utifrån kommersiella intressen. Dessa uttryck förändras ständigt och får nya 
inriktningar, just därför förändras även levnadsreglerna i samma takt. Ungdomar brukar 
spegla två olika sidor av sig själva, den ena sidan som liknar de andra ungdomarna och 
den andra sidan som är annorlunda. Det uppstår då ett reflekterande av den egna 
identiteten tillsammans med fritidens aktiviteter som omprövas i takt med 
uttrycksformerna.  

Många ungdomar är delaktiga i skolliknande aktiviteter (t.ex. idrottsförening och 
musikskola) som kräver att de följer bestämda regler och mål samtidigt som det även 
behövs koncentration, uthållighet och regelbundet delaktighet. Aktiviteter som blir ett 
uttryck för en typ av uppfostringsprocess. Sedan finns det även aktiviteter som saknar 
långsiktiga och konkreta mål där ungdomarna själva bestämmer vilken aktivitet man ska 
delta i och när man vill utföra den. En fritidsgård är ett exempel på en sådan aktivitet. 
Även denna aktivitet är ett uttryck för en annan typ av uppfostringsprocess. Dessa 
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skillnader är uttryck för hur olika aktiviteter kan påverka en ungdoms uppfostran och 
utveckling. Det som påverkar ungdomarnas val av aktivitet kan bero på vilken uppfostran 
man får hemifrån. Har man en god relation till föräldrarna så uppstår det ett förtroende 

för vuxna och de blir då villiga att delta i strukturerade aktiviteter som styrs av vuxna.
[17] 

 

2.6.1 Vanligaste fritidsaktiviteter och dess hälsoeffekter 

Vuxna spenderar mycket av sin fritid åt tv-tittande, radio lyssnande och sociala samvaron. 
Efter dessa aktiviteter kommer idrott och friluftsliv, resor, läsning, hobbys, föreningsliv 
och underhållning. Bland ungdomarna är sport och idrott den första aktiviteten man 
hittar på listan. Enligt Statistiska centralbyrån (2005) så kommer de vanligaste 
fritidsaktiviteterna i följande ordning:  

1. Sport och idrott 

2. Sång, musik och dans 

3. Social samvaro 

4. Tv och video 

5. Dator- och tv-spel  

Den sistnämnda aktiviteten, dator- och tv-spel, är en aktivitet som kommit att bli alltmer 
vanligare bland ungdomarna idag. 

Oftast väljer man en aktivitet som är tillfredställande just för tillfället, vilket är positivt för 
individen då upplevelsen av tillfredställelse är en viktig faktor för hälsan i ett bredare 
perspektiv.  

Man har granskat dessa olika aktiviteter och tagit fram de hälsoeffekter som avser främst 
risk och beteende som påverkar uppkomsten av sjukdomar.  

1. Sport och idrott – genom att vara fysiskt aktiv så bevarar man oftast sin 
aktivitetsnivå senare i livet. Genom att vara aktiv förebygger man mot ett antal 
olika sjukdomar, som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, vissa cancerformer, 
benskörhet, för högt blodtryck, fetma mm. Som ungdom kan en fysisk aktivitet 
skydda mot depression och förekomst av övervikt och fetma. Det är därför 
viktigt att man ökar insatser som gör att ungdomar har möjligheten att utföra 
aktiviteter både i och utanför skolan.  

2. Sång, musik och dans – kulturella aktiviteter gynnar sannolikt hälsan i form av 
längre livslängd och bättre hälsa. Genom undersökningar tror man att musik 
spelar en stor roll i människors välmående och tillfrisknande. Men det krävs flera 
undersökningar för att kunna fastställa detta  påstående. Oavsett vilka 
hälsoeffekter dessa aktiviteter har, så har de ett högt egenvärde. 

3. Social samvaro – som tidigare nämnts så är för en ungdom sitt umgänge väldigt 
viktig att spendera tid med på fritiden. Många aktiviteter utförs med umgänget, 
som exempelvis idrottsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Med tanke på att 
kompisrelationer kan påverka ens identitet så kan det ge både en bra och dålig 
effekt för en ungdoms sociala utveckling. Skötsamma kamrater som är socialt 
välfungerande ger en positiv utveckling till skillnad från de mindre skötsamma 
kamraterna som bidrar till en ogynnsam social utveckling.  
I fritidsgårdar kan det uppstå negativa effekter då det finns vissa verksamheter 
som är ostrukturerade. Fritidsverksamheten besöks för det mesta av de 
ungdomar som inte brukar delta i andra utomstående aktiviteter och som har 
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skapat egna normbrytande beteenden. Det dåliga inflytandet från umgänget 
framkallar risken för exempelvis snatteri, alkoholberusning, mobbning, skolk och 
slagsmål.  

4. TV och video – vetenskapliga undersökningar visar att hög TV-konsumtion kan 
ge negativa effekter vad gäller aggressivitet och beteende. Effekterna syns mycket 
starkare bland yngre barn än äldre människor. Att som barn sitta och titta på TV 
utan att röra på sig så mycket skapar en förhöjd risk att bli överviktig. Beroende 
på vad TV-programmet innehåller så kan även TV:n påverka skolprestationer. 

5. Dator- och TV-spel – Spel och dylikt är ett bra sätt för unga människor att träna 
på sin reaktions- och spatiala förmåga, just därför kan man se det som en 
utvecklande aktivitet. Enligt en enkätundersökning som Ungdomsstyrelsen utfört 
år 2006, så framgår det att de ungdomar som spelar mycket spel dricker mindre 
alkohol än de ungdomar som spelar i mindre utsträckning. Media har haft en 
tendens att förvränga effekterna från olika spel och detta märker man när man får 
läsa den hårda kritik som det skrivs om. Man vet att spelvärlden påverkar 
människor, men man vet inte hur. Föräldrar brukar bli oroliga när barnen spelar 
för mycket. Man har därför tagit fram 7 olika tips till föräldrar:  

 Spela själv för att lära mer 

 Respektera åldersrekommendationerna  

 Spela tillsammans med barnen 

 Utbyt erfarenheter med andra vuxna  

 Kom ihåg att piratkopior är olagliga och inte åldersmärkta 

 Placera dator- och tv-konsolen i öppna miljöer 

 Kom överens om hur lång tid barnen får spela 

Vad gäller stress så motverkas detta när en ungdom upplever att det finns ett brett utbud 
av fritidsverksamheter i deras bostadsområde, förutsatt att ungdomen har lagom mycket 
med tid att spendera på ett fritidsintresse. Enligt Professor Mats Trondmans antagande 
så finns det tre faktorer som påverkar fritidens gynnande effekter; utbudet av aktiviteter, 
upplevelsen som aktiviteten ger till individen samt att utförandet av aktiviteten sker på 
individens egna val och vilja. Enligt Trondsam så utvecklas fritiden mot åtråvärda vägar 
när dessa faktorer är uppfyllda, både för individen i sig och för samhället i stort. Det är 
då viktigt att det lokala samhället erbjuder aktiviteter i stora drag som kan locka alla olika 
ungdomsgrupper så att man får chansen att välja och utföra den aktivitet som man finner 
tilltalande. Det är även viktigt att dem som är ansvariga i exempelvis föreningen låter 

verksamheten vara öppen för samtliga ungdomsgrupper och individer.
[17] 
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2.6.2 Organiserade fritidsaktiviteter 

Ett exempel på en organiserad fritidsaktivitet är fotbollen, en ungdomsidrott som oftast 
ingår i någon typ av förening. Genom den organiserade fritidsaktiviteten kan ungdomar 
komma i kontakt med kunniga ledare och därigenom utveckla de förmågor och 
kunskaper man besitter. Ledaren kan även fungera som ett viktigt stöd under 
ungdomarnas utveckling. För ungdomar som erhåller en sämre ekonomi och har dåliga 
relationer med vuxna, så anses fritidsaktiviteten vara en fördel då ungdomar med olika 
förutsättningar deltar tillsammans och får utveckla kompetenser som kamraterna har. 
Även föräldrarna får ta del av ungdomarnas intressen, vilket ger dem en bredare inblick i 
sina barns fritid och den verksamhet dem deltar i. 
Verksamhetens hälsoeffekter beror väldigt mycket på dess kvalitet, struktur, pedagogiska 
innehåll och ledarskap som verksamheten besitter. Själva individens förutsättningar 
påverkar också hälsoeffekterna. Många ungdomar kanske inte har tillgång till att utföra 
någon typ av aktivitet på grund av faktorer som kön, funktionsnedsättningar, ursprung 
eller personliga uppfattningar om verksamheten. Det finns de ungdomar som ställer sig 
utanför föreningsidrotten fastän att intresset för delaktighet finns. Det kan bero på att 
dem inte ser på idrotten på samma sätt som de delaktiga gör. Man har olika prestationer, 
många kanske inte är tävlingsinriktade eller saknar tilltron för sina egna förmågor och 

kompetenser.
[17] 

 

2.7 Ungdomars inflytande i planeringen 

Följande kapitel om ungdomars inflytande bygger på fakta som är hämtat från 
utredningar som Boverket genomförde år 2000 tillsammans med Vägverket, 
Ungdomsstyrelsen, Barnombudsmannen och Svenska kommunförbundet, vilket 
resulterade till ”Unga är också medborgare – om barn och ungdomars inflytande i 
planeringen”. Om inte något annat anges så är fakta hämtad ur boken. 

För barnen och ungdomarna liksom alla andra människor spelar den fysiska omgivningen 
en viktig roll för hur vi lever våra liv och växer upp. Vi lever i en tid där barn och 
ungdomar har fått sina rättigheter för att påverka sin omgivning genom t.ex. 
barnkonventionen, PBL, Agenda 21 osv. Våra städer och miljöer är oftast inte planerade 
utifrån de ungas perspektiv och det finns inga konkreta arbetsmetoder och regler som 
t.ex. kommunen kan följa för att deras inflytande verkligen skall tas tillvara och få deras 
röst hörd. De kanske har fått uttala sig i ett tidigt skede i projektet, men sällan varit med 
hela vägen ut i projektet. Boverket har genomfört olika studier där man kan se hur unga 

som är delaktiga i projekt ofta måste anpassa sig till vuxnas villkor och regler.
[18]

 

Vad är skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv? Centrum för 
barnkulturforskningen från Stockholms Universitet beskriver det på följande sätt:  
”Ett barnperspektiv syftar snarast till att fokusera och ta tillvarata barns villkor, rättigheter och behov, 
medan forskning utifrån barns perspektiv lägger stor vikt vid barn som informanter och barns egna 
utsago”. Det är viktigt att man kan skilja på dessa två begrepp när man arbetar med barn 

och ungdomar. 
[19]
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Barn och ungdomar, såsom vuxna, har rätt att påverka i frågor som är viktiga för dem då 
deras kunskap, erfarenhet och fantasi får ta del under hela byggprocessen. ”De unga är 
experter på sin egen miljö och vet något som en vuxen vare sig politiker, planerare eller lärare inte vet”.

 

[18] 

För att ungdomarnas inflytande verkligen ska visa resultat så krävs det ett bra samarbete 
mellan de olika inblandade aktörerna där ungas kunskaper och erfarenhet erkänns och 
respekteras. För att det ska ske ett medinflytande mellan de olika aktörerna så krävs det 
minskning på maktskillnaden. Nedan följer några metoder som man kan använda sig av 
vid planering och studier som handlar om att analysera medborgarnas möjligheter och 

inflytande.
[18]

 

2.7.1 Verklig inflytande eller bara skendemokrati? 

I Boken Unga är också medborgare så skriver man om den amerikanska planeraren Sherry 
Arnstein,  som utvecklade en stege för att mäta olika grader av delaktighet och inflytande 
för de olika befolkningsgrupperna i USA. Hon tydliggör relationen mellan de olika 
former av medborgardeltagande, inflytande och makt. För att få en verklig 
medborgarinflytande så måste makten omfördelas mellan de olika parterna, vilket hon 
påpekade många gånger i sin bok. Arnsteins förklarar sin stege i åtta steg, 
medborgardeltagandet där manipulation är i botten och medborgarkontroll i toppen. 

Nedan kan vi se Arnsteins ''delaktighetsstege''
[18]

 

 Medverkande: Nedersta stegen innebär att deltagarna endast manipuleras och 
trots deltagandet så har de inget inflytande eller makt över situationen där syftet 
är att legitimera verksamheten. Här läggs fokus på vad projektet kan göra för 
ungdomarna och inte vad ungdomarna kan göra för den.  
Ett exempel kan vara när ungdomarna bjuds in till att sitta med i panelen vid 
konferenser, detta på vuxnas villkor och utan att ha något inflytande. Ett annat 
exempel kan vara när man bygger en park eller trädgård och låter barnen plantera 
några växter för att kunna poängtera att de själva har byggt den, utan något riktigt 
inflytande eller ansvar. 

 Medinflytande: De nästa tre stegen, enligt Arnstein, handlar om 
medborgarinflytande då medborgarna informeras om sina rättigheter, ansvar och 
möjligheter. Genom att informera och ta reda på medborgarnas åsikter 
(konsultation) så utförs några viktiga steg mot ett verkligt inflytande, men här 
finns det risker för att det bara ska handla om skeninflytande. Konsultation är då 
man genom undersökningar och utfrågningar tar reda på de åsikter som finns, 
vilket kan ledas till hyckleri om medborgarnas synpunkter inte behandlas. Ett 
exempel kan vara när man ber barn att rita sin lekplats eller idealstad som 
underlag för planeringen, vilket i slutändan aldrig lämnas tillbaka och barnen får 
inte veta om deras idéer har kommit till användning eller inte. 
Med legitimering (blidkande) menade Arnstein att tillfällen då viss representation 
från medborgarna förekommer men där makthavarna ser till att deras 
information inte är tillräcklig för att kunna hota den makstruktur som redan 
finns, gör att medinflytandet begränsas till legitimering av sin verksamhet. 
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 Medbestämmande: De tre sista trappstegen (medbestämmande) innebär att 

medborgarna tillsammans med makthavarna genom en öppen och fungerande 

dialog, samarbeten och samtal kommer fram till olika beslut (partnerskap). 

Delegerad makt är när medborgarna har ett eget ansvar för en viss institution 

medans medborgarkontroll nivån uppfylls när medborgarna har ett eget ansvar 

för flera olika institutioner eller har makten helt.
[18]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Arnsteins stegmodell där hon tar upp tre olika typer av delaktigheter;              

Medverkande, medinflytande och medbestämmande. 
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2.7.2 Harts – stegen av delaktighet 

Det är viktigt att ungdomarna får komma till tals genom en öppen dialog mellan vuxna 
och barn där parterna är medvetna om vad det går ut på så att det inte leder till 
manipulation då t.ex. ungdomarna inte förstår ämnet. Miljöpsykologen Robert Hart tar 
också upp en stegmodell i sin bok Children´s participation: From tokenism to citizenchip (1992) 
där han tar upp olika aspekter kring barns delaktighet i samhället och han delar upp 
stegen i tre delar: 

 Första delen innebär att det inte finns något deltagande och görs till syfte av tre 
punkter manipulation, dekoration och symbolvärde. Han börjar med att förklara 
manipulation som något negativt och att det än idag uppstår vid projektering då 
ungdomarna inte får veta hur deras idéer och förslag används. Dekoration och 
symbolvärde uppstår när t.ex. barnen lyfts fram av vuxna utan att barnen är 
medvetna om vad som sker, utan används mest ur ett dekorativt syfte och leder 
till ett bra intryck senare för makthavarna. 

 Andra delen innebär att ungdomarna har en viss delaktighet och innehåller två 
trappsteg; anvisad men informerad samt konsulterad och informerad. Med detta 
trappsteget menade Hart att barnen blir informerade och förstår nu vad som ska 
ske samt att deras åsikter tas tillvara. MEN det behöver inte betyda att de får en 
styrande roll då delaktigheten har begränsats utifrån vuxnas idéer samtidigt som 
makthavarna har den viktigaste rollen. 

 Sista delen i Harts modell behandlar tre trappsteg; Vuxeninitierade, delade beslut med 
barn, Initierat men styrt av barn och Barninitierade, delade beslut med vuxna. När de här 
tre sista punkterna uppfylls så kan man säga att det funnits en form av 
delaktighet. Barnen är delaktiga i planeringen på de vuxnas idéer och barnens 
synpunkter tas på allvar och är beslutsfattande, eller att de själva kommer på idéer 
samt bestämmer t.ex. hur deras park ska se ut där vuxna ska finnas tillgängliga för 
vägledning och råd. 

För att ungdomarna ska räknas som delaktiga under en process så krävs det enligt Hart 
att: 

- Ungdomarna har förstått meningen av det de medverkat i 

- Ungdomarna vet vilka som beslutar om deras medverkan och varför 

- Ungdomarna har en roll som är meningsfull och inte bara ”dekorativ” 

- Ungdomarna är villiga till att ställa upp efter att det klargjorts vad de medverkat i
[20]

 

2.7.3 Deliberativ demokrati 

2.7.3.1 Definition 

I den deliberativa demokratiteorin framhävs argumentationens och dialogens väsentliga 
innebörd för demokratin. Det är viktiga aspekter för att en sådan maktutövning ska 
kunna skapa förtroende och övertygelse när fria samtal uppstår mellan medborgare. 
Denna teori ger förutsättning för fri diskussion mellan jämlikar och politik kan kopplas 
till diskussion. Därför är demokratin i behov av scener där folks åsikter kan diskuteras 

och ifrågasättas.
[21]
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2.7.3.2 Deliberativ demokrati 

Sedan 1990 har demokratiteori tagit en tydlig deliberativ vändning. Den moderna 
deliberativa demokratiteorin kan förklaras som en utveckling av den typiska demokratins 
vissa svagheter. Teorin berör själva processen från vilka politiska beslut som tas till att 
tala för en dialog med gemensam förståelse. I processen sporras berörda till att lyssna till 
varandra med öppet sinne, komma med frågor, se ämnet från olika perspektiv och 
återkomma med åsikter och tankar. Därför är det väsentligt med olika forum där 
människor kan hålla en öppen dialog där argument kan ifrågasättas. Har man en fri och 
öppen debatt så möjliggör det för olika förslag att prövas samtidigt som det egna 
intresset underställs det allmännas bästa. Deliberativ demokrati kallas också för 
samtalsdemokrati, vilket visar vilken väsentlig betydelse en dialog har för demokratin.  
Forskare betonar två aspekter för deliberativ demokrati: politisk jämlikhet, allas röster är 
lika mycket värda, och den demokratiska dialogens natur, själva deliberationens kvalitet.  

Det som är viktigt och är huvudsaken i deliberativa demokratiteorin är att alla ska kunna 
få sin åsikt hörd, processen får inte påverkas och att det finns en gemensam förståelse 

mellan berörda parter.
[22]   

2.7.3.3 Metoder och former för delaktighet i fem steg 

Steg 1, Information: Medborgarna informeras om planeringsprocessen där 
kommunikationen sker antingen skriftlig genom tidningar, webbplatser eller någon form 
av trycksak som delas ut, eller sprids information mutligt i form utav stormöten. Sker 
informationen genom muntlig väg finns det möjlighet att ställa frågor.  

Steg 2, Konsultation: Här konsulteras medborgarna genom att bjudas in till möten eller 
i form av undersökningar. Vid konsultation frågas invånarna vid enstaka tillfällen men 
deras åsikter garanteras inte till någon större beaktning eftersom att huvudsakliga syftet är 
att samla in synpunkter. Metoder man använder är i form av enkätundersökningar, 
fokusgrupp intervjuer, samråd och områdesvandring.  

Steg 3, Dialog: I detta skedet försöker man träffas vid flera tillfällen för att föra en 
dialog där erfarenheter, idéer och åsikter delas med varandra. Här krävs det att deltagarna 
har en möjlighet att komma med respons och argument. Här använder man sig utav 
dialogseminarium och dialoggrupper.  

Steg 4, Samarbete: Man ger förutsättningar för invånarna att bli delaktiga genom 
samarbete med kommunala förvaltningar där de får vara med i planeringen och 
genomförandet av olika aktiviteter.  

Steg 5, Medbestämmande: Medborgarna ska ha inflytande i hela processen och 

medverka när beslut tas i olika frågor som oftast sker genom omröstning.
[23]

 

2.7.3.4 Demokrati och medborgarinflytande 

För att på bästa möjliga sätt lösa våra gemensamma planeringsfrågor i samhället så krävs 
det att vi har en levande demokrati, med det menas att man tar hänsyn och tar till vara på 
kunskaper, erfarenheter och behov som medborgare i samhället har. Demokrati, 
medborgarinflytande och samhällsplanering går därför hand i hand. Idag präglas den 
nuvarande demokratin för beslutsprocessen att ske parlamentariskt men för att lyckas 
med en deliberativ eller levande demokrati måste man ge förutsättningar för 
medborgarna att direkt eller indirekt kunna delta i gemensamma frågor och beslut. Man 
måste förutse och förstå att människor vill vara delaktiga i beslut och olika förslag som 
berör och påverkar deras vardag, livsvillkor och deras framtida levnads förhållanden. För 



 

37 

att medborgarna ska ha och känna inflytande så måste det finnas information att ta del av 
och att det finns en offentlig debatt.  
Formellt sätt finns det självklart möjligheter till inflytande och delaktighet  i 
samhällsplanering för medborgarna i landet men engagemanget är dess värre inte stort, 
framförallt inte hos barn och ungdomar, detta på grund av olika hinder och 
begränsningar som existerar. Barns och ungdomars som fullvärdiga medborgares 
inflytande är begränsade vilket medför till att de inte har den möjligheten att påverka och 
vara delaktiga i beslut som berör deras egen vardag och miljö vilket är av största vikt för 

att få en effektfull samhällsplanering.
[18]

 

 

2.7.4 Vad säger de internationella och svenska dokumenten ? 

2.7.4.1 Barnkonventionen 

FN:s konvention om barns rättigheter antogs den 20 november 1989 av FN:s 
generalförsamling och innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Enligt 
konventionen räknas barn som alla de människor som är under 18 år. De 191 staterna 
som är anslutna till konventionen har åtagit sig en internationell förpliktelse som innebär 
att staterna är skyldiga att vidta åtgärder för att rättigheterna ska genomföras och 
respekteras. De rättigheter som definieras ska gälla för alla barn i hela världen och alla 
samhällen oavsett kultur, religion, ras osv. Konventionen ser barndomen som ett värde i 
sig, en självständig individ med rättigheter som själv kan vara med och påverka samhället. 
Den innehåller 54 artiklar varav de första 41 behandlar barns rättigheter och följande 13 
artiklarna innehåller bestämmelser om hur konventionen ska genomföras. 

Den bygger på fyra huvudprinciper (Boverket 2000 s.28): 

 att barnet har rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 

 att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut (artikel 3) 

 att barnet har rätt till liv och utveckling (artikel 6) 

 att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12) 

 

Artiklarna 3 och 12 är viktiga när det gäller frågor som har med samhällsplanering att 
göra. Artikel 3 omfattar alla åtgärder som vidtas i samhället där barn på något sätt berörs, 
barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör de tex 
trafikplanering, kultur, fritid osv. Artikel 12 handlar om att barnen har rätt till att uttrycka 
sina åsikter och få de respekterad i alla frågor som berör de. 

Boverket har skrivit följande ''Artikel 12 ger barn och ungdomar rätt till inflytande även över 
sådana beslut som rör närmiljö och samhällsfrågor. FN:s barnkommitté har framhållit vissa områden 
där det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattandet. Det gäller såväl på övergripande nivå i 
samhällsplaneringen som beslut på lokal nivå som gäller den egna vardagen till exempel skolan.'' 

Det är viktigt att barns åsikter inte ses som en skyldighet utan som en rättighet där 
åsikterna respekteras så de kan känna sig trygga till att yttra sig, detta leder också till ett 

demokratisk och hållbart socialt samhälle.
[18]
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2.7.4.2 Barnombudsmannen 

Barnombudsmannen är en särskild myndighet som tillkom 1993 och har till uppgift att 

kontrollera och bevaka frågor som har med barns och ungas rättigheter och intressen att 

göra. De ska bland annat se till att sprida kunskap utifrån olika metoder och exempel 

som förverkligar barnkonventionen såsom barnplaner, barnchecklistor och barnbokslut. 

Deras syfte är att barn och unga själva ska märka barnkonventionen i sin vardag genom 

att ombudsmannen ökar kunskapen om barnkonventionen hos beslutsfattare i staten, 

landstinget och kommunen då deras verksamheter påverkar barn och ungas situation.[18] 

2.7.4.3 Agenda 21 

1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro antogs 

handlingsprogrammet Agenda 21 som ger riktlinjer för att uppnå en hållbar utveckling 

genom att utrota fattigdom och hotet mot miljön. Det är kapitel 25 i Agenda 21 som 

handlar om barns och ungas roll för en hållbar utveckling där man tar upp att en 

tredjedel av världens befolkning är unga och har en viktig roll när det gäller medverkan 

som har med miljö och utvecklingsfrågor att göra. Under kapitel 25 så belyses det att 

barn är särskilt utsatta för verkningar av miljöförstöringen och därför ska barn ha 

möjligheten att delta i beslutsfattanden. Enligt Boverket så har Agenda 21 fått ett stort 

genomslag där många kommuner har integrerat Agenda 21 i olika sektorer, speciellt med 

översiktsplanen där fokus ligger på miljöfrågor, skolan och barnomsorg. Agenda 21 och 

barnkonventionen har kopplats samman i ett dokument som fick namnet BRA 21. 

Nätverket verkar för samordning mellan olika aktörer i statlig, landsting och kommunal 

nivå samt att utveckla dialogen mellan olika aktörer på lokal nivå. De viktiga 

utgångspunkterna för BRA 21 är: 

 Att fråga barnen vad som är viktigt för dem. 

 Att lyssna till deras tankar och visioner 

 Att låta barn vara med i planering och skötsel av den egna miljön 

 Möta barn och ungdomar med respekt 

 Barnens medverkan är avgörande för att skapa en hållbar utveckling
[18]

 

 

2.7.4.4 PBL- Plan och bygglagen 

I Sverige så finns det inga bestämmelser eller lagar som tar sikte på just barn och 
ungdomars inflytande i planeringen men de grundläggande fri- och rättigheterna, där 
yttrandefriheten ingår, gäller för varje medborgare oavsett ålder. 

PBL (som bl.a. innehåller bestämmelser om planläggning av mark, vatten och 
ombyggnad) har regler när det gäller medborgarnas inflytande i planeringen. Man skiljer 
dock inte på barn och vuxna då alla medborgare ska ha lika mycket rätt att komma med 
synpunkter i samrådsskedet. Den syftar till ”att främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden, en god och långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens 
samhälle och för kommande generationer” (SFS 1987:10). 

Enligt PBL så krävs det att individen själv tar eget ansvar när det gäller att delta i 
samhällsprocesser och för att få in barnperspektivet i planeringen så måste kommunerna 
själva bjuda in barnen i planeringen. De krav som PBL ställer är samråd med de boende, 
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hyresgästerna och de enskilda individerna som har ett intresse av projektet och i princip 
även barn och ungdomar. Men i slutändan så är det upp till kommunen vilka de vill ska 
vara med i samrådet. 

Andra lagar förutom PBL som kan påverka ökning av ungas inflytande i planeringen är 
skollagen. Genom de olika kärnämnena som eleverna har i skolan så kan man lära barnen 
mer om t.ex. demokrati, samhällsplanering och dylikt. Samtidigt kan planerare och 
politiker träffa och samtala med ungdomarna, på så sätt kan skolan vara en stor betydelse 

för inflytandet.
[18]

 

2.7.5 Hur ökar man ungdomarnas inflytande ? 

De unga har länge varit osynliga med tanke på att de levt under vuxnas villkor och 
därmed blivit maktlösa. Vuxna måste räkna in ungdomar i kretsen av de sakkunniga och 
ge de tilltro och respekt. Synen på unga har ändrats, i nutid ser vi dem unga som alldeles 
egna personer som har rätt till respekt och bli lyssnade av de vuxna. Enligt Boverket så är 
medborgardeltagandet inte så stort, speciellt från barn och ungdomars sida. En av 
orsakerna är vuxnas syn när det gäller ungdomar. Boverket menar att man måste 
förändra vuxnas attityder och förhållningssätt. För att påverka de vuxnas attityder om 
ungdomars rätt till inflytande, samt att de kan bidra till värdefulla kunskaper föreslår 
Boverket attityds förändrande och kunskapshöjande projekt. 

Det är också viktigt att deras åsikter och idéer tas med under hela processen tills den är 
färdig och även efteråt. De risker som finns är att deras åsikter bara tas med i början av 
processen vilket leder till att man senare lägger de vid sidan. För att detta inte ska ske så 
säger Boverket att det är viktigt att redan från början lägga upp en plan för hur 
deltagandet ska gå till. En annan viktig faktor som bör ändras är kommunernas regler där 
de borde förtydliga medborgarnas deltagande genom att exempelvis lägga upp en plan för 
hur medborgarnas åsikter borde behandlas och redovisas under processen. En annan sak 
som Boverket tar upp är att det som framkommer under samtalen och samråden bör 
presenteras så att det blir synligt för alla berörda till syfte att inget ska ske på osynliga 
vägar. 

För att ungdomarna ska komma till tals och hur deras behov och synpunkter ska fångas 
så måste två parter mötas, alltså de kommunala planerarna och politikerna som ena 
parten och barn och ungdomar som den andra parten. Skolan är en naturlig arena där 
mötena kan ske, då skolan har en viktig roll när det gäller samhällsplanering. Förutom 
skolan så har fritidsgårdar, föreningar och dylikt också en viktig roll där de olika parterna 
kan träffas och ha en dialog. Det är viktigt att dessa mötena sker där ungdomarna finns 
istället för att ungdomarna ska behöva ta sig till kommunhuset.  

För ungdomar är det viktigt hur de upplever dessa möten med vuxna samt hur de blir 
värderade som människor. Samspelet emellan måste upplevas med förtroende och tillit 
från båda parterna samt att vuxna bör bemöta ungdomarna så att de känner att det dem 
säger är viktigt och att det tas emot med respekt. Boverket anser att samtalen gör att man 
lär känna varandra och skapar ett förtroende vilket gör att rädsla och behov av gränser 

motverkas, detta är en av de bästa planeringsmetoderna.
[18]

 

De olika skeden under en byggprocess som finns är: 

Planeringsskedet: Den kommunala planeringen enligt PBL samt annan planering som 
påverkar vår miljö och hur vi kan använda miljön. 
Vad man ska tänka på, enligt Boverket, under denna fas: 
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 Sök upp ungdomar på platser där dem faktiskt finns och på tider när de befinner 
sig på plats 

 Klargör att inte bara fackkunskap är viktigt utan att kunskap om livet på platsen 
är minst lika viktigt. 

 Ge mötena en informell karaktär. 

 Det tar tid att jobba med ungdomar. 

 Skapa trovärdiga förutsättningar. Genom samtal kommer man fram till lösningar. 

 De vanligaste formerna för beslutsfattande fungerar oftast inte för barn och 
ungdomar. 

 Vilka platser använder barnen i sin vardag och hur tar man sig dit? Kan vägen 

göras bättre och säkrare?
[18]

 

 
Genomförandeskedet: I detta skedet bestäms väldigt mycket av hur området kommer 

att se ut och hur väl det kommer att fungera. Om platsen, byggnaden eller området blir 

tilltalande eller livlöst avgörs i detta skede. 

Att tänka på: 

 De unga har kunskaper som tillför projektets värden och gör resultatet bättre. 

 De unga har bra lokalkännedom och kunskaper om sin närmiljö som många 
vuxna saknar. 

 De unga har erfarenhet kring sätt att använda miljön som de vuxna inte alltid 
känner till. 

 De unga i olika åldrar har olika intressen. 

 Kvalitetsprogrammet kan användas som ett sätt att förankra viktiga frågor kring 
deras miljö till exempel om tillgänglighet, trygghet och lek. 

 En god social miljö innehåller platser för samvaro, såväl inomhus som utomhus 
där barn, ungdomar och vuxna kan mötas. 

 För att göra en uppföljning och förbättringar efter brukarnas behov, kan man 

redan i genomförandeskedet budgetera för detta.
[18]

 
 

Förvaltningsskedet: Sista skedet är förvaltningen, det längsta i tid räknat. Detta skede är 

viktigt p.g.a. de faktorer som har med förvaltningen att göra påverkar hur ett 

bostadsområde, en tätort, stadsdel eller staden är att bo och leva i. En annan viktig faktor 

är också hur kontakten mellan den som förvaltar och brukarna är. 

Att tänka på: 

 Barn och ungdomar är experter på sin miljö och de vet när något fungerar bra 
respektive dåligt. 

 Pojkar och flickor vet mycket som man inte får veta om man inte pratar med 
dem. Till exempel vart det bästa klätterträdet finns. 

 Även de små barnen kan tillföra kunskaper om sin miljö – ” visste du att det 
fanns en koja inne i det täta buskaget?” 

 Upplåt lokaler till barn och ungdomar där verksamheten inte styrs av vuxna utan 
av de själva. 

 Förbättra områdena med hjälp av brukarna. 

 Förvaltningsorganisationen bör ge möjligheter för möten så att man lär känna 

varandra. Möt de unga på deras villkor där de finns och på deras platser.
[18]

 



 

41 

2.7.5.1 Metoder 

När man arbetar med ungdomar så är arbetsmetoderna av en stor vikt, man måste veta 

hur man kan gå tillväga för att på bästa möjliga sätt fånga upp deras tankar och idéer då 

de inte har samma förutsättningar att förmedla de här idéerna som vuxna. Det krävs 

metoder och arbetssätt för att få reda på ungdomarnas upplevelser av olika platser. 

Nedan följer några metoder som man kan arbeta utifrån.
[18]

 

Framtidsverkstaden 

Är en metod som används för att få till stånd en process för ett aktuellt tema. 

Framtidsverkstäder genomförs som grupparbete med 10-35 deltagare där idéerna och 

visionerna som finns i en grupp lyfts fram. Metoden har en utgångspunkt i ett vist tema 

som man vill förändra eller utveckla. 

Temat bearbetas tillsammans under olika faser som sedan kan leda fram till en gemensam 

handlingsplan. Processen kan delas in i fem olika faser:  

• Förberedelsefasen: består dels av att tydliggöra frågeställningar, temat för 
verkstaden och praktiska förberedelser till exempel att ordna lämpliga lokaler. 

• Kritikfasen: inleder själva verkstaden och är en gemensam brainstorming 
kring det aktuella temat till syfte att lyfta fram all kritik och de brister som uppfattas av 
deltagarna. 

• Visionsfasen: i den kreativa delen av processen gäller det att försöka besvara 
de negativa synpunkter som uppkommit under föregående fas. Det är fritt fram för 
fantasier, visioner och alternativa idéer. I slutet ska de förslag som framkommit sorteras 
och prioriteras. 

• Strategi eller förverkligande fasen: innebär en kritisk prövning av möjligheterna 
att realisera de utarbetade förslagen. Den gemensamma handlingsplanen formuleras och 
själva arbetet i verkstaden avslutas. 

• Utvärderingsfasen: arbetet fortsätter därefter på ''hemmaplan''. 
Dokumentationen över verkstaden med förslag och handlingsplaner ska färdigställas och 

delas ut till deltagarna och andra berörda.
[18]

 

Mental maps 

Metoden går ut på att barn och ungdomar på ''mentala'' kartor får rita in och markera de 
platser som är trygga eller farliga, vackra eller fula osv. Mats Lieberg visar i Rum och rörelser 
hur man kan använda sig av denna metoden som kan utgöra en del av underlaget för 
arbetet. 
Mats Lieberg förklarar följande i sitt kapitel i Rum och Rörelse:  
''För att få en uppfattning av hur ungdomarnas ''inre'' bild av sitt område ser ut och vad det är som de 
lägger märke till när de rör sig i miljön, lät jag de rita s k kognitiva kartor. Vilket inte är någon exakt 
återspegling av en miljö utan snarare en subjektiv återgivning baserad på tidigare erfarenheter och minnen 

av omgivningen''. 
[12]

 

Kartan ska utifrån barns perspektiv visa deras erfarenheter när det gäller sin omgivning 

där olika minnen och attityder kommer upp. Man kan gå tillväga på olika sätt, t.ex. som 

arkitekten Kaja Ojjanen från Finland som använt metoden där barnen har fått kartor och 

små symboler att fästa på kartorna. Ett hjärta betydde ''favoritplats'' och en dödskalle ''en 
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farlig plats'' vilket senare ställdes samman och tolkades. Så räddades ett litet skogsparti 

från bebyggelsen och blev istället park.
[18]

 

Gå-tur 

Den handlar om att uppleva enskilda platser och att få ta del av ungdomarnas 

erfarenheter genom olika besök. Promenaden går till genom att man stannar på olika 

platser och genom diskussion och samtal väcka fram minnen vilket kan vara svårt att få 

fram under en intervju eller enkätundersökning. Gå-turen bestäms noggrant i förhand 

och på varje plats som man stannar vid bör man skriva ner synpunkter och erfarenheter, 

vilket leder till att man i slutet kan genomföra en diskussion kring de platser som besökts.  

Detta är en bra metod då man får in alla för- och nackdelar när det gäller olika platser. 

Man lär känna omgivningen på ett nytt sätt och man ser saker ur ungdomarnas 

perspektiv, t.ex. genom att se deras beteende vilket kan förmedla något som inte ens ord 

kan beskriva.
[18]

 

Ungdomskanaler på internet 

Flera kommuner har startat en dialog med barn och ungdomar via hemsidor som man 

själv kan skapa på internet. Syftet är att barn och ungas åsikter ska beaktas vid beslut 

kring frågor som rör de själva, där dem direkt kan skriva ner vad de tycker. I hemsidan 

kan man presentera aktuella frågor som ungdomarna kan lämna synpunkter på. Man kan 

lägga upp möten, öppettider och saker som kan vara viktigt för ungdomarna att veta. På 

hemsidan kan man se de svar som inkommit på tidigare ställda frågor och vilka beslut 

som eventuellt har fattats.
[18]
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 3 Metod och Genomförande 
Arbetets grundtanke lades fram för White arkitekter i Stockholm och intresset för arbetet 
var stort. Projektet diskuterades även med våran handledare Kaj Granath och arbetets 
mål, inriktning, omfattning och avgränsningar diskuterades tillsammans med både 
företaget och handledaren. Ramarna för arbetet kunde därefter fastställas. 

För att kunna svara på våra frågeställningar krävdes det en bred teoretisk bakgrund, detta 
för att få en ordentlig inblick i ämnesområdet.  

Vår rapport baseras på tre olika metoder; litteratur, fallstudier och samtal/ intervjuer. 

Till att börja med gjordes en bred informationssökning kring ämnet genom internet där 
det fanns väldigt nyttig material. Bibliotekets databaser inkluderas i internetsökningen 
och väldigt mycket litteratur användes regelbundet under arbetets gång, som kom att ha 
stor betydelse för vårat arbete. Utifrån litteraturen fick vi en fördjupad kunskap som 
bidrog till rapportens uppbyggnad och innehåll. De böcker som vi fördjupat oss inom 
kommer från olika myndigheter; Boverket, Byggforskningsrådet, Ungdomsstyrelsen, 
Ungdomsrådet, Statliga offentliga utredningar(SOU). Förutom dessa har vi även granskat  
olika examensarbeten som bidragit med nya idéer kring exempelvis rapportens struktur 
samt att dess referenser underlättade till vidare litteratur sökning. 
 
När det kommer till val av fallstudier utgick vi ifrån tidigare projekt som hade samma mål 
och syfte som vårt arbete har. Fallstudierna utmynnade i tre större projekt från Sveriges 
tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi hade sedan tidigare kunskaper 
om dessa projekt med tanke på att vi är hemmahörande i respektive stad. Eftersom vi 
hade White Arkitekter som kontaktföretag föll det naturligt att Arena Satelliten i 
Stockholm blev en av våra fallstudier. Även om vi analyserar Arena satelliten som en 
fallstudie så valde vi istället att presentera den som ett exempel på hur ett all-aktivitetshus 
kan se ut. I Göteborg valdes Ungdomsprojektet Majorna och i Malmö 
Stapelbäddsparken. Den fakta som vi använt oss av när det gäller satelliten kommer från 
besök av arenan, samtal med White och artiklar. Vid besöket av arenan fick vi en kort 
guidad tur av vaktmästaren som tog oss in i de olika salarna där vi fick tillåtelse att 
fotografera, dock inte B-hallen som hade pågående aktiviteter med barn. Besöket skedde 
under jullovet, på grund av detta kunde inte något samtal med ungdomarna utföras då 
ingen fanns på plats. Samtalen med White skedde via mail, telefon och ett besök som 
gjordes i början av arbetet (se bifogad protokoll från mötet). 
För projekten i Göteborg och Malmö användes utvärderingar som underlag. 
 
Utifrån teoretiska bakgrunden och fallstudierna bestämde vi oss för att göra en 
områdesanalys över de fyra mest invandrartäta områdena i Jönköping; Österängen, 
Öxnehaga, Ekhagen och Råslätt. Detta för att hitta den lämpligaste placeringen för ett 
all-aktivitetshus. All områdesfakta hittades genom kommunens respektive områdenas 
hemsida och besök av områden och fritidsgårdar. Vi har granskat och lokaliserat de 
åtkomliga föreningarna och anläggningarna. Bland de verksamheterna som granskats 
ansåg vi att KFUM, Ungdomens hus, hade en viktig roll i vår undersökning då även detta 
är ett all-aktivitetshus. För att ta reda på sambandet mellan KFUM, som är placerad 
utanför områdena, och de ungdomar som bor i de utvalda områdena besöktes 
Ungdomens hus. Under besöket fick vi en rundtur av fritidsledaren Anders Johansson då 
vi fotograferade de olika lokalerna och fick information om verksamheten.  
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Framställning av aktiviteter som ungdomarna var intresserade av gjordes genom att 
besöka de fritidsgårdar som finns i de valda områdena. Väl vid fritidsgårdarna 
intervjuades de ungdomar som aktivt befann sig i fritidsgården regelbundet. De 
ungdomar vi nådde var de kamratorienterade.  

Deras åsikter, önskemål, intressen och behov togs tillvara för att kunna fastställa de 
aktiviteter som bör finnas i ett all-aktivitetshus.  
En förslagslåda placerades ut i Råslätts fritidsgård Underground  i Stadsgården, samt i 
Österängens fritidsgård Birkagården. Ungdomarna fick skriva ner och rangordna deras 
intressen på en lapp som sedan lades in i förslagslådan (se exempel på lappar i bilagor). 
Denna statistik hjälpte oss en hel del med att se vilken ålders- och könsgrupp som 
besökte fritidsgården samt vad deras intressen var. Med tanke på att ungdomar i deras 
ålder, främst 14-16 år, har svårt för att uttrycka sig så gjorde vi även individuella 
intervjuer med ungdomarna.  
Vad gäller förslagslådan i Underground så försvann lådan och vid senare tillfälle fick vi 
hjälp av fritidsledaren att utföra momentet på nytt, men denna gången utan förslagslådan 
då lapparna samlades in direkt. Detta tog vi sedan med som erfarenhet när vi besökte 
Öxnehagas fritidsgård, Forum. Vi satte oss med ungdomarna och diskuterade kort kring 
vårat arbete och detta gav oss en bra inblick i ungdomarnas tankar kring området och 
dess aktiviteter. Även här fick ungdomarna rangordna sina intressen på en bit papper. 
Vad gäller Ekhagen så finns ingen fritidsverksamhet tillgänglig. Istället bestämde vi oss 
för att utföra samtal med förbipasserande ungdomar i Ekhagens centrum. Frågan 
formulerades på följande sätt: ”Vilka aktiviteter skulle du vilja ha i en fritidsverksamhet?”.  
Alla svar från ungdomarna i de olika områdena sammanställdes i tabeller för att 
tydliggöra deras aktivitetsintressen. Förutom intresset av aktiviteterna fick vi goda 
kunskaper kring deras miljö då olika för- och nackdelar förtydligades. Detta visade vilka 
åtgärder som borde vidtas i områdena, därför sammanställdes även dessa i en tabell som 
kan vara till underlag för förbättring av områdena.  

Syftet med områdesanalysen var att få en helhets bild över alla områden och ta fram de 
aktiviteter som är väsentliga och saknas utifrån ett ungdomsperspektiv, för att sedan 
kunna hitta en lämplig placering av ett all-aktivitetshus.  
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 4 Resultat 

4.1 Fallstudier 

4.1.1 Ungdomsprojekt Majorna i Göteborg 

En av våra fallstudier som valts för undersökning är Ungdomsprojekt Majorna. Detta 
projekt har, precis som i vårat fall, bland annat försökt att bryta den utanförskap och 
orolighet som funnits i stadsdelen Majorna i Göteborg samt att uppnå en samverkan 
mellan föreningar, förvaltningar, boende och övriga aktörer.  

4.1.1.1 Stadsdelen Majorna 

I västra delen av Göteborg finner man stadsdelen Majorna, som ligger ganska centralt. 
Majorna har en befolkning på ungefär 30 000 personer och en bostadskapacitet på ca 6 
500 st. bostäder. Området utmärks av väldigt gamla byggnader som frambringar en 
småstads känsla. Förr ansåg man att Majorna var en arbetarklasstadsdel då de boende i 
området var arbetare. Med tiden har denna majoritet förändrats och idag finner man en 
stolthet bland de bosatta som skapat en identitet i att komma från området. Vad gäller 
den genomsnittliga årsinkomsten så är den låg, trots att 60 % av Majornaborna är 
välutbildade. Många av de boende är ensamstående föräldrar och företrädare för fria 

yrken. 
[24]

 

4.1.1.2 Projektets uppkomst 

Under 90-talet var engagemanget kring Majorna inte så stort. Det fanns en grupp 
föräldrar som hade försökt ge förslag till en ombyggnation av skolgården på Karl 
Johansskolan som ligger nära Karl Johans torget, men förslaget fick avslag. Efter att 
skolan stängt för dagen så blev torget en mörk plats att vistas i, därför stod torget tomt 
och blev en mötesplats för ungdomsgängen. Fritidsverksamheter är inte lagbundna och 
då den kommunala ekonomin inte räckte till så riskerade många verksamheter att läggas 
ner. Nedläggningarna medförde konsekvenser i området. Många tappade hoppet om att 
kunna vara delaktig och påverka de förändringar som gjordes i området. Man lät alltså 
utvecklingen vara oberoende av ens egna tankar och åsikter. Många fritidsverksamheter 
lades ner och ungdomarna saknade alternativa fritidssysselsättningar. Oroligheterna var 
stora i området. Ungdomarna hade inte mycket att sysselsätta sig med och 
drogproblematiken i Majornas gator gjorde så att ungdomarna löpte större risk att 
involveras i kriminalitet och problem. Vandalisering, fönsterkross, klottring, bränder och 
dylikt orsakade stora problem och utgifter för stadsdelen. Torget fylldes med 
ungdomsgäng vars rekrytering bara växte och växte. Detta kan vara tecken på att 
ungdomarna kände en utanförskap och behövde få uppmärksamhet för att kunna göra 
sina röster hörda. Det var väldigt tydligt att man var tvungen att göra något åt det fula 
torget och dess oanvändbara yta. 

På senare tid infördes ett inflytandeprojekt bland de boende. Samtidigt som 
engagemanget växte i Majorna så diskuterade man hos Hyresgästföreningen Region 
Västra Sverige att man skulle starta ett ungdomsprojekt. Majorna drog åt sig 
uppmärksamheten på grund av den stora bristen av fritidssysselsättningar och den 
allmänt otrygga miljön som stadsdelen befann sig i. Hyresgästföreningen vände sig till 
Familjebostäder i Göteborg AB och framförde förslaget om att starta ungdomsprojektet 
som fick starta i januari år 2004. 
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Engagemanget bland människorna är idag väldigt stort, speciellt när exempelvis 
nedläggning av skolor och sociala verksamheter uppkommer. Det brukar uppstå kritiska 
röster och mobilisering vid situationer som minskar på positiva förutsättningar i 

området.
[24]

 

4.1.1.3 Arbetsprocessen 

Projektet pågick i tre år med avslut i december 2006 och projektledaren blev Jesper 
Bryngelsson som tidigare jobbat med nätverksbildning och utvecklingsarbeten. Målet 
man hade var att skapa förutsättningar för aktiviteter inom samverkansformer för 
ungdomarna. Man ville föra in ungdomarnas delaktighet i Majornas utveckling genom att 
låta de påverka under hela projektets process. På så sätt skulle ungdomarna engagera sig 
mer i området. Inte bara kortsiktigt, projektet skulle även skapa en fortsatt utveckling. 
Det var viktigt att ungdomarna hade ett inflytande och att de lokala resurserna skulle tas 
tillvara på.  

Projektet började som en idé som efter tre års tid utvecklades och resulterade till att en 
nedlagd fritidsgård byggdes om till ett aktivitetshus, en stor och sliten grusplan blev 
istället en näridrottsplats men framförallt öppnade projektet förutsättningarna för en ny 
samverkan och samarbete i området. Torget som gav en otrygg känsla har numera 
förvandlats till en väldigt öppen mötesplats där många olika människor befinner sig. Den 
populära näridrottsplatsen som ligger nära torget har medfört att olika ungdomar och 
barn syns mycket mer i området då de dras till aktiviteterna.  

Man ville prioritera samverkan, samarbete och ett nätverksbyggande som var menat att 
växa med tiden. Nätverket skapades och lyckades få med 25-30 aktörer som bestod av 
föreningar och förvaltningar. Nätverket delades in i två grupper där den ena gruppens 
uppgift var att undersöka möjligheterna att ta över den nedlagda fritidsgården medan den 
andra gruppen arbetade med att förbättra Karl Johans torg och dess otrygga känsla.  

I november 2004 bildades även MSF (Majornas Samverkansförening) som till en början 
bestod av tolv föreningar. Med tiden har flera föreningar gått med och 
samverkansföreningen består idag av 28 föreningar som samarbetar för att driva stora 
och små projekt i Majorna.  

Projektledaren kartlade vilka behov och resurser som fanns i Majorna för att få en bild av 
vad som saknades i området. Man anställde även My Welther som hade ett brett 
kontaktnät och stort engagemang med lokala områdeskunskaper. Just därför fick My 
Welther uppdraget att försöka få med fler av Majornaborna till att vara delaktiga i 
projektet.  

Jesper Bryngelsson tog kontakt med olika förvaltningar som kunde tänka sig vara 
delaktiga i projektet. Bryngelsson presenterade de behov och idéer som hade uppstått 
och efter ett gemensamt möte med bostadsbolag, förvaltningar, boende, ungdomar och 
föreningar så bildades en arbetsgrupp, Karl Johans torgsgruppen. Arbetsgruppen bestod 
av bostadsbolag, föreningar, förvaltningar och andra kommunala organisationer. 

Året 2005 bildade man tre arbetsgrupper som skulle vara grunden för underlag i form av 
idéer; en ungdoms-, en boende- och en föreningsgrupp. Ungdomarna och de boende fick 
tillsammans med arkitekter ta fram förslag och idéer på hur torget kunde förbättras. För 
att inspirera dessa grupper lät man boendegruppen ta del av Majornas historia samtidigt 
som ungdomarna fick åka på ett anordnat läger. Man sammanställde de olika 
arbetsgruppernas idéer och visioner om hur området kunde förbättras och man höll 
dialoger mellan dem.  
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Beslut om finansiering för näridrottsplatsen tog en tid att fastställa. Man behövde ett 
flertal parter som kunde lägga ut kostnader och i slutändan beslutade åtta 
samverkanspartner att bidra till kostnaderna. Tillsammans fick de ihop 4,5 miljoner för 
ombyggnationen av Karl Johans torg. Det nya torget stod klart i september 2006 då 
invigningen hölls. Vid det här laget var näridrottsplatsen inte riktigt klart. 

Att ta över den nedlagda fritidsgården var inte så lätt som man trodde, föreningarna hade 
en stark vilja till att öppna upp verksamheten på nytt och skapa mötesplatser mellan olika 
generationer med aktiviteter för ungdomar och vuxna. Lokalen låg på lokalsekretariets 
ansvar och de kunde enbart hyra ut lokalerna till kommunala verksamheter. Detta drog ut 
på tiden och efter många påtryckningar och övertalningar lyckades man få ett resultat. 
Majornas stadsdelsförvaltning som var lokalernas brukare för stunden ville bli av med sitt 
kontrakt som de hade med lokalsekretariet. Som lösning kom man fram till att hyra ut 
lokalen i andra hand till Majornas Samverkansförening.  

När aktivitetshuset började byggas upp så började man ordningsställa allt i huset. Man lät 
ungdomar vara delaktiga i ombyggnationen i verksamheten, som exempelvis ommålning 
av väggar och inredning. Man byggde en replokal och renoverade även köket i huset. 
MSF har ansvar för kafé, replokaler, musikstudior, barnpyssel, studiecirklar, 
föreningsmöten, öppen verksamhet med mera.  

För att göra ungdomarna mer delaktiga i området så hade man sommarverksamheter. 
MSF i samarbete med Familjebostäder, Hyresgästföreningen, Robert Dicksons stiftelse 
och socialtjänsten ordnade upp möjligheten för ungdomarna att kunna ta hand om sitt 
bostadsområde. Man lät äldre ungdomar leda yngre ungdomar och tillsammans med 
vuxna har man arbetat med miljön runt Karl Johans torg där ungdomarna fick plocka 
skräp, måla om, laga hål i fotbollsmålen med mera. Detta gjorde ungdomarna mot en 
betalning.  

För att hålla igång denna verksamhet så krävs det ett engagemang hos de delaktiga. 
Under projektets gång så bildades det en kärngrupp som skickades till en 
ledarskapsutbildning. Där fick de lära sig, genom teoretiska kunskaper och metodverktyg, 
hur man sammanbinder och arbetar för att föreningsnätverket ska hållas igång i 

längden.
[24]

 

4.1.1.4 Reflektion och lärdom 

När ungdomar är med och medverkar i beslutstaganden så uppstår det ett vist ansvar 
inom dem. De sätter ett värde på det som byggts upp och försvarar det från att saboteras. 
I Majorna ser man ungdomarna ta vara på det som dem lyckats åstadkomma. 
Ungdomarna säger ifrån när dem ser någon som försöker sabotera i området. 
Näridrottsplatsen som placerats nära skolan och torget har öppnat möjligheten för 
ungdomarna att få sporta i några timmar när de väl känner för det utan att behöva ta sig 
långt ifrån området. Man får ofta se organiserade fotbollsmatcher mellan olika 
ungdomsgrupper.  

Relationen mellan de vuxna och ungdomarna förändras också då man bygger upp och 
stärker den genom att delta i ett samarbete. Torget som fyllts med människor är ett starkt 
resultat som visar vad ungdomsprojektet har bidragit med. Majornas torg präglas nu av 
trygghet, möten, delaktighet och engagemang som leder till att platsen utnyttjas mer.  

I detta projekt blev de boende insatta redan innan finansieringen fastställdes och detta är 
något, som Kenneth Nilsson från Idrotts- och föreningsförvaltningen menar, man bör 
vara försiktig med. När man ger ungdomar och övriga människor i boendet 
förhoppningar om ett förändringsarbete, så kan det leda till ett missnöje ifall arbetet får 
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avslag. Därför är det viktigt att man har en ekonomisk bas innan man går ut offentligt 
och ger dessa människor hopp. I det här fallet hade man olika förvaltningar som stod för 
kostnaderna, detta är något man borde undersöka innan man gör områdets boende 
engagerade. Vad gäller igångsättning av aktiviteter så bör den finansiering som behövs 
också vara klar så att man inte startar en aktivitet när olika medel saknas. Även här kan 
engagemanget försvinna bland människor då man väntar på att medlen ska anskaffas.   

I media hade man inte varit tydlig med vilka aktörer som medverkade i 
ungdomsprojektet. De vinklade mot ett samverkansprojekt mellan Familjebostäder och 
Hyresgästföreningen och inte att många idéer och förslag kom ifrån MSF, självaste 
ungdomarna och resterande förvaltningar.  

I aktivitetshuset har det funnits några svårigheter vad gäller att beblanda de olika 
ungdomsgrupperna. Man bildade en ungdomsstyrelse som med tiden blev mindre aktiv. 
Det fanns vissa ungdomsgrupper som kände en rädsla inför andra ungdomsgrupper 
vilket gjorde att de inte befann sig på platsen samtidigt. Man borde ha haft mer 
vuxenstöd i ungdomsstyrelsen och utsett en ambitiös ungdomsledare så att man kunde få 
mer klara direktiv. Tanken var att ungdomarna skulle vända sig till föreningen för att 
kunna starta någon typ av aktivitet.  

Utifrån de intervjuer som gjorts med ungdomar som varit aktiva under och efter 
projektet, ser man tydligt hur de fått en annan syn på relationen med de vuxna. Tidigare 
fanns där ingen respekt och vuxna vågade oftast inte säga ifrån när de fick se någon 
ungdom uppföra sig på ett dåligt sätt. De vuxna vågar idag stå upp och ta fler initiativ 
samtidigt som ungdomarna har lärt sig att lyssna och ta åt sig. Detta på grund av den 
kommunikation och samarbete man haft med varandra under projektets gång.  

Projektledaren använde sig av en gemensam nämnare, nämligen människornas intressen. 
Under en intervju menar han att människorna inte hade varit lika engagerade om 
projektet hade varit bestämt och planerad. Det man lyckades väldigt bra med var att 
skapa en upplevelse, hos de boende, att just deras idéer och engagemang bidragit till det 
som gjorts. Detta gjorde man genom att låta deltagarna tänka fritt utan några bestämda 
ramar. Sedan är det viktigt att hålla sig till de förslagen man får från de boende och om 
något är svårt att etablera så bör detta tas upp i en diskussion med människorna, just för 
att de ska förstå och inte känna sig nonchalerade och missnöjda.  

För att projektet ska fortsätta utvecklas och förbättras krävs det flera möten mellan de 
olika aktörerna. Detta för att missförstånd kring förändringsarbeten inte ska uppstå. 
Tiden är en viktig faktor då man behöver lägga mycket tid på möten och samverkan. Vid 
senare sikt när alltfler parter började delta, behövde man en kommunikatör. Enligt de 
intervjuer som gjorts i utvärderingen så hade det varit till en fördel om kommunikatören 
hade någon typ av informatörs utbildning. I detta projekt lade man fokusen på 
föreningserfarenheter. Att kommunikatören är erfaren inom föreningslivet bidrog i sin 
tur till ett större kontaktnät då många kontakter redan fanns där från början. Men 
samtidigt var det inte lika positivt när kommunikatören skulle informera om det som 
skulle informeras då han i många fall haft svårt för planering och kommunikation på en 
mer strategisk nivå. Allmän kommunikation mellan alla aktörer är också väldigt viktigt då 

man vill uppnå en samverkan tillsammans.
[24]
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4.1.1.5 Näridrottsplatsen i Majorna 
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4.1.2 Stapelbäddsparken i Malmö 

En av de första projekten i Sverige där man lyckats att utveckla det offentliga rummet 
och få ungdomars röst hörd är Stapelbäddsparken i Malmö. Ett lyckad projekt som 
bygger på demokrati och delaktighet. Med denna fallstudie vill vi komma fram till två 
viktiga punkter; hur man går tillväga för att engagera och involvera ungdomarna för att 
utveckla det offentliga rummet samt vad som krävs från de inblandade för att tillmötesgå 
ungdomarnas behov av delaktighet och inflytande i planeringen. Fallstudien ska visa ett 
nytt sätt att se på planering och förvaltning genom att ett slags deliberativ demokrati tas 
tillvara. Deliberativ demokrati kallas även för samtals demokrati, vilket innebär att man 

genom dialoger och samtal mellan de olika aktörerna komma fram till lösningar.
 [25]

 

4.1.2.1 Västra Hamnen 

Stapelsbäddsparken ligger i Västra hamnen i Malmö, ett område som är känt för sin 
moderna arkitektur och ekologiska hållbarhet inte bara i Sverige utan hela Europa. Det är 
en av Malmös nyaste bostadsområde med blomstrande bebyggelse och attraktiva caféer 
och restauranger som lockar många besökare. Det nya området med havet som 
utgångspunkt blev en mötesplats för ungdomarna speciellt på sommaren. Detta var något 
som kommunen inte hade förväntat sig, området fungerar i stort sett som en frizon för 
sina brukare. Platsen är ungdomarnas territorium och på kvällen är platsen en frizon där 
en del ölburkar åker fram under mörker. 

Malmö kommuns plan var från början att skapa ett musealt industriområde av Västra 
hamnen. I samband med detta blev kommunen kontaktad av skateboard föreningar som 
ville göra en skateboardpark samt en mötesplats med aktiviteter. Kommunen kom fram 
till att upplåta marken för ungdomarnas drömmar och idéer, vilket ledde vidare till att 
göra en modern skateboardspark i betong samt renovering av det befintliga 2500kvm 
industrifastigheten(Malmös enda bevarande stapelbädd) där olika slags verksamheter som 

utifrån ungdomarna kunde arrangeras.
 [25]

 

4.1.2.2 Målen 

Några av de viktigaste målen var att samtal och kommunikation mellan de olika aktörerna 
skulle hållas vid liv både i planeringen och förvaltningsprocessen samt att brukarna 
(ungdomarna) ska vara med under beslutsprocessen. Målet har också varit att skapa en 
kreativ mötesplats där en av Europas största och bästa skateboardspark skulle finnas 
tillgänglig för alla. Utan inträdesavgift, regler eller någon vuxenövervakning och 
personalen skulle BARA se till att inga enskilda intressen tar över. 

Några av de målen som man tillsammans genom samtal kommit fram till är: 

 Brukare ska aktivt delta genom dialog under hela utvecklingen av parken 

 Parken ska erbjuda ett brett spektrum av aktiviteter och upplevelser som främjar 
hälsa och livskvalitet 

 Parken ska utgöra såväl en mötesplats som en plats för olika typer av 
arrangemang 

 Gestaltningen av parken ska förena historisk miljö med ny urban design 

 Alla ska känna sig välkomna 

 En form för drift och underhåll mellan förening och kommun ska utvecklas 
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 Under parkens tillblivelse ska en aktiv dialog föras kring skapandet av ett 
intressebaserat boende i parkens närhet 

 Skapa upplevelser 

 Attrahera människor att vistas utomhus 

 Att bidra till biologisk mångfald
[25]

 

4.1.2.3 Bryggeriet  

Föreningen Bryggeriet bildades 1990 där tre olika föreningar Aggrokult, Unga Örnar och 
KFUM Malmö gick ihop till syfte att få en skateboards hall inomhus samt att samla fler 
föreningar under en och samma tak och tillsammans skapa olika projekt och utbildningar. 
Efter 8 års hårt arbete så invigdes norra Europas största inomhusanläggning för 
skateboard åkning i Bryggeriet där det kommer 1200 besökare varje vecka. Åkytan 
inomhus är drygt 1800 kvm där ramperna är ritade och byggda av skejtarna själva. Man 
har även kaféer, en shop, olika slags verkstäder och 500 kvm som går till 
utbildningslokalerna. Förutom skateboard åkning inomhus så driver Bryggeriet olika 
aktiviteter och utbildningar och har över tjugo anställda från olika föreningar. Den 
ettåriga projektutbildningen startade 2001 i samarbete med Malmös högskola och 
Österlens folkhögskola, vilket gav ungdomarna möjligheten att förverkliga deras idéer 
och visioner. Under utbildningen arbetade 15 studenter med egna projektidéer och 
kopplade ihop dessa med verkligheten. 

När kommunen kom fram till att upplåta marken i Stapelsbäddsparken för ungdomarna 

så kom Bryggeriet att ha en viktig roll.
 [25]

 

4.1.2.4 Bryggeriets roll under projektet på Stapelbäddsparken: 

Föreningen Bryggeriet var de ''experter'' som förädlade de idéer som ungdomarna hade. 
Bryggeriet gjorde de ungas röster hörda både i planerings- och beslutsprocessen genom 
att vara involverade redan från början av projektet. De gav ungdomarna, genom 
projektutbildningen, möjligheten att förverkliga deras idéer. Under utbildningen arbetade 
studenter med egna projektidéer och kopplade ihop de med verkligheten. John 
Magnusson som gick den utbildningen utnyttjade sina kunskaper till att förverkliga 
drömmen om att bygga en skatepark utomhus. John och två andra skejtare bildade 
gruppen Bowl 02 som utsågs till projektledare för Stapelbädds projektet. Gruppen hade 
genom studiebesök i Österrike och andra länder fått bra kunskaper om hur en bra 
skatepark av betong kunde byggas. De flesta lyckade skateparks projekten har byggts av 
skejtarna själva, som John insåg under sina studiebesök och samtal. Man hade möten 
med olika företag till syfte att undersöka om svenska byggföretag hade någon möjlighet 
att bygga enligt Bowl 2s krav. Man insåg ganska snabbt att de flesta företagen inte har de 
kunskaper som behövs för att bygga en bra åk yta både material och 
konstruktionsmässigt. Lobbying och möten fortsatte tills Bowl 2 kom i kontakt med 
några killar från Oregon USA som hade byggt en skatepark i Österrike. De visade ett 

stort intresse och ville gärna komma till Sverige för att bygga.
 [25]

 

Under projektutbildningens gång så tilldelades Bowl 2 flera priser och man kan tydligt se 
att det är viktigt att kombinera studier med praktik samt att föra in projektutbildningar i 
en verksamhet. 
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Det viktigaste som återstod då var att försöka få ett bra samarbete med Malmö kommun 
och få dem att gilla idén. Inte förens mötet med Gunnar Ericsson, stadsträdgårdsmästare 
i Malmö, kunde projekteringen på riktigt ta fart. ''Att få politiker och tjänstemän att 
lyssna tar tid och det är just här det kan vara lätt att ge upp'' säger John. Bowl 2 
presenterade idén med att bygga en skatepark utomhus samt renovering av det gamla 
industrifastigheten, vilket Gunnar Ericsson tyckte passade bra. Bowl 2 och Gunnar 
började ha möten där det diskuterades om hur man skulle arbeta vidare. Nu hade man 
fått den efterlängtade kontakten som man ville ha med Malmö kommun och man insåg 
att någon var intresserad, vilket var något positivt för Bryggeriet. Deltagandet och 
inflytandet av ungdomarna har skett genom Bryggeriet och främst av John. Nu hade 
projektet börjat ta fart och Gunnar ville ha en modell så att man kunde se hur en sådan 
anläggning hade kunnat se ut i Malmö. Modellen behövde han även för att visa upp för 
den tekniska nämnden som fattar beslut i frågor angående projektering av parker. John 
och hans grupp började göra en modell av trolldeg vilket de gjorde efter att dem fått tips 
och råd från olika pizzerior. Trolldegen tog två veckor att torka och man lade sedan 
spackel för att kunna polera fram en fin yta. De ville förutom skateytan skapa en känsla 
av park och för att förmedla detta så införskaffade dem objekt som skulle symbolisera 

gräs, träd och gatulampor.
 [25]

 

John hade bra kunskaper och visste hur han ville ha skateytan men det han behövde hjälp 
med var hur man kunde utveckla resten av parken och vad den kunde innehålla.  
Stapelbäddsparken skulle inte bara innehålla en skatepark utan även andra aktiviteter så 
att parken kunde bidra med mer. 

Under våren 2003 kom han i kontakt med K3 (konst, kultur och kommunikation vid 
Malmö Högskola) där K3 studenterna kunde hjälpa till med att utveckla parken. Under 
en projektpresentation kunde John visa en film till syfte att fånga studenternas 
uppmärksamhet och locka de till sitt projekt. Det var tio studenter som ville hjälpa till 
och samarbeta. Man skapade då en projektgrupp där man skulle arbeta utifrån några olika 
punkter: 

 En enkätundersökning av ungdomars fritidsaktiviteter och få information om 
vilka övriga aktiviteter som kunde passa in i aktivitetsparken. 

 Ljussättning. Några av studenterna läste om scen och teater teknologi och 
jobbade mycket med ljus. 

 Tillverka en hemsida. 

 Sammanställa allt i ett kompendium för att överlämna till Malmö Stad 
 

Projektets nästa steg i samarbete med K3 var att kartlägga ungdomarnas fritidsaktiviteter. 
För att få svar på frågan om hur de unga skulle vilja att en ungdomspark i Västra 
Hamnen ska se ut och vilka aktiviteter de skulle vilja uppleva och utföra så hade man 
möten och intervjuer med ungdomarna samt att dem fick göra en enkätundersökning. 
Svaren från undersökningen kan vi se nedan. Där kan man se att de flesta av Malmös 
ungdomar önskar en plats att mötas på, en plats där man kan träffas och umgås med sina 
vänner och träffa andra genom t.ex. grillning, bad och utomhusbio. Man var även 
intresserad av andra aktiviteter som att spela basket, spela volleyboll under sommaren 
och åka skridskor under vintern. Däremot var det få av de intervjuade som önskade en 
plats där man kunde åka skateboard. Men från bryggeriet och skateboard föreningarna 
hade man tillräckligt många ungdomar som önskade det. Samarbetet med studenterna 
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betydde mycket med tanke på att dem tillsammans med John kunde komma fram till de 
här resultaten efter alla möten med ungdomarna och enkätundersökningen. 

Efter samarbetet med studenterna kopplades även flera representanter in i projektet, som 
t.ex. Movium (centrum för stadens utemiljö vid SLU) som under en längre tid hade letat 
efter ett projekt där man kunde vara med och studera ungdomars medverkan och 
inflytande i planeringen. De olika representanterna, Malmös Högskola, Malmö Kommun, 
Bryggeriet och Movium, bildade tillsammans en arbetsgrupp. Flera olika tjänstemän och 
beslutsfattare inom Malmö kommun började också visa ett stort engagemang och 

intresse för detta.
 [25]

 

Resultat från enkätundersökningen.  
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4.1.2.5 Styrgruppen och Brukardeltagandet: 

Hur kom man i kontakt med ungdomarna? 

Det var föreningen Bryggeriet som spelade en viktig roll och förmedlade ungdomarnas 
idéer till en verklighet genom sina mångåriga erfarenheter i frågor angående samarbete 
mellan samhället, kommunen och föreningslivet. De hade goda kunskaper om hur man 
arbetade med ungdomar och skapade en förtroendefull relation mellan de unga och 
kommunen. 

Hur skulle man gå vidare med ett godkänt och påbörjat projektet utan att de som kommit med idén 
tappas bort ? 

Det är vanligt att brukarna glöms bort efter att ett projekt har blivit godkänt och börjat ta 
fart då olika aktörer är inblandade. Nu kom en viktig fråga att spela roll, om hur man 
skulle gå tillväga med arbetet samtidigt som brukardeltagandet tas tillvara. Vilka metoder 
kunde man använda sig av som garanterade en fortsatt deltagning från brukarnas sida? 

Till hjälp för att besvara dessa frågor kom olika projektledare från Movium att ha en 
viktig roll. De föreslog att arbetet skulle gå vidare med en framtidsverkstad som är en 
demokratisk arbetsmetod där man genom samarbete lyfter fram en grupps idéer och gör 
de till verklighet. Syftet med detta är att låta alla tillsammans bestämma vad som behöver 
göras för att driva utvecklingen vidare och se till så att en förändring sker. Under arbetets 
gång så genomfördes flera framtidsverkstäder där trettiotals personer deltog, som 
exempelvis skejtare, anställda från Bryggeriet, ungdomar, studenterna från Malmö 
Högskola och representanter från Malmö Kommun, Movium mm. Man diskuterade olika 
frågor som hade med parken att göra som t.ex. gestaltningen, inflytandet, organisationen 
och förvaltning. Detta ledde till att man skapade en styrgrupp som träffades var tredje 
vecka där olika beslut kring projektet togs. Projektet delades in i två projektledarskap, 
Ewa Sundström från gatukontoret blev projektledare och John Magnusson från 
Bryggeriet blev vice projektledare. Det var genom samråd med styrgruppen som beslut 
fattades, genom att medlemmarna i styrgruppen lyssnade och diskuterade med varandra 

under samma villkor, ''att driva projekten framåt''.
 [25]

 

Under december 2003 hölls en framtidsverkstad för att samla på idéer till att skapa en 
hemsida som på ett effektivt sätt skulle nå ut med information till ungdomarna och 
allmänheten. Genom hemsidan har man kunnat följa hela projektet och komma med 
åsikter, detta har då lyft fram ungdomars möjligheter till inflytande. Hemsidan skapade 
John tillsammans med studenterna från K3. 

Den 13 februari 2004 hölls det en till framtidsverkstad och inför detta tillfället hade 
styrgruppen gett olika konsulter i uppdrag att skissa på idéer som baserades på det 
information man har kommit fram tills nu. Under samrådet behandlades ärendet av 
styrgruppen och Agneta Persson. John hade fått ett visitkort under studiebesöken i 
Österrike och tog kontakt med Stefan Hauser och hans företag som Styrgruppen bjöd 
sedan in Stefan till Sverige och alla var överens om att ha honom som ansvarig för bygget 
av Stapelbäddsparken. En vecka efter satte man igång med designen och Stefan fick ta 
del av all material och idéer som fanns för att kunna ge han den bästa bilden av 
skateparken. Stefan och styrgruppen tog fram en 3D modell för att kunna presentera 
skateboard anläggningen på ett professionellt sätt. Byggprocessen började efter 1 års 
arbete med att ta fram den slutgiltiga modellen av anläggningen och förberedelser innan 
man började bygga. Den 24 maj 2005 började man bygga och Stefan fick handplocka sina 

arbetare som tog hand om konstruktionen och själva bygget av skate ytan. 
[25]

Under 

byggprocessen fanns det två entreprenader; Bryggeriet i samarbete med Stefan tog hand 
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om de mjuka delarna i parken medan Vägverket skötte trapporna, bänkarna och själva 
grundläggningen av hela parken. De två parterna har samarbetat med varandra genom 
byggmöten och bevisat att man klarar detta bra. John började samarbeta med Agneta så 
att de kunde komma fram till samma tankar kring gestaltningen av hela parken. Men man 
visste fortfarande inte hur själva skejtparken skulle se ut och utformas.  

Stapelbäddsparken stod klart i december 2005 men man väntade med invigningen till maj 
2006. Invigningen erbjöd flera olika skateboardtävlingar, många av de internationella, 
men även andra arrangemang som konserter och filmvisningar så att parken skulle locka 
till sig även icke skateboard intresserade. Målet med Stapelbäddsparken var att skapa en 
park där alla känner sig välkomna och redan från början har det visat goda resultat. Efter 
invigningen kopplades ett femtiotal andra föreningar till Bryggeriet och det nya målet var 
att utveckla Stapelbäddsparken till en mötesplats inte bara för Malmös ungdomar, utan 

även för besökare från hela regionen.
 [25]

 

 

4.1.2.6 Stapelbäddsparken idag 

Parken, som drivs av Bryggeriet men ägs av Malmö Kommun (Gatukontoret), är öppen 
dygnet runt och tillgänglig för alla som vill åka skateboard, rullskridskor eller dylikt. 
Fördelen är att det inte kostar att åka och man behöver inte boka någon tid. Bryggeriet är 
de som arrangerar tävlingarna och aktiviteterna. Två personer är anställda för att driva 
kulturverksamheterna och de har haft en betydande roll i utvecklingen av Stapelbädden. 
Det finns klätterklippor som är till för alla och fria att använda dygnet runt. Ibland 
arrangerar Malmö Klätterklubb en del tävlingar också. Lokalerna i Stapelbädden beskrivs 
på följande sätt enligt deras hemsida: 

 ''Stapelbädden skall vara en arena för "kreativa experiment" där människor är producenter och där 
nya idéer, produkter, samarbeten och projekt kan födas och utvecklas i ett nyskapande format. Platsen 
tillhandahåller "projektrum", utrustning, utrymmen, processcoacher, handledning och faktiska verktyg 
för att föra realiserade idéer och projekt. En s.k. "kreativ kulturmiljö" som möjliggör både för etablerade 
och nya kreatörer i en arena.''  

Bryggeriet verkar främst inom konst, streetkultur, media och musik och riktas mest till 
ungdomarna. Lokalerna i Stapelbäddsparken har använts för olika sorters arrangemang; 
utställningar, spelningar, installationer, fashion, graffiti, workshops och konferenser. 

Mats Lieberg säger följande om Stapelbäddsparken i en rapport från Movium ''Sett ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv är utbyggnaden av Västra Hamnen den största satsningen som 
kommunen gjort sedan miljonprogrammet. Utbyggnaden av Västra Hamnen innebär 
därför en stor utmaning där man ska skapa något nytt, samtidigt som man vill bevara den 

historiska strukturen''.
[25]
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Skateparken 

Skateparken från ovan 
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Exempel på utställningshallen 

 

 

 

Illustrationsbild på Stapelbäddsparken 
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4.2 Områdesanalys i Jönköping 

4.2.1 Österängen 

Bostadsområdet började byggas under 1950-talet och har en befolkning på 3154 invånare 
varav 1115 är barn och ungdomar mellan 10-29 år. Österängen ligger ca 5 km Öster om 
Jönköpings stadskärna. Området har ett fantastiskt läge med en vidsträckt utsikt över 
Vättern och bra kommunikationsförbindelse till Jönköpings centrum och Huskvarna. 
Man har utformat en tydlig grannskapsenhet med byggnader i form av lamell-, punkt- 
och stjärnhus. Här kan man hitta det mesta man behöver, Österängens centrum som 
erbjuder en rad affärer så som Willys, fiskbutik, charkuteri, Frukt & Grönt, blomsteraffär, 
klädbutik och Österängskiosken. Det finns även möjligheter till att hyra filmer på 
Österängens video, sola solarium, gå och klippa sig på Salong Österängen eller bara äta 
något gott på Cuuchini Restaurang & Pizzeria och Bageri Glade Bagaren. Just 
Österängens centrum och framförallt Willys har blivit en plats där ungdomar brukar 
hänga på sin fritid. Området erbjuder även ett friskt utbud för barnomsorg i form av 
familjedaghem med en dagbarnvårdare samt tre förskolor, Birka förskola, Storängens 
förskola och Öppna förskolan, som vänder sig till hemmavarande föräldrar med barn. 
Här finns det även möjlighet för låg och mellanstadieskola i Österängsskolan. Inom 
Österängens rektorsenhet finns det en områdesgrupp (Områdesgruppen Österängen) 
som består av representanter från skol-, Fritids-, Socialförvaltningen, Bibliotek, Polis, 
Kyrka, Hyresgästföreningen, Bostads AB Vätterhem. Gruppen sammanträder var sjätte 
vecka under skolterminerna och jobbar kring barn och ungdomar och utvecklingen av 
området. Området ligger nära till Elmia där det finns tillgång till konserthus, bad, hockey 
arena och olika inomhushallar. Följande statistik över de unga i områdena är hämtad från 
Jönköpings kommuns hemsida där åldersgruppen 19-29år visas tillsammans och är inte 
separerade, därför har vi ingen specifik statistik på de åldersgrupper vi behandlar.  

 

Ålder: Män: Kvinnor Totalt  Totalt(%) Utrikesfödda 

10-12 27 24 51 1,6 13 

13-15 28 28 56 1,8 10 

16-18 37 33 70 2,2 29 

19-29 521 417 938 29,7 420 

ΣTotalt 613 502 1115 35,3 472 
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4.2.1.1 Tillgängliga aktiviteter/arenor utanför området 

KFUM, Ungdomens hus: KFUM  
KFUM är en av världens största ungdomsorganisation som har 70 miljoner medlemmar i 
130 länder, ca 70 000 medlemmar i Sverige fördelade på omkring 450 lokala föreningar. I 
Jönköping bildades den 1885 och var den första i Sverige, KFUM står för Kristliga 
Föreningen av Unga Människor, det är i grunden en kristen grupp. All ungdomar mellan 
10 och 25år från hela Jönköping är välkomna och målet med föreningen är att bidra med 
en drogfri mötesplats för de unga. Det finns många olika aktiviteter som anordnas och 
man arbetar med att alla ska vara med oberoende av bakgrund eller ekonomisk status 
säger Anders Johansson från KFUM Jönköping enligt en intervju som vi gjorde med 
honom. Enligt Anders är ungdomarna alltid med och bestämmer när det gäller både 
aktiviteterna och byggnaden i 
sig där de kan komma 
med egna idéer. På 
KFUM kan man idrotta 
genom en mängd olika 
sporter som exempelvis 
fotboll, frisbee, volleyboll 
och pingis.  

System hallen(idrottshall) 
är den enda hallen där 
ungdomarna kan 
genomföra 
sportaktiviteterna vilken 
också används utav 
fotbolls, volleybolls och 
bandyföreningar. Hallen är 
40*20 bredd, 7,5 i höjdtak 
och  rymmer totalt 1200 personer. Genom våra samtal med ungdomarna så fick vi veta 
att hallen inte är tillgänglig för de vid behov av användning då föreningarna har fasta 
tider för träningar osv. men däremot kostar det inte nåt för ungdomarna att ha hallen. 
Förutom idrottshallen finns det också en Skatepark inomhus, som används mest av 
ungdomarna som vill syssla med skateboard, Bmx, inlines och graffiti då man får måla på 
skate ramperna. 
Skateparken byggdes av 
en grupp 
ungdomsskatare. På 
KFUM kan man hitta 
musik och danslokaler, 
det finns 16replokaler 
därav 12 är stängda och 4 
öppna. Replokalerna 
utnyttjas inte bara av 
ungdomarna utan av 
andra musikföreningar 
också vilket gör att 
ungdomarna konkurreras 
ut även här. Andra 
aktiviteter som var 
tillgängliga är en 
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playstations 2 vilket inte funkade, ett pingisbord placerad mitt i entréhallen och en 
klättervägg vilket används mest av 10-15åringar. 

Vi besökte KFUM två gånger då 
vi genom samtal med ungdomar, 
fritidsledare och vaktmästare 
fick en tydlig bild av hela 
byggnaden. Känslan av en 
mötesplats för ungdomarna 
saknades då miljön inomhus var 
för kall. Det fanns några bord 
och stolar placerade, men den 
riktiga känslan av en 
fritidsverksamhet saknades. Det 
fanns ingen tydlig mötesplats där 
de unga kunde samlas för att 
bara umgås, vilket är det största 
intresset för de flesta ungdomar.  
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Jönköpings Konserthus: Konserthuset är belägen i elmiaområdet och här kan man ta 
del av olika evenemang som standup, dans och musik konserter. Jönköpings Konserthus 
bjuder ofta in kända orkestrar och artister som till exempel Salem Al Fakir. Hjärtat av 
konserthuset är hammarskjöldsalen som rymmer 1100 sittplatser.    

Elmia; mässhallar: Elmia är en plats för möten, hit kommer människor och företag 
som har eller söker nya idéer, produkter och tjänster. Elmia består av stora 
utställningshallar, små och stora konferensrum. Elmia står också för en hel del 
evenemang så som bilutställningar, hundutställningar eller högtidliga middagar.  

Öxnegården; vandring, promenad, minigolf: Detta är en motionsanläggning belägen 
vid bondbergsreservatet med ett avstånd på tre kilometer från Huskvarna och sju 
kilometer från Jönköpings centrum. Öxnegården ägs och drivs av Friluftsfrämjandet. På 
dagarna sköts anläggningen av anställd personal medan på kvällar och helger arbetar 
personal ideellt. Här kan man ingå i ett medlemskap för att få ta del av alla aktiviteter i 
hela landet.      

Rosenlundsbadet: Rosenlundsbadet är ett stort badhus som erbjuder det mesta. Hit kan 
man gå med familjen för att ta del av äventyrsbadet, relaxavdelningen eller deras gym. 
För barn och ungdomar erbjuds även simskola.   

Racketcentrum: Vid Elmia och Kinnarps Arena ligger Racketcentrum som erbjuder 
flera aktiviteter. Inom racketsporten finns möjlighet till badminton, tennis och squash. 
Utöver det erbjuder arenan klättring och solarium. Alla racketsporter inklusive klättringen 
har sina egna föreningar som verkar här. Dessutom under samma tak har Sportlife Gym 
och Bowling Arena sina verksamheter. Dessa aktiviteter är inte kostnadsfria och 
tillgängliga hela tiden, man måste därför boka tid för att till exempel spela tennis.  

Kinnarps ARENA: Detta är Jönköpings stolthet, här bedriver elithockeylaget HV71 sin 
verksamhet. Kinnarps Arena har en publikkapacitet på 7000 åskådare vid hockeymatcher. 
För att stärka HV:s ungdomsverksamhet så byggde man en träningshall i anslutning till 
matcharenan. Denna arena är endast till för medlemmar, det finns alltså ingen möjlighet 
för privata att ta sig hit för att åka skridskor eller spela hockey.    

Bowlinghall: I samma byggnad som Racketcentrum som ligger vid Elmia och Kinnarps 
Arena kan man hitta ”Bowling Arena”. Arenan är en av Sveriges största bowlinghallar 
och rymmer 20 banor med en restaurang för 80 personer. Varje fredag och lördag 
arrangerar arenan nattbowling med nedsläckt lokal och musik där man även har möjlighet 
till vinstchanser under spelets gång. Arenan erbjuder även ungdomsbowling genom 
bowlingklubben JKK som driver sin verksamhet med träningar varje vecka och 
kontinuerliga tävlingar.      

Curlinghall: Det finns en curlinghall i hela Jönköpings kommun och den ligger intill 
Kinnarps Arena på Rosenlund. Verksamheten drivs av Jönköpings Curling Club. Hallen 
är främst avsedd för medlemmar men kan hyras under oktober till mars månad. Priserna 
ligger på 800-1500 kronor för två timmar.    

Tipshallen/inomhusfotboll: På mässområdet Elmia finner vi Sveriges första 
inomhushall för fotboll med fullstor plan med måtten 105 x 65 m och har en 
publikkapacitet på 2000 platser. Fotbollsverksamheten ansvarar Jönköpings Södra IF för 
medan Elmiahallen/Tipshallen ägs av Elmia AB. För att boka denna hall måste man 
kontakta Jönköping Södra IF. 
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Huskvarna Folkets Park: Folkets Park ligger i nära anslutning till Huskvarna 
tågstation. Här erbjuds olika arrangemang i form av musik och dans. Sedan invigningen 
2001 har många artister varit här och spelat för invånarna i Jönköping och Huskvarna. 
Under somrarna anordnas bil och MC träffar.      

Kungsporten: Sydost om Österängen finner man Kungsporten som är ett 
allaktivitetshus med kyrka, café, friskvård, konferens och second-handbutik. 
Kungsporten erbjuder även en  enskild förskola som drivs i samarbete med 
Kungsportskyrkan.    

IK Tord (Fotbollsklubb): Norr om Österängen hittar vi Elmia och Rosenlunds 
Idrottsplats. Där håller fotbollsklubben IK Tord till. Föreningen bildades nittonde 
december 1919 och idag finns det ett ungdomslag som omfattar fem pojklag födda från 
1997 fram till 2004. Flickorna har tre lag födda 1993 och 1999. IK Tord består även av 
ett A-lag och U-lag (utveckling/juniorer) som brukar träna tillsammans.   

 

4.2.1.2 Tillgängliga aktiviteter/arenor i området 

Fritidsgård (Birkagården): Birkagården ligger i Österängenscentrum och som alla 
fritidsgårdar i Jönköping syftar den till att under fria former underlätta och ge utrymme 
för ungdomar att mötas. Fritidsgården Birkagården finns tillgänglig för ungdomarna 
måndagar, onsdagar och fredagar med varierande tider. På fritidsgården finns det 
utrymme för samtal och fysiska aktiviteter så som spela biljard, pingis, kort, tv-spel, spela 
air hockey med mera. Verksamheten är frivillig och öppen för alla, främst i åldern 10-19 
år.  
Även om utbudet av aktiviteter är acceptabelt så är ytorna väldigt små vilket begränsar till 
utveckling av fritidsgården.  

Bibliotek: Biblioteket ligger på Österängens centrum i nära anslutning till Willys. Här 
finns det möjlighet till att låna aktuell skönlitteratur, faktaböcker, barnböcker och 
tidsskrifter och mycket mer. I Österängen bor många invånare med invandrarbakgrund, 
biblioteket erbjuder därför även böcker, dagstidningar och tidsskrifter på utländska språk. 
Här har man även möjlighet till fri internet surf. 

Fotbollsplan: I Österängen har man endast tillgång till en grus- och asfaltfotbollsplan 
som befinner sig i dåligt skikt utan någon belysning under kvällarna. Planen saknar även 
murar eller liknande. Dessa planer ökar risken för skador, speciellt när man har placerat 
planen intill bilvägar. 
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4.2.1.3 Mötet med ungdomarna på Birkagården 

Under arbetets gång besökte vi Birkagården i Österängen där ungdomar och fritidsledare 

välkomnade oss. Ungdomarna samlades i köket och det var inte mer än 15 personer som 

närvarade under intervjuerna. Fritidsgården, Birkagården, är relativt litet med få besökare. 

Ytorna är inte stora och inom kort kommer fritidsgården även att ge bort en del av sin 

verksamhet till en pensionärsförening vilket resulterar till en ännu mindre verksamhet för 

ungdomarna. Det är alltid samma ungdomsgrupp som besöker fritidsgården mest och 

detta har skapat en stark sammanhållning mellan personal och ungdomar. 

Bland ungdomarna fanns dock en hel del frustration. Fritidsgården skall bli mindre, 

pulsarenor som blivit utlovade av kommun och politiker till ungdomar har ännu inte 

uppförts, boxningsverksamheten skall läggas ner, en fotbollsplan med grus utan lampor 

och murar som gör att man får jaga bollen ut på bilvägen när man skjutit för långt och de 

ytor som finns är i dåligt skikt. Man får en känsla av att kommunen inte öppnar ögonen 

för Österängen och att de inte lägger ner rätt resurser på området, vilket beror på dåligt 

inflytande. 

En förslagslåda placerades i receptionen under två veckors tid där ungdomarna fick 

möjligheten att lägga in lappar med deras intressen och behov. Som komplettering till 

lådan lade vi även fram några förslag på olika typer av aktiviteter, detta för att 

ungdomarna ska sätta sig in i ämnet och förstå vad vi var ute efter. Bortsett från 

förslagslådan kände vi att vi även behövde individuella intervjuer för att fullborda vårt 

syfte med detta moment.  

Ungdomarna var väldigt intresserade av kampsport, musik och mopeder. Detta framgår 

tydligt genom våran förslagslåda och även under intervjuerna med ungdomarna så var 

dessa aktiviteter bland de populäraste.  

Det mesta av tiden gick åt att prata om områdets negativa sidor, detta gav oss en inblick 

kring det som saknades. Att Ungdomens hus ligger nära spelade ingen roll för 

ungdomarna och att använda lokalerna kostar dem för mycket pengar. Bortsett från 

betalningen så är lokalerna oftast inte tillgängliga. Ungdomarna jämförde Österängen 

väldigt mycket med de intill liggande områdena, de kände att de inte riktigt hade de 

förutsättningar som exempelvis Öxnehaga har.  Det pratades mycket om klotterväggar 

där man kunde få måla och klottra lagligt, detta hade ett all-aktivitetshus bidragit med och 

hållit ungdomarna borta från att klottra på allmänna platser och väggar. Vad gäller 

data/teknik så har Birkagården ett litet rum, som knappt rymmer fyra personer, med tre 

datorer i dåligt skick.  

Det är väldigt tydligt att man behöver åtgärda detta och bygga något nytt för 

ungdomarna i området för att kunna motivera dem till att röra och beblanda sig med 

andra ungdomar. 

Birkagården har flest killar som besökare. Under vårat besök var där endast killar som 

närvarade så det var svårt att få en synvinkel ur tjejernas perspektiv. I Birkagården 

saknades det både aktiviteter och privata ytor som var avsedda för endast tjejer och detta 

leder till att det blir svårt att behandla när man har en begränsad yta att använda sig av. 

Detta är ett tydligt exempel på hur de olika könen har separerats i en verksamhet. Någon 

typ av tjejverksamhet hade säkert lockat fler tjejer till fritidsgården då de skulle ha något 

anpassat efter deras egna intressen. En bra start för att integrera tjejerna i verksamheten 
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är genom en tjejverksamhet. Även om man återigen separerar tjejerna från killarna inne i 

verksamheten så är detta en bra väg att gå för att beblanda både killar och tjejer i en och 

samma fritidsverksamhet. Genom att befinna sig under samma tak så kommer det i sin 

tur att bidra med en mer könsintegrerad miljö jämfört med nuläget.  

En byggnad av ett all-aktivitetshus karaktär är något ungdomarna har längtat efter väldigt 

länge. Efter att ha visat en kort presentation, i form av ett videoklipp, av Arena Satelliten 

så önskade sig ungdomarna en likadan plats. En plats där alla kan mötas för 

gemensamma ändamål. 

Här visas resultatet vi fått med hjälp av intervjuer och förslagslådan: 
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4.2.2 Öxnehaga 

Öxnehaga är ett bostadsområde som byggdes under 70-talet. Området gränsar till 
nordväst om Österängen och nordöst till Huskvarna och ligger knappt 10km från 
centrala Jönköping. Området  har ett vackert läge med utsikt från sluttningen ner mot 
Vättern. Öxnehaga är uppdelat i två delar där småhusbebyggelsen som utgörs av villor 
och radhus ligger i norr och söder medan flerbostadshusen ligger nära de centrala 
delarna.  Flerbostadsområdet är från miljonprogrammet där hälften av befolkning är 
utrikesfödda och 70% av invånarna bo i. Vid de centrala delarna av området ligger det ett 
centrum där det finns vårdcentral, folktandvård, bibliotek, apotek, mataffär, posten och 
fritidsgården forum. Inne i Öxnehaga centrum kan man ofta träffa på ungdomar som står 
utanför mataffären och bara hänger med kompisar, vilket har blivit ett stamställe eller on 
stage plats för de unga vilket ogillas av många äldre. Andra platser som fungerade som on 
stage för ungdomarna var baksidan av centrum där även deras fritidsgård finns. Nära 
Oxhagsskolan som ligger centralt belägen kan man hitta den nya parken som byggdes 
2009 och används som en mötesplats för många, där grillplats, löparslinga, pulkbacke och 
boulebanor finns till användning. 

Öxnehaga har en befolkning på 5337 invånare varav 1456 är ungdomar mellan 10-29 år. 

 
 

Ålder: Män: Kvinnor Totalt Totalt(%) Utrikesfödda 

10-12 106 106 212 4 36 

13-15 158 131 289 5,4 43 

16-18 148 107 255 4,8 61 

19-29 335 365 700 13,1 337 

ΣTotalt 747 709 1456 27,3 477 

4.2.2.1 Tillgängliga aktiviteter/arenor utanför området 

KFUM, Ungdomens hus: Se Österängen. 

Huskvarna folkets park: Se Österängen. 

Elmia, mässhallar: Se Österängen.  

Kungsporten: Se Österängen. 
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4.2.2.2 Tillgängliga aktiviteter/arenor i området 

Fritidsgård, Forum: Forum som ligger i Öxnehaga centrum är ett fritidsgård där de 
unga har tillgång till olika aktiviteter och fungerar som en mötesplats för många 
ungdomar. Fritidsgården är till för alla barn och ungdomar mellan 10-19 år där de från 
måndag till fredag kan sysselsätta sig med de olika aktiviteterna som man har tillgång till. 
De aktiviteter som finns i Forum är biljard, pingis, spelrum, replokal och en liten hall. 
Intresset att vara där är stort men den begränsas av dess små lokaler speciellt hallen för 
umgänge där de flesta ungdomar brukar umgås.  

Bibliotek: Befolkningen har tillgång till biblioteken under alla dagarna i veckan där de 
förutom läsning även kan ha tillgång till datorerna. 

Puls arenan: Pulsarenan som byggdes 2003 innehåller en fotbolls och innebandyplan, 
samt en klättervägg. Pulsarenan används mest under sommar och vår av de unga som 
bor där. Fotbollsplanen är sjumanna plan och är gjord av konstgräs. I nuläget så är 
pulsarenan i dåligt skikt och är i behov av renovering. 

 

IFK Öxnehaga: Är en fotbollsförening för bara pojkar mellan 10år och uppåt. 
Föreningen startades år 1955 och deras hemarena ligger i området till söder om 
Öxnehaga centrum. Under vintrarna så har de inga hallar i området där de kan träna utan 
får åka till Idrottshuset i Jönköping. 

Öxnegården: Öxnegården är en förening som engagerar olika slags uteaktiviteter som 
tex vandring, promenad, minigolf, motionsgympa, bastubad och under vintern massa 
olika vintersportsaktiviteter såsom skidåkning där förberedande skidspår med belysning 
finns osv.  

Öxnegården ägs och drivs av Friluftsfrämjandet Öxnegården och sköts på dagtid 
av anställd personal, på kvällar och helger av ideellt arbetande. Föreningen bildades 1973 
och har 250medlemmar.  

Bågskytte: Huskvarna Bågskytteklubb är en klubb som bildades 1949 och är en av 
Sveriges kändaste. Klubben har skyttar i den svenska eliten likväl som skyttar på 
motionsnivå. Man har haft skyttar som varit världsmästare, innehavt europarekord, 
svenska mästerskapstecken och svenska rekord.  
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4.2.2.3 Mötet med ungdomar på Forum 

Till skillnad från Birkagården i Österängen så är Forum i Öxnehaga större och har 
betydligt många fler besökare. Ytornas storlek i förhållande till antalet besökare är dock 
inte tillräcklig, större rum och utrymmen som ungdomarna kan hålla sig inom är en stor 
önskan bland besökarna.  
Ungdomarna samlades i det stora allmänna rummet som var kopplat till de övriga 
rummen. Där berättade vi kortfattat vad vi arbetar med för att fånga intresset hos 
ungdomarna. Fritidsledarna berättade att även de själva har pratat om att lägga förslag till 
byggnation av ett stort all-aktivitetshus i området, detta innebär att tankarna kring en stor 
mötesplats för ungdomarna redan fanns.  
Medan ungdomarna satt och spelade kort och gjorde sina vardagliga sysslor på 
fritidsgården, så gick vi runt och satte oss vid borden bland de olika ungdomarna. Innan 
man börjar ge sig in på frågor till ungdomar så är det viktigt att låta de få ställa sina 
nyfikna frågor först. Detta för att de ska vara mer villiga att hjälpa till helhjärtat efter att 
de fått lite kunskap om oss. Intervjuerna började med att vi fick svara på frågor först, 
vilka vi var, vad vi gjorde där, vart vi ursprungligen kommer ifrån etc. Efter en stund var 
det dags för en dialog och det började med att ställa några frågor om dem och deras 
miljö. Det fanns många ungdomar som hade höga drömmar och mål i livet. Vi blev 
konstant påminda om att några skulle synas på TV i framtiden, precis som Zlatan. Men 
när vi frågade om de har de förutsättningar som krävs för att nå upp till toppen, så var 
svaret negativt. Under vintern går det inte att exempelvis spela fotboll på de pulsarenor 
som finns i området och vad gäller inomhusplan har de ingen tillgång till någon större 
lokal. Inne i fritidsgården har man en liten inomhusplan som är knappt 2m till tak och 
15*4m bred. En fotbollsplan där rädslan för att slå huvudet i taket är stor och inte 
försvinner lätt. Lokalen är såpass liten att den oftast står tom och oanvänd. En 
förutsättning som inte ökar motivationen bland ungdomarna vad gäller att röra sig. 
Konstgräsplan som har tak över sig saknas och detta var något som ungdomarna gärna 
skulle vilja ha tillgång till.  

De ville att man skulle prioritera konstgräs om man nu bestämde sig för att bygga en 
inomhushall för fotboll.  
Ett pingisbord och ett litet biljardbord finns till hands då man behöver stå och vänta ett 
tag tills det blir ens tur med tanke på antalet besökare. De flesta ungdomarna kommer till 
gården endast för att sitta vid ett bord, spela kort och umgås med vännerna. Det är 
väldigt likgiltigt och det behövs en ny inspirationskälla. Datarummet skiljde sig inte 
mycket ifrån Birkagårdens lilla datarum. Tre datorer finns tillgängliga och även dessa är i 
dåligt skick efter virus angrepp. Många av ungdomarna var intresserade av en stor lokal 
menat för LAN-partys där de kan samlas och tillsammans spela dataspel online.  
Tjejerna som befann sig på fritidsgården var väldigt intresserade av någon typ av 
självförsvars sport. Krav maga är en kampsport där man får lära sig självförsvar, just 
denna sport är väldigt populär bland tjejerna. Intresset för kampsport var även väldigt 
stor bland pojkarna. Det som även hade lockat tjejerna är grupprum för skolarbeten där 
de även kan få hjälp med läxorna från personal eller dylikt. Det var tydligt att tjejerna vill 
kunna lägga tid på läxor samtidigt som de vill vara aktiva i det sociala livet med andra 
ungdomar. Då tjejer inte rör på sig lika mycket som pojkar gör, fanns det ett stort intresse 
för någon form av spa - och bastuavdelning. Men även pojkarna var intresserade av att 
relaxa efter att tjejerna fört fram förslaget.  
Ungdomarna var väldigt säkra på att ett all-aktivitetshus skulle bringa gott. Att placera 
byggnaden på Kungsängsskolans plats hade varit en bra plats då det finns väldigt goda 
förbindelser vad gäller gång och transport samt att relationen till skolan är stark då de en 
gång gått där. Ungdomarna hade kunnat tänka sig att beblanda sig med ungdomarna från 
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omkringliggande områden, stora fotbollsturneringar som arrangeras hade de utan tvekan 
varit med och deltagit i. Både tjejer som killar.  
Ett stort café/restaurant önskades också då ungdomarna ville ha lite mer att välja mellan 
än bara varma mackor, godis och läsk. Detta var väldigt populärt bland alla ungdomarna i 
alla områdena. En positiv förutsättning är att kunna sätta sig, beställa något och bara 
umgås i det offentliga rummet.  
Alla ungdomar var väldigt positivt inställda kring ett nybygge av ett all-aktivitetshus med 
alla dessa aktiviteter och lokaler menade för olika syften, på en och samma plats.  
Nedan visas resultatet från intervjuerna med ungdomarna och de förslagslappar som vi 
fick in under besöket: 
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4.2.3 Ekhagen 

Ekhagen gränsar sydväst om Österängen med ett avstånd på ungefär 5,3 km från 
Jönköpings stadskärna. Stadsdelen erbjuder både parkmiljöer (Ekhagsravinen, Jära gård) 
och större naturområden som Bondbergets naturreservat och under vintern har man 
även en slalombacke tillgänglig. Ekhagen har en befolkning på 4619 invånare varav 1745 
är barn och ungdomar mellan 10-29 år. I området finner man olika former av 
bostadshus. Från den nordöstra delen ner till den södra delen av Ekhagen består 
bostadsområdet av friliggande småhus i form av villor, radhus, parhus och kedjehus. Man 
har under senare tid expanderat stora delar av området kring Järabackens nedre del med 
flera friliggande hus. Vad gäller den västra delen av området så finner man även 
flerbostadshus i form av trevåningshus som byggdes under 1960-talet. Ekhagens 
hyreshusområde är ett exempel på svenska miljonprogrammet och många av dessa 
byggnader har väldigt fina kvaliteter vad gäller naturreserverat och utsikt över Vättern då 
man har bevarat detta flitigt under byggnationen. Intill bondbergets naturreservat ligger 
Bondbergets äldreboende. På Ekhagen finns det tre förskoleklasser: Kastanjen som är en 
förskola, Eken och Boken som består båda av förskola som sträcker sig fram till klass ett. 
Ekhagen har också grundskola för åldrarna ett till sex år. Området har god 
kommunikationsförbindelse, till Ekhagen går bland annat stadsbussarna nummer: 2, 12, 
13 och många fler. Ekhagen har ett litet centrum där det finns en liten livsmedelsaffär. 
Som mataffär kan man här även hitta Lidl, en pizzeria och ett konditori. I området finns 
även en kiosk för mindre nödvändigheter. Det finns även tillgång till en egen kyrka. På 
norra delen av Ekhagen kan man hitta Charkman och Erikshjälpen som är en 
biståndsorganisation på kristen värdegrund. 

 
Ålder: Män: Kvinnor Totalt Totalt(%) Utrikesfödda 

10-12 65 71 156 2,2 15 

13-15 70 91 159 3,3 14 

16-18 78 88 172 3,2 26 

19-29 336 611 1258 12 207 

ΣTotalt 549 861 1745 20,7 262 

 

4.2.3.1 Tillgängliga aktiviteter/arenor utanför området 

KFUM, Ungdomens hus: Se Österängen. 

Bangolfklubben Jönköping: Norr om Ekhagen ligger Bangolfklubben Jönköping som 
bildades 1996 efter en sammanslagning av två föreningar. Föreningen har idag tre 
anläggningar, två utomhusanläggningar i Liljeholmsparken och en inomhusanläggning på 
Rosenlund som ligger cirka 100 meter från Kinnarps Arena. Samtliga anläggningarna har 
arton banor och inomhus hallarna går även att hyra. 

Jönköpings Skyttegille: Detta är en förening som bedriver gevärsskytte och går under 
Svenska skyttesportförbundet. Vill man ta del av deras aktiviteter ska man besöka de i 
luftgevärshallen på Ungdomens Hus.  
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4.2.3.2 Tillgängliga aktiviteter/arenor i området 

Ekhagens IF: I södra delen av Ekhagen ligger ekhagsvallen där håller fotbollsklubben 
Ekhagens IF till. Föreningen är en stor verksamhet med ungdomar och juniorer för 
pojkar födda 2005 fram till 1996 samt ett flick- och pojklag 17 år gamla. Ekhagens IF 
består även av varsitt A-lag för herrar och damer.   

Jönköpings Baseball Club: Alldeles intill Kungsängsskolan ligger JBC:s (Jönköpings 
Baseball Club) baseball plan. Här tränar föreningen med sina seniorer och juniorer och 
det finns även ett softball lag.   

Jönköpings Slalomklubb: Föreningen har sin skidanläggning i Järabacken och har tre 
träningsgrupper, sex till nio år; tio till femton samt juniorer och seniorer. Hit är alla 
välkomna som vill lära sig åka slalom.   

Kampsportsalliansen: I Ekhagen finns förutsättningar för att träna kampsport. 
Föreningen ”Kampsportsalliansen ” erbjuder under samma tak fyra olika sporter: Aikido, 
Ju-jutsu, Kickboxning och Krav maga. Föreningen har tillgång till tre lokaler i samma 
byggnad och erbjuder träning för barn, ungdomar och vuxna.  
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4.2.3.3 Mötet med ungdomarna i Ekhagen 

Till skillnad från de andra områdena så hade Ekhagen ingen fritidsgård eller mötesplats 
där vi kunde genomföra samtalen med ungdomarna. Det vi istället gjorde var att åka in 
till Ekhagens centrum och leta upp ungdomarna själva. Ekhagen centrum, kiosken och 
busshållsplatsen var de offentliga platserna där ungdomarna rörde sig mest. Väl framme 
vid platsen såg vi olika ungdomsgrupper. Vi inledde samtalet med att förklara vårt arbete 
och frågade de om de var villiga att föra ett samtal. När vi tog upp frågan om fritidsgård 
började de direkt beskriva deras situation för oss. Enligt ungdomarna så fanns det en 
lokal som man hade tillgång till varje fredag där de kunde umgås, men några aktiviteter 
förutom kortlek fanns det inte. Den bild vi fick från dem om deras fritidsgård var bara ett 
litet rum utan några aktiviteter. Under samtalets gång så frågade vi de om vilka aktiviteter 
de skulle vilja ha i området om en fritidverksamhet var tillgänglig. De var trevliga och 
villiga att samarbeta och hjälpe oss även med att hitta andra ungdomar runt om i området 
som kunde hjälpa till med att lägga fram deras intresse över aktiviteter. Under samtalen 
skrev vi ner deras åsikter, tankar och de aktiviteter som de var mest intresserade av. 
Förutom att de ville ha en riktig fritidsgård i området så var deras en café/restaurang, 
danslokal och gym de tre populäraste aktiviteterna bland de ungdomar vi förde samtal 
med. Tjejerna ville ha en egen privat plats där de kunde vara för sig själva utan att killarna 
störde de. 

Nedan visas resultatet från intervjuerna med ungdomarna: 
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4.2.4 Råslätt 

Stadsdelen Råslätt ligger ca 5 km söder om Jönköpings stad och har goda förbindelser 
genom kollektivtrafiken. Man byggde bostadsområdet mellan 1966-1972 med en 
omfattning på 2600 lägenheter i form av ungefär 30 stycken flerbostadshus. Området är 
ett typiskt miljonprogramsområde, betongbyggnaderna sträcker sig mellan 6-8 våningar 
där de flesta byggnaderna har 4-5 trappuppgångar. Området består av två 
bostadsområden som är åtskilda av ett centrum, en fritidsgård, skola och lokaler. 

Det finns idag ungefär 4870 invånare där 1745 av dessa består av ungdomar mellan 10 
och 29 år. Det finns idag ett femtiotal olika nationaliteter och hundratals etniska grupper 
som är bosatta i detta området. Vätterhem AB har låtit tre flerbostadshus byggas om till 
studentbostäder vilket har kommit att bli väldigt populärt för de som studerar på någon 
av fackhögskolorna i Jönköping. 

Barn och ungdomar i Råslätt har tillgång till två skolor i området varav ena är 
Råslättsskolan som är till för årskurs 1-6 samt Stadsgårdsskolan som är avsedd för 
skolåren 7-9 i grundskolan. Ungdomarna kommer inte bara från Råslätt, även Barnarps 
och Grästorps ungdomar går sin utbildning i Råslätt. Man har även ett tiotal dagis och 
förskolor.  

Råslätts centrum har ett stort utbud vad gäller verksamheter och butiker, de bosatta har 
tillgång till Willys, Central konditoriet, livsmedelsbutiken Orhojs Frukt & Grönt, Minilivs 
spelbutik med post leveranser, Eminovics kött och chark, solarium Sola, Råslätt 
herrfrisering och Glada saxen, pizzeria Rimi, Sharkina restaurant och bar, klädbutiken 
Tabo, Amalias blommor, Emprator moneytransfer och Afroshop mm. Många människor 
besöker Råslätts centrum för att storhandla mat och liknande, detta för sitt breda utbud 
av varor. Bortsett från butiker så har man även ett brett utbud av vård och omsorg, 
exempelvis vårdcentralen, apoteket och tandläkarvården. Dessa besöks inte bara av de 
bosatta i Råslätt, utan även intilliggande områden.  

På torget finns det alltid ett flöde av olika människor, oavsett tid på dygnet, där både 
ungdomar och äldre brukar samlas. Ungdomar för att umgås med kamraterna och äldre 
för att sitta och samtala i eller utanför konditoriets café.  

I området har man 20 olika föreningar där hälften består av idrottsföreningar, föreningar 
som exempelvis Barnarps IF, Jönköpings cricketklubb, Jönköpings Badminton och 
volleybollklubb, Råslätts pingisklubb, Syrianska föreningen, Hindu-Union med mera.  

 

 

  

Ålder: Män: Kvinnor Totalt Totalt(%) Utrikesfödda 

10-12 85 71 156 3,2 24 

13-15 68 91 159 3,3 24 

16-18 83 88 172 3,5 41 

19-29 647 611 1258 25,8 690 

ΣTotalt 883 861 1745 35,8 779 



 

74 

4.2.4.1 Tillgängliga aktiviteter/arenor utanför området 

Norrahammar Sportcenter 

I Norrahammar har man möjligheten till denna anläggning som erbjuder en sim- och 
sporthall. Man hittar även en motions- och styrkehall tillsammans med 8 stycken 
tennisbanor varav hälften är placerade utomhus. En sporthall finns tillgängligt i 
Norrahammar Sportcenter som är anknuten till tennis banorna. Planens storlek är 
22x40m och har en publikkapacitet på 305 platser. De bosatta i Råslätt som varit 
delaktiga i intervjuer brukar inte ta sig till platsen då man redan har allt detta och mycket 
mer tillgängligt i själva Råslätt. Avståndet har också varit en faktor som varit avgörande. 

 

Motionsanläggning i Norrahammar 
Det finns en anläggning med motionsspår för både löpning och längdskidåkning. Man 
har även omklädningsrum till sitt förfogande och banan har elljusspår. Anläggningen 
drivs av olika föreningar.  

 

Jönköpings Taekwon-do ITF 
I Ljungarum finner man Jönköpings Taekwon-do ITF klubb som nyligen förflyttat sig till 
nya lokaler. Denna klubb ligger inte långt ifrån Råslätt då det finns goda buss- och gångs 
förbindelser. Något som brister i området är tillgången till olika kampsporter som vår 
studie har visat vara av stort intresse. För att ungdomarna ska få ta del av dessa måste de 
färdas en längre sträcka utanför området, bortsett från Taekwon-do klubben i 
Ljungarum. Taekwon-do är bara en av många kampsporter som ungdomarna inte är så 
intresserade av, därför behövs det en större variation.    

4.2.4.2 Tillgängliga aktiviteter/arenor i området 

Stadsgården 
Stadsgården är en stor byggnad där det finns tillgång till bad, gym, inomhushallar för 
olika typer av sporter, fritidsgården Underground, samlingssalar, biograf Ugglan och ett 
biblioteket. Man har även Stadsgårdsskolan i anknytning till byggnaden där ca 360 elever 
får sina skolår 7-9-utbildning i grundskolan. De ungdomar som utnyttjar de olika 
lokalerna i Stadsgården är på kvällarna mellan 14-19 år gamla medan under dagen så är 
det de minderåriga. Lokalerna i stadsgården utnyttjas även under dagtid av högstadie- och 
lågstadieskolorna medan inomhushallen används mest av innebandy och volleyboll 
klubbarna. Hallen används även för konserter för ungdomarna i området samt olika slags 
kulturfester för äldre och familjer. 

Biblioteket brukar locka människor till att samlas för att bland annat ta del av nyheter 
från olika nationer i världen eller användning av den omfattande bok och media utbudet. 
Man har även ett stort utbud av böcker, tidsskrifter och utländska tidningar på många 
olika språk.  
Fritidsgården Underground skriver vi mer om i kapitlet ”Besök och intervjuer med 
ungdomarna på Stadsgården”.  
Kvartersbiografen Ugglan startades av Kultur Jönköpings kommun år 2002 och 
verksamheten har ett brett sortiment av olika kvalitets- och barnfilmer. 
I badhuset kan man hitta motionsbassäng, undervisningsbassäng, plaskbassäng, solarier, 
friskotek i form av bl.a. spinning samt massage. Man har vissa temakvällar och tider 
utsatta för endast kvinnor, men som det ser ut så är det inte många ungdomar som 
besöker badhuset. Badhuset är rätt så litet och besöks oftast av mindre barn och familjer, 
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vilket kan vara en faktor som bidrar till att ungdomarna håller sig borta från badet. 
Vad gäller inomhushallar så har man en hall på 880 kvm med en publikkapacitet på 50 
platser. Denna hall är anknuten till Stadsgårds byggnaden och används oftast av 
föreningar och skolor.   

 
Råslätts IP 
Råslätts IP är en stor anläggning med 6 stycken allvädersbanor som har blivit 
Kommunens huvudarena för friidrott. Man har även 2 stycken fotbollsplaner avsedda för 
främst bandy, fotboll och friidrott. Denna anläggning är hemmaplan för Jönköpings 
Bandy IF samt Råslätts Sport Klubb som utövar fotboll och har tillgång till gräsplanerna. 
Under vintern har man även en isbana för aktiviteter som bandy och skridskor. Isbanan 
har en publikkapacitet på 3000 personer och dess stora ytor passar bra för spontan 
åkning, vilket sker dagligen under vintern av de bosatta i Råslätt.  

Pulsarenor 
I råslätt finns det ett stort utbud av pulsarenor med variationer. Man har två stycken 
fotbolls planer i konstgräs där en är stor och den andra mindre. Den stora 
konstgräsplanen som är placerad vid studentbostäderna har väldigt många besökare, inte 
minst från föreningar och klubblag som både spelar matcher och har sina träningar där. 
Det finns möjlighet till att även spela basket, tennis, volleyboll, pingis och frisbee golf, 
alla dessa anläggningar är placerade  precis intill fotbollsplanerna. Man har byggt en större 
scen mellan dessa anläggningar för att kunna hålla speciella evenemang, exempelvis under 
Råslätts dagen som hålls en gång om året. Denna samling av olika sportmöjligheter har 
fört med sig goda resultat då många ungdomar, från Råslätt och utanför, samlas och gör 
de spontana aktiviteterna man känner för att göra tillsammans med andra.  

4.2.4.3 Intervjuer med ungdomarna på Stadsgården 

Stadsgården är välbesökt av både ungdomar och vuxna som bor i bostadsområdet Råslätt 
och vi valde att besöka fritidsgården där vi träffade ungdomarna.  
Väl inne i Underground befann sig väldigt många ungdomar. Ett antal killar stod runt ett 
pingisbord i väntan på att sin tur skulle komma och resterande ytor var fullsatta med 
ungdomar. Inne i fritidsgården finns det ett så kallat Tjejrum alltså en verksamhet för 
endast tjejer. I fritidsgården ser man tydlig hur tjejerna besöker gården i lika stor 
utsträckning som pojkarna där tjejverksamheten är en bidragande faktor för detta. 
Tjejrummet används med jämna mellanrum men tjejerna befinner sig oftast på de 
gemensamma ytorna vilket visar att man har lyckats med att beblanda tjejer och killar 
genom en tjejverksamhet.  
Det finns även ett datateknik rum tillgängligt för ungdomarna där en upphängd projektor 
täcker en stor del av väggen med sin stora skärm. Projektorn är kopplad till spelkonsoler 
så att ungdomarna ska få möjligheten att spela spel på en stor bildskärm. I samma rum 
finns det två datorer som ungdomarna brukar använda till internetsurfning, spel och 
dylikt. Cafeterian har inte ett brett utbud av försäljning och består endast av en diskbänk 
som finns i den stora samlingsrummet där man även har tv, stolar och bord, soffor och 
fåtöljer.  
Ungdomarna blir nyfikna när de får syn på obekanta ansikten och de kommer gärna fram 
för att ta reda på i vilket syfte man besökt fritidsgården. 
Vi började med att placera ut en förslagslåda på en synlig plats i fritidsgården så att den 
inte kom att missas och därefter gick vi runt bland ungdomarna. Enligt ungdomarna så 
har de gott om sportanläggningar. Pulsarenorna finns tillgängliga i området med goda 
ljusanläggningar och under vintern skottas även snön bort från konstgräsplanerna, trots 
detta är det svårt att befinna sig utomhus på grund av kylan. Vad gäller inomhushallen så 
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använder fritidsgården sig också av hallen, detta i samband med uppträdanden och 
konserter.  
Under intervjuerna med ungdomarna syntes det tydligt att många var intresserade av data 
och teknik, alltså spelkonsoler och liknande, samtidigt som många ville ha en större 
cafeteria med bredare sortiment. Många talade också om att ha större samlingsytor med 
flera bord där man bara kunde sitta, umgås och pratas vid. Denna förutsättning vet vi är 
väldigt viktig för ungdomar då mycket händer i deras värld som de sedan vill dela med sig 
med vännerna.  
Pojkarna var väldigt intresserade av kampsporter i form av boxning, MMA och dylikt. 
Detta framgår tydligt efter att vi gått igenom alla lappar som vi fick till hands och efter 
våra individuella intervjuer. Bowling, biljardhall, biograf, musikstudio och diskotek var 
andra intressen som gick i hand med kampsporten.  
Även bland Råslätts tjejer så var en spa/relax avdelning också av ett stort intresse, precis 
som i Forum i Öxnehaga. Badhallen som finns i byggnaden är relativt litet och används 
sällan av ungdomarna. Det finns en liten bassäng som blir väldigt likformigt i längden. 
Motionssimning för äldre och mindre barn är det som lockar de besökarna som brukar 
befinna sig i badhuset. 

Nedan följer vårat resultat från förslagslapparna: 
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4.3 Åtgärder 

Förslag på de åtgärder som borde vidtas vid förbättring. Förslaget är framtaget utifrån 
ungdomarna själva. Idén till dessa tabeller fick vi från ett examensarbete som gjordes i 
Blekinge Tekniska Högskola 2005.  

4.3.1 Råslätt 

Plats Åtgärd 

Fotbollsplan med konstgräs - Belysningen är bara på när någon 

fotbollsförening har sina träningar sen 

stängs den av vilket gör att de unga 

som bor i området inte har tillgång till 

planen när det inte finns belysning. 

- Fler bänkar längs fotbollsplanen. 

Stadsgården - Biljardbord 

- Datarum 

- Större biograf 

- Större samlingshall då det ofta inte 

finns plats att sitta för alla 

- Modernare bord, stolar och soffor 

- Flera aktiviteter 

Utemiljön runt Stadsgården - Bättre belysning 

- Bänkar utanför entrén 

4.3.2 Österängen 

Plats Åtgärd 

Miljön runt om fotbolls planen med grus - Ordna belysning 

- Ordna murar/staket så bollen inte 

skjuts ut på bilvägen  

- Fler bänkar längs fotbollsplanen 

Birkagården - Större ytor/lokaler  

- Datarum och nya tv/spel  

- Biograf 

- Modernare bord, stolar och soffor 

- Flera aktiviteter 

- Tjejverksamheter 

Utemiljön runt Birkagården - Bättre belysning 

- Fotbollsplaner då de bara har tillgång 

till en grusplan utan någon belysning 

- Flera uteaktiviteter 

- Plantera träd och grönska 

- Bänkar 

Gång och cykelvägen intill Birkagården - Belysning och grönska så det blir en 

trevligare och tryggare miljö 
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4.3.3 Öxnehaga 

Plats Åtgärd 

Fotbollsplan med konstgräs - Belysning även under kvällarna 

- Fler bänkar längs fotbollsplanen 

- Murar/stängsel runt om planen  

Forum - Flera datorer med bra skikt 

- Större biograf 

- Fler bord och stolar då alla inte alltid 

får plats 

- Större samlingshall 

- Renoveringsbehov av fotbollshallen 

inomhus 

- Mer än ett biljardbord och pingisbord 

- Behov av större hallar då den befintliga 

är 2m till tak och 15x4m bred 

- Modernare bord, stolar och soffor 

- Flera aktiviteter 

- Större Café  

Utemiljön runt Forum - För synligt då Forum ligger mitt i 

centrum(behov av backstage plats) 

- Förbättring av gång- och cykelvägar  

4.3.4 Ekhagen 

Plats: Ekhagen Åtgärd 

Ekhagen - Behov av en fritidsgård  

- Behov av både inne och ute aktiviteter 

- Behov av ett fotbollsplan i bra skikt  

- Pulsarena är av stort behov 

- Mötesplatser 
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4.4 Vilket behov har ungdomarna i Jönköping av en 

gemensam mötesplats? 

Utifrån våra studier ser vi hur ungdomar segregerar sig från varandra genom att skapa 
egna territorium i sina bostadsområden. Det här mönstret ser vi tydligt i Jönköping där 
ungdomar från exempelvis Österängen håller sig borta från ungdomar i Ekhagen och 
vice versa. För att kunna komma fram till den bästa placeringen av ett all-aktivitetshus så 
valde vi att även undersöka Råslätt. Detta för att vi sedan ska kunna se vart behovet är 
som störst. 
Problemen ser annorlunda ut från område till område. Exempelvis i Österängen framgår 
det starkt att fritidsverksamheten behöver utvecklas istället för att förminskas som den i 
verkligheten är på väg att göra idag. Verksamheter och föreningar läggs ner utan att man 
kompenserar för dessa och utlovade arenor från politikernas sida fullbordas inte. Viktiga 
och populära aktiviteter, som exempelvis fotbollsplaner, har dess värsta tillstånd när de 
egentligen borde prioriteras mer. För Österängen ser vi tydligt hur nödvändigt det är med 
att skapa platser med ytor där aktiviteter kan hållas på grund av den brist som finns. 
Österängen som även har sina grannområden Öxnehaga och Ekhagen har inget socialt 
samvaro med varandra, speciellt inte efter att Kungsängsskolan, som ansågs vara en 
sammanbindande plats, lades ner.  
Ser man istället till Råslätt så präglas området av pulsarenor och mötesplatser som 
används flitigt av både ungdomarna i området samt föreningar och skolar. Många 
klubblag utför även sina träningar i Stadsgårdens inomhushall. Utomhusarenor har man 
satsat väldigt mycket på i Råslättsområdet. Vad vi kan se så har Råslätt väldigt mycket 
som de övriga undersökta områdena inte har och saknar. Det finns flera stora och 
mindre fotbollsplan med konstgräs samt riktig gräs, isbanor under vintertid, flera 
basketplan, löpbanor, frisbeegolf, inomhushallar och massa annat som är otillgängligt i 
andra områden. Behovet av att skapa ytterligare ytor av dessa slag är inte lika stort som i 
övriga områden. På grund av det stora utbudet av aktiviteter, platser och föreningar som 
finns i området så är behovet av att utforska och uppleva nya områden med nya 
människor inte så stort bland ungdomarna i Råslätt. Detta medför att man i Råslätt håller 
sig till det egna området då ungdomarna känner att allt de behöver redan finns där.  
Med tanke på att Österängen, Öxnehaga och Ekhagen förhåller sig relativt nära till 
varandra, så anser vi att analysen av placeringen bör ske kring dessa områdena där 
behovet av integration, aktiviteter och anläggningar är betydligt större än i Råslätt. Vi har 
därför i följande kapitel sammanställt de aktiviteter som ungdomarna i Österängen, 
Öxnehaga och Ekhagen är intresserade av. Utifrån aktivitetsintresset och tillgängliga 
platser för att utföra aktiviteter så ser vi tydliga tecken på att behovet av en gemensam 
mötesplats är stor för att kunna tillfredställa ungdomarnas intressen samt att föra 
samman de segregerade ungdomarna. 
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4.4.1 Sammanställning av fritidsintressen 

Med tanke på att kungsängsskolans placering hade varit en god plats för ett all-
aktivitetshus, så har vi sammanställt fritidsintressena från de områden som ligger i 
närheten av kungsängsskolan och som med störst sannolikhet hade utgjort majoriteten av 
besökarna. Österängen, Öxnehaga och 
Ekhagen är de tre områden som har 
närmaste förbindelser med 
kungsängsskolans placering. Dessa 
aktiviteter som visas i tabellen nedan har 
tagits fram genom de intervjuer och besök 
vi genomfört under arbetets gång. Nämligen 
utifrån ungdomarna från de olika 
fritidsgårdarna som svarat på frågor och 
lämnat förslagslappar. Tabellerna visar vilka 
aktiviteter som ungdomarna är mest 
intresserade av samt hur många ungdomar 
som deltagit i undersökningen.  
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Undersökningen visar tydligt att den största delen av de 95 ungdomar som deltagit, så är 
det platser avsedda för umgänge och möten som de är intresserade av. 73,3 % nämnde 
under intervjuerna att någon typ av samlingshall med café och en mindre restaurant ska 
finnas till hands där man fritt kan sitta och välja vad man känner för att göra, t.ex. 
kortspel eller fika. 
Ungdomarna tycks sakna en fotbollsplan där man som utomstående kan komma och 
iaktta från en läktare, vilket är viktigt då många kamrater vill ta del av fotbollsspelandet. 
En inomhusplan i bra skick är något som önskas av nästan 50% av ungdomarna.  
När man arrangerar speciella evenemang, exempelvis diskotek eller artist uppträdanden, 
så behöver man en större lokal för att kunna bjuda in så många människor som möjligt. 
Man vill kunna ha diskotek där man kan samlas och ha roligt tillsammans under bra 
omständigheter. 46,3% av ungdomarna vill delta i större fester och evenemang. 
Musikstudion och lokaler för dans önskas också då många ungdomar är insatta i just 
musik och dans. De har för närvarande inget stort utbud av dessa två aktiviteter, vilket är 
synd då intresset bland ungdomarna är såpass stort. Några vill spela instrument, sjunga, 
producera eller mixa musik som dj. 
Bland killarna var kampsport väldigt populärt, speciellt boxning och m.m.a. (Mixed 
martial arts). Hallar med sportmattor, boxningssäckar och annan utrustning med 
strukturerade ledare som tränare är något som ungdomarna vill att man ska skapa i 
området.  

Vad gäller tjejerna så fanns det inte lika många intresserade av kampsport, men däremot 
saknade tjejerna en tjejverksamhet. 35 tjejer var intresserade av att delta i någon form av 
tjejverksamhet, detta omfattar 92 % av alla tjejer som deltog i våra intervjuer.  

Styrketräning var något som intresserade både killar och tjejer. Det man kan se är att 
ungdomarna vill ha möjligheten till att kunna röra på sig mycket, samtidigt som det även 
ska finnas möjlighet till att bara träffas och umgås på samma plats.  
30,5 % av ungdomarna har länge velat ha en stor plats där man tillsammans med 
kamraterna kan arrangera stora LAN-partys. Detta för att kunna spela med/mot varandra 
i olika speltyper. 

Sedan finns det lite blandade intressen då vissa gillar att spela biljard, spela pingis, bada, 
filmproducera, titta på film och måla graffiti med mera. Genom att ta hänsyn till alla 
dessa aktiviteter som visas i tabellen för Österängen, Öxnehaga och Ekhagen, så kan ett 
all-aktivitetshus vara den bästa lösningen i form av en gemensam mötesplats för 
respektive område.  
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4.4.2 Placering av ett all-aktivitetshus 

 

Österängen, Öxnehaga och Ekhagen är tre områden som ligger tätt intill varandra. 
Tillsammans har områdena ca 13 110 invånare och ungefär 3238 personer av dessa är 
ungdomar mellan 13-29 år. Enligt den statistik som hittats i Jönköping Kommuns 
hemsida ser vi att av de 3238 ungdomar som bor i dessa tre områden så är 1147 personer 
utrikesfödda, vilket utgör ungefär 35 % av ungdomarna.  

4.4.2.1 Kungsängsskolan 

Kungsängsskolan som varit en skola för högstadieelever (årskurs 7-9) har år 2009 
beslutats att läggas ner p.g.a. kommunens skolväsenden. Man ser detta som en nödvändig 
åtgärd då elevantalet har minskat och kommunen behövde spara pengar. Idrottshallen 
som är anknuten till skolbyggnaden diskuterades för rivning vilket var osäkert i början. 
Med tanke på att idrottshallens vattenledningar och annat var kopplat till själva skolans 
huvudledningar, så skulle det kosta för mycket att dra nya ledningar samt att renovera 
lokalen som varit i behov av detta. Därför beslutade man att riva även idrottshallen 
tillsammans med hela skolan.  
Skolan lades ner efter elevernas sista avslutningsdag i juni år 2010 och eleverna fick 
istället börja i de friskolor som fanns i närheten. De större och kommunala skolorna hade 
inget utrymme för emottagande av fler elever, istället blev klasserna i friskolorna 
drabbade då även dem har blivit fullsatta nu.  

Eleverna som studerat på Kungsängsskolan har vanligtvist varit bosatta i dessa tre olika 
områden, vilket har resulterat till att skolan varit en mötesplats för ungdomarna sen 
tidigare. Under skoltiden har eleverna beblandats med övriga umgängeskretsar, men på 
fritiden förhåller sig ungdomarna till det egna bostadsområdet. När skoldagen var över så 
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fanns det inte så mycket mer som förde samman dessa ungdomar. Skolan som utgjorde 
en stor faktor för integrationen mellan dessa områden har istället för utveckling 
försvunnit helt och ökat segregationen ännu mer. När man beslutade att man skulle 
stänga ner Kungsängsskolan, så tog man inte hänsyn till invånarnas åsikter. Skolnämnden 
lyssnade inte på det lärare, elever, föräldrar och övriga människor hade att säga kring 
nedläggningen. Agerandet strider mot både Barnkonventionen som säger att barnens 
bästa skall komma i främsta rummet vid alla frågor och åtgärder som berör dem själva 
samt skollagen som säger att elever har rätt till att påverka den verksamhet där de 

dagligen vistas. 
[26]

 

 

4.4.2.2 All-aktivitetshus i Kungsängsskolans placering 

Kungsängsskolans gamla placering är en väldigt central plats och belägen med goda 
förhållanden till de tre bostadsområdena. Genom att använda platsen som tidigare varit 
en gemensam mötesplats, så kan det ge en naturlig upplevelse för besökarna att mötas 
där som man en gång i tiden gjort. Ungdomarna kan känna en tillit till denna plats då 
man innan nedläggningen brukade spendera mycket av sin tid i skolan. Men det är då 
viktigt att man för in ungdomarnas inflytande i ett sådant projekt som ett all-aktivitetshus 
för att kunna stärka och behålla tilliten om att all-aktivitetshuset är uppbyggd utefter 
deras önskemål och åsikter. På så sätt kan ungdomarna känna sig delaktiga och 
betydelsefulla. Detta är någonting man kan ta hänsyn till vid upprättning av ett all-
aktivitetshus som förslagsvis kan placeras på Kungsängsskolans gamla plats. 

Istället för en skola så hade ett all-aktivitetshus i denna placering gynnat den sociala 
utvecklingen och ökat integrationen mellan Österängen, Öxnehaga och Ekhagen. I 
Österängen och Öxnehaga är det 42% respektive 33% utrikesfödda ungdomar mellan 13-
29 år. I Ekhagen är det 15% utrikesfödda personer vilket är en mindre omfattning 
jämfört med resterande områden. Genom att placera ett all-aktivitetshus mellan dessa 
områden så bidrar det till att ungdomarna inte hävdar sig rätten till huset, som vi genom 
Arena Satelliten kan dra lärdom av. Ungdomarnas inflytande och samarbeta ihop med 
resterande områden hade medfört en bättre relation redan i tidigt skede. Relationen 
mellan de olika ungdomarna är sedan något man kan bygga upp och stärka tillsammans 
genom exempelvis aktiviteter och framtidsverkstäder.  

Det som planeras i nu läget är att riva Kungsängsskolan, detta fick vi bekräftat genom ett 
besök i kommunen och enligt Erik Blomdahl, planarkitekt från stadsbyggnadskontoret i 
Jönköping, så finns det planer på att bygga upp ett nytt bostadsområde. När kommunen 
sedan börjar bygga det nytänkta bostadsområdet, så blir även ett fjärde område aktuellt 
inom dessa aspekter och det blir mer attraktivt och lönsamt för de nyinflyttade att ha 
möjligheten till ett all-aktivitetshus.  

Tidigare har naturreservatet bakom Kungsängsskolan varit en stor tillgång för 
ungdomarna då man ofta drev vissa lektioner inom närområdet. Naturreservatet kan 
även utnyttjas på ett flitigt sätt runtom ett all-aktivitetshus där man redan nu har tillgång 
till en motionsanläggning, skidbacken Järabacken, vandring med mera.  
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4.4.2.3 Kommunikations förbindelser 

Placeringen som skolan har legat på har goda förbindelser med intilliggande områden då 
man tidigare har tagit hänsyn till tillgängligheten för de elever som gått på skolan.  

Busshållplatsen Huskvarna Kungsängs är placerad framför Kungsängsskolans gamla 
placering, vilket utgör en stor fördel för ungdomar att ta sig till platsen. Restiden tar 
mellan 3-7 minuter beroende på vart i området man åker ifrån, vid vissa fall kan det ta 
längre tid från Österängens centrum då tiderna förhåller sig lite annorlunda. För att 
undvika de långa restiderna så kan man ta upp detta med Länstrafiken i Jönköping i 
försök om att hitta lösningar som förkortar restiden och tillgängligheten via buss. 

Gångavståndet tar, från de olika områdenas centrum, ungefär 5-15 minuter då även dessa 
gångvägar kan förbättras, förkortas och göras säkrare, speciellt i naturreservatet.  

Restid med bil är väldigt kort då det tar mellan 2-6 min beroende på vilket område man 
åker ifrån. Vad gäller parkeringsplatser så finns det ett 40-tal parkeringar tillgängliga vid 
Kugnsängsskolan, detta är något man bör öka vid upprättning av ett all-aktivitetshus då 
man kan räkna med fler besökare. Även ytor för bussangöring bör tillämpas då klubblag, 
klasser och andra grupper kan besöka all-aktivitetshuset.   

Tabellen nedan visar förbindelsetiderna från de olika områdenas centrum till 
Kungsängsskolan via buss, bil och gång. 

 

Område Restid med buss Restid med bil  Gångtid 

Österängen Centrum 7-20 min 3 min 5 min 

Öxnehaga Centrum 4 min 6 min 15 min 

Ekhagen Centrum 3 min 2 min 12 min 

Jönköping Resecentr. 17 min 12-15 min 70 min 
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4.5 Referens objekt - Arena Satelliten  

I Sollentuna kommun, Stockholm, har man uppfört ett stort all-aktivitetshus som 
invigdes den 5 december 2009. Arena Satelliten är en stor ungdomsverksamhet som är 
öppen för ungdomar mellan 16 och 25 år. Byggnaden är placerad mellan två olika 
områden som betraktades vara segregerade. Byggnadens placering medförde till att ingen 
i respektive område kunde hävda sig rätten till huset och dess utbud, det har istället 
skapat förutsättningarna för en allmän mötesplats för de två områdena. Man har skapat 
en gemensam plats där olika typer av ungdomar kan möta kulturer och olikheter som 
tillsammans skapar ett mervärde. Förslagsidén om ett all-aktivitetshus kom från ingen 
annan än självaste ungdomarna. Man har i många år försökt att förverkliga förslaget men 
har tidigare fått avslag många gånger. Idag är den byggd och Satelliten anses vara bland 
de bästa och mest lyckade verksamheterna för ungdomar och deras fritidsliv. Med sina 
stora ytor och sina verksamhetsmöjligheter drar arenan till sig väldigt många ungdomar 
med hög potential och höga drömmar. Platsen har skapat motivation för ungdomarna att 
röra på sig, socialisation mellan ungdomar som främlingar och mycket mer. Aktiviteterna 
i Satelliten har baserats på ungdomarnas egna tycken och viljor just för att kunna öppna 
ett aktivitetshus för alla. Arenan uppfyller många behov, allt från musik, sport och 
självskapande verksamheter som lockar ungdomarna till platsen. Många kvällar 
arrangeras olika evenemang där alla har möjligheten att delta och närvara, i många fall 
kan även ungdomarna själva hyra salarna för eget bruk. Arenan nyttjas även mycket av 
föreningar och skolor då man använder sig av de stora sporthallarna. 

Följande bilder är tagna under ett studiebesök i Arena Satelliten. 

Bild 1:Det finns ett mediarum 
som innehåller lokaler för musik 
och foto intresserade. Man har 
gott om replokaler med backline, 
trumset, dj-utrustning och även 
musik- och inspelningsstudior 
som är tillgängligt för 
ungdomarna. Hela musik och 
foto avdelningen har 
ungdomarna själva varit med och 
byggt upp med inredning och 
utrustning.   
 
 

Bild 2:Till detta har man en stor 
scen på 280 kvm med full ljud- 
och ljusanläggning som kan 
hyras för alla möjliga typer av 
uppträdanden, konserter eller 
discon. Framför scenen finns det 
sittplatser för 270 personer, och 
i direkt anslutning har man 
skapat logerum för att ge 
ungdomarna en roligare och 
professionellare känsla innan de 
går upp för sitt uppträdande.   
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Bild 3:(A-Hall)Vad gäller 
sporthallarna så har man 
byggt två stora hallar som 
kallas A- och B-hallen. A-
hallen är 1056 kvm med en 
tak höjd på 10 meter och 
sittplatser för cirka 250 
personer samt mobila läktare 
för ytterligare 120 personer. 
B-hallen är specialutrustad för 
just gymnastik, ytan ligger på 
648 kvm med en tak höjd på 
10 m och sittplatser för 150 
personer. 

 

Bild 4:Förutom detta hade 
man avsatt ett rum 
(Ljusgården)för bibliotek men 
som kom att bli en 
dansstudio. Ljusgården 
används även av personalen 
på satelliten för möten och 
föreläsningar. I lokalen har 
man utnyttjat ena sidan som 
målar vägg där man kan dra 
för dansspeglarna med en 
flyttbar vit vägg. Rummet har 
även en projektorduk som 
används vid filmvisningar. 

 

Bild 5:Från nedre foajén 
kommer man in till allrummet. 
Rummet består av ett flertal 
soffgrupper och en liten bar. 
Den är avsedd för hang-
around, dataspel, målning- och 
lerkonst och dylikt. Från 
allrummet tar man sig till dans-
, musik- och fotostudiorna.     
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Bild 6:I anslutning till 
mediarummet håller 
tjejverksamheten 
”INDRA” till. 
Verksamheten syftar till att 
hjälpa unga tjejer som är i 
behov av någon form av 
stöd eller samtal.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bild 7:Studiorum med 
komplett DJ-utrustning. 
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Bild 8:Foto och 
bildredigeringsrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Bild 9:Studiorum med 
komplett 
inspelningsutrustning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bild 10:Isolerad 
inspelningsrum med 
instrument. I direkt 
anslutning till studiorummet 
i ovanstående bild.  
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Bild 11:Logerum i direkt 
anslutning till scenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med flera olika funktionsrum, kontor, köks ytor och annat har man gett möjligheter till 
olika verksamheter kring exempelvis idrott, data, keramik, skrivarverkstad, konst och 
dylikt. Detta och mycket mer kan man hitta i Arena satelliten. Som tidigare nämnts har 
detta varit ungdomarnas egna önskemål och idéer vilket har resulterat till att alla berörs 
och tar vara på den potentiella möjligheten man har givits.  
Tillsammans har dessa ytors totala brutto area (BTA) kommit upp till 6545 kvm. 
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4.6 Vad kan ett all-aktivitetshus bidra med i 

Jönköpings kommun? 

4.6.1 Mötesplats  

De unga behöver en offentlig mötesplats där deras passionerade intressen står i fokus 
samtidigt som de beblandas med andra ungdomsgrupper. Genom att ta tillvara på alla 
deras intressen, åsikter och förslag och tillämpa dessa i ett all-aktivitetshus så kan 
ungdomarna få en typ av lockelse till denna plats. All-aktivitetshuset bör vara en 
anläggning som alla kan ta del av, där ingen känner sig utestängd eller ovälkommen och 
där trygghet ska skapas genom att det blir ett ström av människor. De olika 
ungdomsgrupperna kan se vilka andra typer av aktiviteter som finns som de tidigare inte 
har upplevt eller tänkt på. De tar lärdom från varandra, som exempelvis när 
musikintresserade från skilda ungdomsgrupper ser det gemensamma intresset och 
tillsammans skapar något i form av musik. På samma sätt är sporten något som alltid har 
dragit samman människor från olika håll. Föreningslivet har en betydelsefull roll för 
ungdomarnas liv eftersom att den lär ut demokratiska grundvärderingar, samarbete med 
andra individer och att ha respekt för sin omgivning och samhället. Det är viktigt att all-
aktivitetshuset inte ersätter dem andra fritidsgårdarna utan kompletterar dem t.ex. där de 
olika fritidsgårdarna kan genomföra större events, fester, cuper osv. Det är också viktigt 
med ett brett utbud av fritidsaktiviteter för att ungdomar ska kunna var en del av något 
positivt. Brist på aktiviteter kan leda individen till att söka sig till det negativa. Hur stort 
utbud av fritidsaktiviteter ett bostadsområde har ligger i kommunernas ansvar därför 
spelar samarbetet mellan de två parterna stor roll. Kommunen har även ett ansvar när det 
kommer till att skapa tillgänglighet till de platser där fritidsverksamheterna hålls. Säkra 
gång- och cykelvägar eller transport via kollektivtrafik bör en fritidsverksamhet ha goda 
förbindelser med då besökarna skall kunna ta sig till platsen på enklaste och säkraste sätt. 
Avstånd och tillgänglighet har en stor påverkan som i många fall kan vara avgörande för 
en individ att utföra fysiska aktiviteter. 

En viktig aspekt som man bör beakta är familjers ekonomiska situation som påverkar 
ungdomars, framförallt utrikes födda, möjlighet till fritidsaktiviteter. En offentlig 
mötesplats med mångfaldiga aktiviteter måste därför vara lättillgänglig och ekonomiskt 
anpassbar för att alla ska kunna ta del av det. Det ska råda en fri cirkulation och 
tillgänglighet för alla oberoende etnicitet stil eller kultur där brukarna och besökarna har 
fritt tillträde till alla lokaler och aktiviteter i byggnaden. 

All-aktivitetshuset ska inte bara vara en symbol för brukarna i området utan för hela 
staden i sig, då den lockar besökare, väcka intresse som leder till att stadens liv utvecklas. 
All-aktivitetshuset ska vara en offentlig anläggning och fungera som en frizon för sina 
brukare där de ska kunna ha möjligheten genom lokaler och verksamheter till både back 
och on stage. När vi säger frizon så menar vi att de ska känna sig fria utan några 
vuxenstyrda begränsningar, att de fritt skall kunna vistas och skapa sin egen kultur och 
personliga stil. 

Utifrån de tre fallstudierna som vi har valt kan vi se hur Arena Satelliten i Stockholm, 
med sina stora ytor och utbud av aktiviteter drar till sig många ungdomar, och som 
ungdomsprojektet Majorna i Göteborg, bidrog till att ett torg som omgavs av en otrygg 
känsla numera formats till en öppen mötesplats som nu präglas av trygghet, möten och 
delaktighet där många olika människor befinner sig. Likaså har skateparken, 
Stapelbäddsparken Malmö, bidragit till en mötesplats som är öppen dygnet runt och är 
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helt kostnadsfri för de som vill åka skateboard, rullskridskor eller bara ha en plats att 
umgås på. Platserna har skapat motivation för ungdomarna att röra på sig, mötas och 
socialisera med främlingar vilket har resulterat till en mer förståelse ungdomarna emellan 
där ”vi och de” inte längre är ett faktum.  

På liknande sätt kan vårt förslag till ett all-aktivitetshus bidra till en mötesplats, en plats 
som för samman olika ungdomstyper i en mer integrerad miljö där kultur och tankar 
delas med varandra. Ungdomar med olika bakgrund och erfarenhet bidrar till en variation 
av idéer och uttryck samt diversitet. Behovet av en mötesplats är av stor vikt under 
ungdomarnas liv. Man leker och experimenterar under denna livsfas för att kunna hitta 
sin identitet. Det är viktigt att man som ungdom får möjligheten att hitta sig själv i en fri 
miljö där man får uttrycka sig fritt. En miljö där ungdomarna kan få släppa loss och vara 
sig själva utan att bli styrda av vuxna. En plats där kultur och olika värderingar möts och 
beblandas. 

4.6.2 Integration  

I samhället har vi tre olika typer av ungdomsgrupper, som tidigare nämnts; 
föreningsorienterade-, kamratorienterade- och hemorienterade ungdomar. Dessa olika 
ungdomar uppträder annorlunda i förhållande till varandra. Både de 
föreningsorienterade- och hemorienterade ungdomarna håller sig exempelvis borta från 
det lokala området och dess fritidsverksamhet, samtidigt som de kamratorienterade 
ungdomarna håller sig i större utsträckning till det lokala området. De hemorienterade 
ungdomarna spenderar inte mycket av sin tid ute i samhället vilket gör att de varken syns 
eller hörs. Detta visar hur ungdomssegregationen skapas mellan dem olika 
ungdomsgrupperna i och utanför området. Dessa ungdomsgrupper befinner sig alltså 
inte på en och samma plats samtidigt, detta för att det finns brist på gemensamma 
mötesplatser som tillfredställer alla tre ungdomsgruppers intressen på samma gång. En 
mötesplats med ett rikt utbud av aktiviteter kan skapa förutsättningar och möjliggöra för 
ungdomarna till att involvera sig i föreningslivet. Enligt Ungdomar och kriminalitet i 
Hammarkullen så kan ett liv inom föreningar och olika aktiviteter även sätta sina spår i 
uppförandet då ungdomarna lär sig att respektera sin omgivning och samarbeta med 
andra individer. Samtidigt får de ta del av en hel del omvärldserfarenheter genom en 
rumslig rörlighet där de kan beblandas med andra kulturella stilar och grupper. Ett all-
aktivitetshus skulle ge den möjlighet som varje enskild person behöver för att tillfredställa 
sitt behov.  

De föreningsorienterade ungdomarna kan ta sig till platsen för att exempelvis sporta, 
spela/spela in musik eller använda sin konstnärliga sida inom målning och mycket mer. 
De kamratorienterade ungdomarna kan ta sig till platsen för att umgås, spela kort, vara 
föreningsaktiva och liknande. De hemorienterade ungdomarna som oftast brukar vara 
väldigt kreativa och insatta i dataspel och teknik, finner dessa aktiviteter i ett all-
aktivitetshus. När alla dessa möjligheter finns tillgängliga för ungdomsgrupperna så 
kommer de att lockas till en och samma plats där dem kan mötas och beblandas. 
Människor som aldrig har träffats förut kan med en mötesplats öppna en ny och nära 
kontakt, sammanträffandet kan förvandla en total främling till en nära känd individ. 

För att integrera människor genom fysisk planering kan och bör man ta hänsyn till flera 
aspekter som behandlas väl enligt den så kallade BEMÖTAS – principen: Blandad 
bebyggelse, Engagemang från boende, Mötesplatser, Övergångszoner, Trygghet, 
Attraktivitet och Samhörighet med staden. 
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Ett all-aktivitetshus skulle bidra med en ny typ av byggnad i området där 
kungsängsskolan i dagsläget ligger, vilket skulle skapa en mer blandad bebyggelse i den tänkta 
placeringen samtidigt som den kommer attrahera fler och många olika människor till 
området. För att kunna attrahera människor måste allaktivitetshuset och själva området 
ge en positiv känsla och det skapar man genom att engagera ungdomar och göra dem 
delaktiga i projektet för att de ska känna att de har inflytande och att det är deras. Ett all-
aktivitetshus medför till ett möte där ungdomar kan lära känna och öka förståelsen 
mellan varandra. Det ger en möjlighet till en mötesplats där ungdomar lockas av olika 
aktiviteter, som de själva ska vara med och framföra som önskemål. Genom byggnadens 
placering suddas gränserna ut för privata områden genom övergångszonerna för att skapa en 
offentlig byggnad som alla kan ta del av. Denna placering skapar de förutsättningar som 
behövs för att kunna erhålla en offentlig byggnad som inte utmärkande tillhör något 
område utan är en del av hela samhället. Ett all-aktivitetshus kommer med sitt stora 
utbud av olika aktiviteter locka många olika människor. Vilket leder till mer rörelse och 
skapar då en känsla av en säker miljö som ger en trygghet i området. Kungsängsskolans 
nuvarande läge har god tillgänglighet och ett all-aktivitetshus skulle bidra ytterligare till en 
attraktiv miljö. Byggnaden skulle alstra sociala nätverk och trivsel där människor är 
delaktiga samtidigt som de kan känna stolthet över området. En attraktiv miljö leder 
också till en ökad positiv inställning till andra människor. Alla ska kunna ta del av staden 
och dess erbjudanden och tack vare platsens goda kommunikationsförbindelse ges 
förutsättningar för områdena att öppnas upp och skapa samhörighet med resten av staden där 
alla kan ta del av området och dess utbud. Ett all-aktivitetshus skulle främja till 
integration främst bland ungdomar men även äldre skulle säkerligen visa intresse.   

 

4.6.3 Inflytande 

Utifrån vår teoretiska bakgrund och fallstudier så har vi fått en tydlig bild på hur 
ungdomarnas inflytande i planeringen kan öka. Ingen lag eller bestämmelse ger några 
direkta direktiv förutom att PBL ställer krav på att samråd med brukarna borde finnas, 
vilket innebär att i slutändan så är det makthavarna (kommunen) själva som bestämmer 
vilka som ska vara med i samrådet.  

Redan i början kom vi fram till att vid uppförandet av något betydelsefullt för ungdomar, 
är det viktigt att de känner ansvar för det, genom att de själva får vara med och påverka 
under de olika projekteringsskedena. För att all-aktivitetshuset ska vara en viktig symbol 
för de tre områdena, Öxnehaga, Österängen och Ekhagen så krävs det att brukarna 
(ungdomarna) tillsammans med makthavarna genom en öppen och fungerande dialog 
och ett bra samarbete kommer fram till olika beslut. Vi skapade en förtroendefull relation 
mellan oss och ungdomarna vilket ledde till att de kände sig fria till att tala och var villiga 
till att samarbeta. För att göra en bedömning av inflytandets grad när det gäller vårat 
arbete så kommer vi gå utifrån Arnsteins stegmodell där vår roll är liknande bryggeriets 
då vi förädlar de idéer som ungdomarna har. 

Bryggeriet gjorde de ungas röster hörda både i planerings- och beslutsprocessen medans 
vi har en roll som gäller endast under planeringsskedet.  

Eftersom vi har begränsat oss i arbetet genom att detta all-aktivitetshus inte kommer att 
uppföras så kan vi inte bedöma och mäta olika grader av delaktighet och inflytande under 
de tre olika projekteringsskedena. Däremot kan vi på ett ungefärligt sätt visa en 
medinflytande grad när det gäller planeringsskedet där vi t.ex. tagit fram var 
verksamheten kan placeras och vilka aktiviteter som kan ingå.  
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Vi har under vårt arbete med ungdomarna i de olika områdena i Jönköping kartlagt 
fritidsvanorna, fört en dialog, givit de information och fått information, detta innebär att 
vi har uppfyllt kravet när det gäller medborgarinflytandet. Genom att vi involverat 
ungdomarna under våra möten genom dialoger så har vi själva fått en ökad förståelse 
kring deras område och behov samt hur de önskar att all-aktivitetshuset ska utvecklas. 
Däremot för att klara medbestämmande kravet så krävs det ett utförligare arbete med 
ungdomarna då de måste vara med och planera även i de två andra följande skedena.  

Hur kan man komma vidare med projektet om all-aktivitetshuset?  

För att ett verkligt inflytande ska ske och ungdomarna ska kunna var beslutsfattare är det 
viktigt att deras idéer inte tappas bort när arbetet med genomförandet och förvaltningen 
börjar. Det är kommunen som har det största ansvaret om inflytandet ska ske eller inte, 
så därför måste de tydliggöra att projektet ska föras vidare med samarbete mellan båda 
parterna, alltså brukarna och makthavarna (kommunen). 

De traditionella planerings processen som används  måste ändras för att ett inflytande ska 
ske, det måste användas nya arbetsmetoder som skiljer sig från de som traditionellt 
används i planeringen, genomförandet och förvaltningen där inflytandet sker bara enligt 
samråd och PBL. 

Under genomförandeskedet så måste man lägga upp en plan för hur samarbetet och 
deltagandet mellan ungdomarna och makthavarna ska gå till i fortsättningen. 
Framtidsverkstäder kan vara en arbetsmetod man kan tillämpa, det är en demokratisk 
metod där både brukarna, planerare/projekterare och makthavare deltar.  

Under arbetets gång så ska de olika aktörerna tillsammans träffas, helst där ungdomarna 
befinner sig och genom samarbete komma fram till olika beslut. Framtidsverkstäderna 
ska genom dialog och diskussion lyfta fram behov och idéer som ska leda till något 
positivt och värdefullt för ungdomarna, i detta fallet ett all-aktivitetshus. Här är det 
viktigt att alla kommer till tals och att alla ska vara med och påverka för att tillsammans 
komma fram till lösningar som berör projektet och brukarna. Respekt och förtroende är 
viktigt under hela processen och vuxna ska kunna bemöta ungdomarna bra så att de 
känner att det de säger är viktigt och värdefullt för det fortsatta arbetet. Genom 
framtidsverkstäderna så lär de två olika parterna känna varandra genom samtal och 
dialoger, därför har framtidsvärkstäderna en stor roll när det gäller inflytande. 

Alla de inblandade aktörerna ska ha ett och samma syfte, alltså att skapa en fungerande 
offentlig verksamhet för de unga. Därför måste kommunen lägga upp en plan för hur 
brukarnas åsikter ska behandlas och redovisas under alla tre projekteringsskedena och att 
deras idéer inte tappas bort senare p.g.a. av exempelvis ekonomiska skäl. 
Framtidsverkstäderna ska genomföras under hela arbetets gång, steg för steg från 
gestaltning till förvaltning. För att kunna styra framtidsverkstäder så måste man redan i 
början av projektet skapa en styrgrupp där projektledare väljs ut, och för att skapa 
förtroende bland alla deltagare så kan man dela in projektledarskapet i två grupper där en 
projektledare väljs ut från kommunens sida och en vice projektledare som representerar 
ungdomarna. På detta sättet får man en omfördelad makt mellan de olika parterna vilket 
leder till att medbestämmande kravet blir uppfyllt. Ungdomarna har de rättigheterna och 
de bör framföra all den kunskap som behövs för att t.ex. ett all-aktivitetshus ska drivas på 
bästa sätt och ledas till en lyckad offentlig plats. Därför måste både planerare och 
makthavare ha den kunskapen om ungdomarna.  

Under förvaltningsskedet vilket sker under alla de åren som all-aktivitetshuset finns, kan 
man också använda sig av framtidsverkstäder. Det är viktigt att brukarna/ungdomarna 
(civil sektor) i ett partnerskapsavtal med kommunen (offentlig sektor) sköter 
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förvaltningen, där brukarna är med och planerar skapandet av sin egen miljö och platser 
som de använder och gemensamt med kommunen ha ett ansvar. Förvaltare kan också 
vara t.ex. att kommunen handlar upp underhåll av privata entreprenörer. 

Det är viktigt att de unga ska känna sig fria att tala när det gäller frågor som berör de, 
därför är det viktigt att de själva får ta hand om förvaltningen. 

4.6.4 Hälsa 

För att kunna skapa en bra hälsa bland ungdomar så är det viktigt att man upplåter 
strukturerade aktiviteter som utvecklar deras olika kompetenser. Det bör finnas 
aktiviteter som är tillgängliga för alla typer av ungdomar, inte minst dem som oftast 
ställer sig utanför fritidssysslorna. Detta för att fritidssysslor påverkar en ungdoms 
identitet, hälsa och skolframgång. Ett all-aktivitetshus som innehåller ett stort utbud av 
aktiviteter, hade gynnat de delaktigas hälsa genom att göra dem aktiva och möjliggöra 
förutsättningar för rörelse. Det vi kan konstatera är att en persons hälsa förbättras när 
man rör sig aktivt, inte minst under en persons unga år. Skolans aktiviteter, som 
exempelvis idrott, är inte tillräckliga för att ungdomar skall utveckla kompetenser fullt ut, 
inom t.ex. sportliga prestationer, instrumentspelning och konstnärliga förmågor. Då en 
aktivitet ska gynna en persons hälsa så krävs det att aktiviteten gradvis utvecklar 
personens förmågor, bygger på en aktiv inlärning, bedriver olika typer av övningar och 
har tydliga mål. Skolans aktiviteter saknar denna aktivitetsstruktur och det är därför 
viktigt att ungdomar har denna möjlighet utanför skolan och i självaste bostadsområdet. 
Genom ett all-aktivitetshus kan ungdomarna få stöd och gradvist utveckla sina 
kompetenser med hjälp av de strukturerade aktiviteterna med långsiktiga mål som 
erbjuds. Förutom strukturerade aktiviteter så hade ett all-aktivitetshus även erbjudit 
aktiviteter utan långsiktiga och konkreta mål, detta för att ungdomar som för stunden 
bestämmer sig för att utföra en viss aktivitet också skall ha möjligheten till att vara aktiv. 
I ett all-aktivitetshus kan man hitta aktiviteter som inte kräver regelbunden delaktighet 
men som tillfredställer det behov man har just för stunden. Aktiviteter med kortsiktiga 
mål för med sig en god upplevelse ur ett bredare perspektiv då man mår bra av att både 
utföra stundens vilja samtidigt som hälsan förbättras genom att röra på sig.  

Ett all-aktivitetshus både erbjuder och ger en upplevelse av att det finns ett brett utbud 
av aktiviteter, vilket kan motverka stress hos ungdomar.  

Utifrån Professor Mats Trondmans hypoteser så skulle ett all-aktivitetshus uppfylla de 
faktorer som ger hälsan gynnande effekter; utbudet av aktiviteter, upplevelsen som 
aktiviteten ger till personen och utförandet av aktiviteten. Det är därför viktigt att det 
lokala samhället gör detta möjligt och tar hänsyn till grupper av ungdomar med avseende 
på kön, socioekonomiska förutsättningar, etnicitet och funktionsnedsättningar för att 
kunna skapa en fritidsverksamhet för alla. 

Utifrån de intervjuer och förslag vi samlat in från de bosatta ungdomarna i Österängen, 
Öxnehaga och Ekhagen så är det väldigt tydligt att de vanligaste aktiviteterna är desamma 
som tagits fram av Statens folkhälsoinstitut. Sport, musik, socialt samvaro och teknik är 
de främsta aktiviteterna som ungdomar är intresserade av och detta bör man ta hänsyn 
till vid upprättning av ett all-aktivitetshus som kan placeras mellan dessa tre områden.  

Sport och idrott innebär fysisk aktivitet, vilket bör tillhandahållas i ett all-aktivitetshus. 
Genom att vara aktiv så bevarar man oftast sin aktivitetsnivå senare i livet. Fysisk 
aktivitet bygger upp människans immunförsvar, vilket leder till en mindre risk att få 
sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, benskörhet, fetma och mycket mer. 
Då människor oftast har musik som en del av sin vardag så bör det finnas möjligheter för 
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musikintresserade att utöva och utveckla sina kompetenser inom exempelvis 
instrumentspelning och dylikt. Sång, musik och dans är kulturella aktiviteter som 
sannolikt gynnar hälsan i form av välmående och tillfrisknande. Då dessa kulturella 
aktiviteter inte gör en lika fysiskt aktiv som sporten gör, så har dem fortfarande ett högt 
egenvärde som spelar en stor roll för väldigt många.  
Vad gäller social samvaro så är detta viktigt då många ungdomar kanske enbart utför 
aktiviteter tillsammans med kamraterna. För att locka ungdomarna till en mötesplats så 
bör man tillämpa sociala aktiviteter genom exempelvis ytor som är avsedda för att kunna 
umgås, konversera, spela kort/spel och liknande. På detta sätt kan många ungdomar dras 
till mötesplatsen för att sedan utföra någon typ av aktivitet.   
Hemmet har också sin viktiga roll då föräldrar kan påverka och stå för en bra grund. 
Ungdomar utövar väldigt många aktiviteter i själva hemmet, allt från att lyssna på musik, 
titta på film, träffa kamrater till att spela dator- och tv-spel. För hög TV-konsumtion kan 
ge dåliga effekter då man knappt rör sig när man sitter på soffan och som barn höjer man 
risken att bli överviktig. Dator- och TV-spel är ett bra sätt att träna sina 
reaktionsförmågor och kreativa kompetenser på, men även här löper man risk för 

övervikt då man inte befinner sig i någon rörelse. 
[17]

Genom att ha dessa aktiviteter i ett 

all-aktivitetshus så kan ungdomarna välja att utföra dessa där istället för i själva bostaden. 

Genom att påverka ungdomarnas fritidsvanor så kan man främja graden av rörelse. Som 
förälder kan man exempelvis motivera till fysisk aktivitet och begränsa tv-tittandet 
respektive användning av dator och tv-spel, men det är samtidigt viktigt att tänka på att 
inte manipulera och tvinga ungdomar till att utföra en aktivitet då detta bör ske efter egen 
vilja. 

 

4.7 Förslag till ritningar 

Se bilaga 4, Ritningar på Arena Satelliten.  
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Metoddiskussion 

De metoder vi valde att arbeta utefter var som tidigare nämnts genomgång av litteratur, 
fallstudier och samtal med personer som arbetet har fokuserat på. Litteraturen som 
främst hittades genom nätet var en stor faktor som satte grund för arbetet. Det var 
relativt enkelt att hitta det vi sökte och det fanns mycket nyttig information som kom att 
bli av stor vikt i arbetets teoretiska bakgrund. Det krävdes en stor genomgång av 
litteratur för att kunna sammanfatta de viktigaste punkterna som skulle komma att 
påverka våra analyser. Tidsmässigt lades den största tiden av arbetet på sökning samt 
granskning av litteratur. Det som kom att bli besvärligt var att man lätt kunde komma in 
på oväsentliga texter, då hela gruppen varit närvarande under arbetsgången så 
underlättades detta vid frågor som dök upp. Mycket av det som studerats framgår inte i 
arbetet då vi tillsammans avgjorde vad som skulle komma att påverka analyserna. 
Tolkningar av litteraturen diskuterades sedan mellan gruppmedlemmarna för att 
tillsammans kunna komma fram till de slutgiltiga tolkningarna. Detta var ett bra sätt att 
gå tillväga då alla kunde följa med och påverka i gruppens uppdelade uppgifter, på så sätt 
blev alla gruppmedlemmar delaktiga i hela rapporten. Som vi ser på det så har detta varit 
det främsta tillvägagångssättet för att lyckas sammanställa och tolka all litteratur i en och 
samma rapport. 

 

Med hjälp av fallstudierna kunde vi se hur man i praktiken utfört liknande projekt vilket 
var viktigt då vi ville få en bild av verkliga projekt och inte bara teori. Detta var nyttigt 
för arbetet då vi fick se hur man tidigare arbetat med att uppnå liknande mål. För att 
arbetet skulle bli mer reliabelt så krävdes det en genomgång av utförda arbeten för att 
visa att man kan och bör tillämpa de arbetsmetoder som tagits fram genom litteratur 
granskningen. Detta har vi lyckats med genom utvärderingar av de valda fallstudierna. 
Analys av fallstudierna gjordes inte i tidigt skede av arbetet, detta bör man ta hänsyn till 
då vi insåg att fallstudierna hade kunnat underlätta arbetet vid en tidigare undersökning.  

 

Intervjuerna utgjorde en viktig del när det kom till att besvara våra frågeställningar. I 
arbetet behövde vi väldigt många åsikter för att kunna sammanställa behoven som fanns i 
respektive område. Efter att ha använt oss av förslagslådor som tidigare nämnts, så insåg 
vi att det var ett bra sätt att få fram vilka aktiviteter som ungdomarna var intresserade av. 
För att kunna uppnå vårat syfte och mål med arbetet så krävdes det även att utföra 
samlingssamtal med ungdomarna för att kunna tolka deras åsikter och uttryck. Flera 
samtal bör göras i längre utsträckning för att kunna bygga ett all-aktivitetshus, detta var 
inte aktuellt i vårat arbete då målet varit att belysa hur man skall arbeta för att få med 
ungdomarnas inflytandet på bästa möjliga sätt. 

 

Syftet och frågeställningarna hade inte kunnat uppnås utan dessa metoder och arbetssätt, 
vilket har varit till en stor lärdom för framtida analysarbeten. 
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5.2 Slutsats 

Vårt syfte med arbetet var att belysa hur man kan integrera ungdomar genom att låta 
deras inflytande påverka byggprocessen. För att kunna uppnå syftet har det varit av stor 
vikt att granska ungdomarnas tillvaro och sätta oss in i deras tankesätt och livsperspektiv. 
Utifrån analyser av litteratur och tidigare projekt kan vi fastställa att kunskapen om hur 
detta ska ske har sen tidigare funnits till hands. Men någon direkt tillämpning av dessa 
metoder brukar man som planerare inte använda sig av. Mycket beror på att planerare 
inte har en tillräcklig kunskap kring detta för hur man ska bygga något värdefullt för 
brukarna. Enligt våra resultat kan vi konstatera att ungdomarnas inflytande bidrar till mer 
än vad man idag tror. Värdet de sätter på deras omgivning och dess innehåll brukar inte 
sättas högt med tanke på att de inte får vara med att bestämma i det som berör de själva. 
När man är med och påverkar skapandet av något så lägger man mer värde på det man 
lyckas åstadkomma. Detta framgår av litteraturen som studerats. När en ungdom inte 
känner ett ansvar över exempelvis den fritidsverksamhet de brukar besöka, så tappar 
verksamheten det viktiga värdet som den egentligen borde utgöra. Ansvaret kan man 
skapa genom att låta ungdomar få tala om sina åsikter, viljor, behov och allmänna tankar 
för att sedan implementera detta i verkligheten. De resultat vi fått från fallstudierna visar 
hur man tidigare har behandlat ungdomarnas inflytande i byggprocessen och vad det i sin 
tur har lett till. Stapelbäddsparken i Malmö är ett bra exempel som visar att man, precis 
som våra belysningar, kan skapa en mötesplats som används flitigt av många olika 
besökare på en och samma gång. Tillämpar man sedan detta i segregerade områden, som 
Arena Satellitens placering, så kan man integrera de olika ungdomarna genom att de 
frivilligt tar sig till denna mötesplats där de hittar deras personliga intressen.  

 

 

- Vilket behov har ungdomar av en mötesplats i Jönköpings kommun? 

Utifrån den litteratur som vi använt oss av ser vi till exempel att områden segregeras 
genom samhällets exkluderingsmetoder. Media som tillskriver vissa områden en negativ 
och stigmatiserad bild kan skapa en mental segregation där förutfattade meningar skapas 
mot andra människor, kulturer grupper eller andra platser. Det har formats en 
bostadspolitik som placerar ut människor i bestämda områden och många människors 
ekonomiska situation driver de ofta till resurssvaga hushåll, vilket har blivit dagens 
miljonprogramsområden. Från vår litteraturstudie och besök på områdena kan vi 
konstatera att vi har många ungdomar som lever och växer upp i våra segregerade 
miljonprogramsområden och det är just den målgruppen som riskerar att påverkas mest 
av segregationen. Vilket allmänt behov ungdomarna har av en mötesplats har därför 
framgått väldigt tydligt. De samtal som utfördes under våra besök på fritidsgårdar och 
torg har gett oss en mer specifik bild kring behoven i respektive område i Jönköpings 
kommun. De ungdomar vi pratade med från respektive område hade ingen nära kontakt 
med varandra. För sambandet mellan Råslätt och de tre övriga områden tog vi hänsyn till 
avståndet som var en bidragande faktor för ett möte ungdomarna emellan. Genom våra 
besök kunde vi se hur ett segregationsmönster hade skapats bland ungdomarna, och att 
behovet av en gemensam mötesplats där alla kan mötas och beblandas med varandra var 
av ytterst vikt. En mötesplats i Jönköpings kommun skulle ha ett stort värde för att 
främja integrationen mellan ungdomarna.        
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- Vad kan ett all-aktivitetshus bidra med/leda till i Jönköping ?  

Utifrån våra besök på de fyra utvalda områdena och dess fritidsgårdar kunde vi lokalisera 
och få en klar bild över utbudet av tillgängliga anläggningar och aktiviteter. Utanför 
områdena, Öxnehaga, Österängen och Ekhagen, fanns en rad verksamheter. Men dessa 
hade inget direkt samband med ungdormarna från respektive område. Detta på grund av 
att lokaler och hallar kostade att hyra samt att det inte finns några lediga tider för att de 
bokas upp av olika föreningar. Detta innebär att de unga som bor i dessa områden inte 

får tillgång till de olika aktiviteterna som ligger i närområdena. Även inom respektive 
område var inte utbudet stort och det som fanns var i så dåligt skick att det inte gick att 
använda. Ett all-aktivitetshus som framför allt är kostnadsfri och öppen för alla skulle 
fylla ut det som ungdomarna saknar och samtidigt vara en mötesplats för alla inom 
Jönköpings kommun. Även Råslätt som har ett stort utbud av anläggningar och 
aktiviteter skulle kunna ta del av ett all-aktivitetshus som befinner sig där 
Kungsängsskolan är placerad i dagsläget. Ett all-aktivitetshus som uppförs utefter 
ungdomarnas egna behov, åsikter och intressen ser annorlunda ut från de sport- och 
friluftsarenor man har idag. Satelliten i Sollentuna kommun har gett oss en tydlig bild på 
hur fördelaktigt och hur mycket det bidrar till samhället att utgå från ungdomarnas 
önskemål. Här har man skapat en gemensam mötesplats som tillfredställer ungdomars 
behov. Sport, teater, musik och dans är aktiviteter som för samman människor. En sådan 
verksamhet håller ungdomar sysselsatta och borta från andra saker som till exempel 
skadegörelser eller att ledas in i kriminella banor. Vi anser att ett all-aktivitetshus kommer 
att ge det som saknas i områdena, samtidigt som det bryter segregations mönstret och 
minskar gränsdragningen mellan ”vi” och ”de”. Problemet som skulle kunna dyka upp i 
ett all-aktivitetshus är att ungdomarna skapar sina egna territorium i självaste byggnaden. 
Olika ungdomsgrupper ockuperar olika aktiviteter och gör det till sina egna. En lösning 
till detta kan vara mer öppenhet i byggnaden mellan de olika aktiviteterna och 
utrymmena. Skapa variation i de olika rummen så att man har flera olika aktiviteter på en 
och samma plats så att ungdomarna kan ta del av varandras intressen och våga mötas. 

- Hur kan man gå tillväga för att öka ungdomars inflytande i planeringen? 

Vid verkliga projekt är det viktigt att man inte stannar under planeringsskedet. För att 
medbestämmande graden av inflytandet ska uppfyllas, krävs det att ungdomarna ska vara 
med både under genomförande- och förvaltningsskedet. Vi har förtydligat hur inflytandet 
kan tas tillvara och vilka metoder man kan använda sig av i varje skeden. Men de 
nackdelar som uppstår i nutid under planeringen är att ungdomarna manipuleras av de 
vuxna vilket leder till att inget inflytande uppstår. Exemplen kan vara tydliga då 
ungdomarna bjuds in vid olika möten där makthavaren har till syfte att bara legitimera 
verksamheten. Det händer ofta att man bjuder in ungdomarna vid olika möten och 
konferenser då de inte har någon större roll eller inflytande i planeringen utan finns där 
bara så man i fortsättningen kan säga att de varit delaktiga. Detta görs ofta även i nutid då 
ungdomarna inte får vara med och bestämma om deras närmiljö eller saker som berör 
dem. Detta är fel sätt att planera som vi vill uppmärksamma speciellt när det gäller våra 
miljonprogramsområden. Majoriteten av de projekt som utmynnade i framställning av till 
exempel hallar, fritidsgårdar och lokaler för olika ungdomsverksamheter har kommit att 
bli obetydliga för ungdomarna i sina områden då det till och med sker sabotage. Varför ? 
Jo, utifrån våra egna erfarenheter som ungdomar från miljonprogramsområden, har vi 
upplevt detta eftersom de byggnader och lokaler som byggts har inte haft någon 
betydelse för de unga. Ungdomarna har aldrig känt att de här lokalerna är deras eftersom 
det aldrig uppstått rätt samarbete mellan kommun och ungdomarna, det kan man till 
exempel se genom att lokalerna aldrig renoverades, inga nya aktiviteter genomfördes eller 
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planerades samt att många områden inte ens har tillgång till fritidsgårdarna eftersom man 
har stängt ner de helt. Detta blir ett problem då man istället för att integrera så har man 
segregerat.  
 

5.3 Självkritik  

I rapporten försöker vi lyfta fram hur viktigt det är att få med ungdomarna och att de 
känner att dem har inflytande i projekt som framställs just för ungdomsgrupper. Vi 
menar att i nutida planeringar av projekt så efterlevs inte detta på ett korrekt sätt, man 
använder ungdomar för att utföra sitt arbete. Man ger förhoppningar om olika projekt 
som de egentligen inte har något att säga till om längre under projekteringen och längre 
fram i de olika skedena. Detta är något vi har försökt att undvika när vi besökt olika 
områden och samtalat med ungdomarna. Vi framförde att vi håller på med ett 
examensarbete och att detta inte är ett verkligt projekt utan att vi endast ska utreda vilka 
olika aktiviteter som var av störst intresse och vad de tycker fattas i områdena. Men med 
tanke på att vi presenterade vårt arbete så var det nästan omöjligt att undvika ordet ”all-
aktivitetshus”. Hur tydliga vi än försökte vara så upplevde vi de förhoppningar som kan 
uppstå när man går ut till människor och samlar åsikter, vilket tydliggjorde hur lätt 
förhoppningar kan skapas. Vi kan då bara spekulera kring konsekvenserna då man går ut 
till människor vid verkliga projekt. Under våra samtal med ungdomarna berättade de hur 
även politiker hade samlat dem för att höra synpunkter på anläggningar som aldrig 
verkställdes fast de var utlovade. Frustrationen var stor men vi fick ändå ett positivt 
bemötande och ett gott resultat från samtalen.  

Områdena som vi analyserade valdes utifrån tre faktorer; miljonprogramsområden, 
invandrartäthet och segregation. Av de fyra utvalda områdena blev Österängen, 
Öxnehaga och Ekhagen de mest aktuella då vi uppmärksammade nedläggningen av 
Kungsängsskolan som utgjorde en viktig del för integrationen mellan områdena. Just 
därför ansåg vi att av de fyra utvalda områdena så var Kungsängsskolans placering den 
lämpligaste platsen för ett all-aktivitetshus. Ungdomenshus (KFUM) som befinner sig 
relativt nära de tre aktuella områdena har inte lyckats med att skapa en integrerad plats, 
det finns inte tillräckligt många aktiviteter som kan locka till sig ungdomar från olika 
områden. De aktiviteter som finns tillgängliga i ungdomenshus var inte de aktiviteter som 
ungdomarna vi har träffat ville ha. Det begränsade utbudet av aktiviteter och uppbokade 
tiderna av olika föreningar medför till att olika ungdomar inte besöker verksamheten. 
Därför anser vi att ungdomenshus inte hade påverkat den utvalda placeringen av ett all-
aktivitetshus. Vid ett verkligt projekt av sådan karaktär skulle ett samarbete mellan 
befintliga verksamheter och ett större all-aktivitetshus kunna skapas för att komplettera 
mindre verksamheter som saknar aktiviteter. Med tanke på arbetets omfattning valde vi 
att inte ta med alla ungdomsgrupper. Detta bör göras i verkliga projekt då man i 
verkligheten utför projekt som alla ungdomar ska kunna ta del av. För att lyckas med 
detta bör man bjuda in alla olika grupper till större samlingar för att skapa en deliberativ 
demokrati.  

Vid val av fallstudierna hade vi hoppats på att tillhandahålla mer underlag för Arena 
Satelliten. Det var svårt att hitta större utredningar kring projektets genomförande, därför 
valde vi att använda arenan som ett exempel på hur ett all-aktivitetshus kan utformas och 
vad det kan innehålla.      
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7.2 Bilaga 2 

Jamshid Ardalan, Labeat Bickaj, Tjener Khalil 

Handledare: Kaj Granath 

fredag 17 sep 2010, 9:00. 

Första mötet med White måndag den 13 september 2010. 

Närvarande från White Arkitekter AB: Marja Lundgren och Viktoria Waldin. 

Sammanfattning: Mötet gick bra, vi diskuterade hur vi skulle gå till väga, hur arbetet 
skulle utformas och vad som skulle göras under vägens gång. 

Tidigare planeringar: Som idé hade gruppen ett förslag om att skapa ett sport & 
kultur center i ett miljonprograms område, liknande det vi kan se från projektet “Arena 
Satelliten” i Sollentuna kommun. Projektet skulle leda till att minska segregationen, få en 
mer blandning mellan människor, en plats där folk kan mötas i en bekväm och 
tillfredsställande tillvaro genom att ta med brukarnas inflytande. Vi diskuterade även om 
vi skulle ta oss an ett upprustningsarbete som skulle leda till en mer attraktiv miljö för att 
få en mer mångfald bland de som flyttar in och ut. Detta efter samtal med examinator 
Kaj Granath fick en ny inriktning på arbetet. Den nya inriktningen mynnade ut i två 
förslag: 
1) Ett mer analys arbete där vi jämför t.ex. 3 olika projekt inom miljonprogrammet. 
2) Ett utformningsarbete men som förutsätter att vi får följa ett projekt som har en god 
grund där vi kan lägga fram ett eget förslag. 

Mötet: Under mötet presenterades ovan nämnda två förslag. White med ett stort 
intresse föreslog att användning av utredningsarbetet från Arena Satelliten till vårt arbete. 
Det diskuterades om vi skulle ta in analys och undersökningar från Satelliten till 
Jönköping. Syftet med projektet i Sollentuna kommun var att placera byggnaden mellan 
två områden för att den inte skulle tillhöra någon av dessa. Detta lyckades man med och 
det medförde en gemensam mötesplats mellan de två områdena. Idén för vårt projekt 
blir möjligtvist att placera en liknande byggnad i Jönköping, t ex mellan områdena 
Österängen och Öxnehaga där utredningsarbetet från Satelliten kan bli ett underlag för 
oss under arbetets gång. Som det ser ut nu kommer arbetet att bli ett större analys- och 
utredningsarbete av miljonprogrammet där vi utreder och jämför olika lösningar och 
förslag. Detta ska i sin tur utmynna i tillräcklig information och underlag för att veta hur 
ett genomförande av ett projekt av denna karaktär kan komma att se ut, men detta utan 
att göra själva utformningsarbetet. Det finns fortfarande med i tankarna om att även 
jämföra tre olika områden och ta lärdom och information från dessa, men detta är något 
som måste specificeras mer. 

Idéer för arbetets gång: Utreda och analysera, prata med kommunen, försöka få så 
mycket underlag som möjligt, höra dem boendes synpunkter, åsikter och önskemål, leta 
mycket referenser. 

Slutsats: Arbetet är nu bestämt att genomföras tillsammans med White Arkitekter AB. 
Kontakter på White kommer främst att bli Viktoria Waldin, Marja Lundgren och 
förhoppningsvis Sara Grahn (Utformare). Fortfarande finns det en del stora frågetecken 
som måste lösas. Nästa steg blir att göra en färdig planeringsrapport så att arbetet kan 
påbörjas. Detta förutsätter att handledaren kontaktar företag och att parterna kan 
fastställa ramarna för arbetet 

Övrigt: White är beredda att avsätta ca: 30 min/vecka. Den mesta av kommunikationen 
kommer att ske via mail och telefonväxling. 
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