
Kartläggning ungdomar i Öckerö Kommun 

Hela människan Öckerööarna 

 

Bakgrund 

Hela Människan Öckerööarna har under drygt 35 år jobbat för att ge stöd åt människor i utsatta 

livssituationer, bl a genom en mötesplats/ daghärbärge/ lunchcafé för personer drabbade av 

missbruk, hemlöshet, ensamhet, psykisk ohälsa eller annan utsatthet. Denna mötesplats är mera 

känd under namnet RIA där det är öppet varje vardag 10-14 med varm lunch vid 12. 

Styrelsen för Hela Människan Öckerööarna önskade utvidga målgruppen för enhetens arbete till 

att även omfatta ungdomar. Detta framkom i rekryteringssamtal mellan styrelsen och blivande 

verksamhetschef under sommaren 2018. Under hösten samma år ansöktes om, och beviljades, 

extra medel från Hela Människan Sverige vilket möjliggjorde att enhetens arbete med nuvarande 

målgrupp kunde fortsätta i samma omfattning som tidigare samtidigt som kartläggning kring 

behov bland ungdomar i kommunen påbörjades. Kartläggningen har pågått under hela 2019 

och gjorts på deltid av verksamhetschef för Hela Människan Öckerööarna. 

 

Tillvägagångssätt 

I kartläggningen har kontakt tagits både med aktörer från civilsamhället och med kommunala 

verksamheter. Ledande frågeställningar har varit: 

• Hur mår ungdomar idag? 

• Vilka arenor finns för ungdomar att mötas på, aktiveras i och engageras av? 

• Hur ser erbjudna aktiviteter ut, dvs vilken regelbundenhet, typ av aktivitet och hur stort 

antal ungdomar omfattas? 

• Hur uppfattas behoven bland de ungdomar man möter? 

• Saknas någon aktivitet eller mötesplats? 

Kartläggningen har även inneburit intervjuer och samtal med ungdomar i tonåren, främst 

konfirmander i 8an. Några föräldrar har också intervjuats. Sammanlagt är det drygt 50 personer 

som intervjuats, varav några vid fler än ett tillfälle. Nedan följer vilka verksamheter som 

representeras via de samtal som förts i kartläggningen: 

Kommunala verksamheter:   

Fritidsgården på Öckerö  

Folkhälsoutvecklare 

Drogförebyggare 

Socialkontor chef/1e soc sekr 

Kuratorer/lärare högstadiet/gymnasiet 

Familjecentralen 

Kultur och fritidsförvaltning 

Rådet för trygghet och säkerhet 

Föreningssamordnare 

 

 



Kyrkor 

Öckerö Församling (och Hönö Kyrka) 

Nimbuskyrkan, Öckerö 

Filadelfia, Öckerö 

Betel, Hönö 

Missionskyrkan, Hönö 

Sion, Fotö 

Equmeniakyrkan, Björkö 

Idrottsföreningar 

Hönö IS 

Skärgården Hockey 

Öckerö IF 

Nordic Wellness - Gym 

Andra föreningar 

ÖS! 

Aktiv Ungdom Öckerö 

Vårdinstanser 

Vuxenpsykiatrin 

 

Material och källor 

Öckerö kommun har två drogförebyggare anställda som årligen genomför enkäter på 

högstadiet, DVU drogvaneundersökning. Dessa enkäter kom till för 17 år sedan för att 

kommunen skulle få underlag för hur alkohol och droganvändandet i kommunen såg ut. 

Enkäterna har med tiden utvecklats och görs idag i ett 20-tal kommuner och omfattar även 

andra områden som aktiviteter och mental hälsa (Apelqvist/Fransson, 2019, DVU-högstadiet åk 

7-9). Under hösten 2019 gjordes även enkäten på Öckerö Gymnasieskola, där elever går både 

från Öckerö kommun och från andra delar av landet (Apelqvist/Fransson, 2019, DVU-gymnasiet 

1-3). Den enkäten har nu blivit ett komplement till högstadieenkäten. Man bör dock vara 

medveten om att den också omfattar inflyttade ungdomar som inte är folkbokförda i Öckerö 

Kommun, men ändå bor här tillfälligt under studierna. 

I juni 2019 presenterades en folkhälsorapport i Öckerö Kommun, där delar av rapporten berör 

ungdomars vanor och mående (Wång, Kartläggning av folkhälsoläget 2019, Öckerö Kommun). 

För att få en sammantagen bild av ungdomars mående i kommunen innehåller denna rapport 

utvalda delar från drogvaneundersökningarna från högstadiet och gymnasiet, 

folkhälsorapporten och de intervjuer med både ungdomar själva och de som träffar och jobbar 

med ungdomar. Jag har också hämtat information och kunskap från flera böcker, Pelle Olssons 

Big Marijuana (2005) och Cannabis som medicin (2017) samt boken Hemmasittare och vägen 

tillbaka av Peter Friberg, Martin Karlberg, Ia Sundberg Lax och Robert Palmér. Även 



Skolinspektionens rapport ”Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor”, 2016, har gett 

en del intressanta fakta. 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgr

anskningar/2016/langvarig-franvaro/kvantitativ-rapport-omfattande-ogiltigfranvaro.pdf 

 

Vilka aktiviteter finns för ungdomar i Öckerö Kommun? 

Enligt folkhälsorapporten är åttorna i kommunen mycket aktiva på sin fritid. 70 % tränar minst 

två gånger i veckan och lika många är medlemmar i någon förening. Det framkommer tydligt 

också i de flesta intervjuerna, att Öckerö Kommun har ett rikt utbud av aktiviteter för unga, 

framför allt inom sport, fritid och kyrka. Samtidigt uppges att andelen elever i åttan som anser 

att utbudet av fritidsaktiviteter är för litet, har ökat från 13 % 2011 till 31 % 2017 (Wång, 

2019).  

Bland gymnasieeleverna på Öckerö Gymnasieskola är drygt hälften av eleverna inte engagerad i 

någon fritidsaktivitet alls (DVU-gymnasiet, 2019). Det kan finnas anledningar till detta, t ex att 

en stor andel av eleverna är nyinflyttade i kommunen och inte känner till vilket utbud som finns. 

Samtidigt bjuder gymnasieskolan varje höst in föreningar att berätta om vad man gör för att 

eleverna ska få en överblick av vilka föreningar som finns i kommunen.  

Öckerö Kommun för register över alla föreningar på de tio öarna och information om varje 

förening går att hämta via kommunens hemsida: 

 https://www.ockero.se/fritid-och-kultur/foreningar-och-foreningsliv. 

Sport och idrottsföreningar: 

I Öckerö kommun finns totalt 26 idrottsföreningar inom 17 olika sporter: 

Fotboll, Hockey, Konståkning, Friidrott, Segling, Kajakpaddling, Dykning, Rodd, Innebandy, 

Badminton, Tennis, Gymnastik, Bowling, Judo, Taekwondo, Volleyboll, Handboll. 

Ett flertal idrottsföreningar erbjuder olika sporter, och vissa sporter har ett antal 

variationer/grenar som ibland räknas som olika sporter. I stort sett alla föreningar erbjuder 

juniorverksamheter för barn och ungdomar. De flesta har jobbat fram värdegrund som ger 

vägledning i arbetet med de unga. De större föreningarna jobbar aktivt för att ungdomar ska 

välja idrott istället för alkohol och droger, och det är inte heller ovanligt med en tydlig 

drogpolicy för föreningens verksamhet. Någon företrädare uttryckte att om man bara kommer in 

i en idrott kan det vara räddningen för en ung människa som annars lätt skulle hamnat i droger. 

Samtidigt menar en annan företrädare att om man skrapar på ytan finns drogerna överallt, även 

bland de som är väldigt aktiva inom en idrott. Det handlar då oftast om partydrogande, där ett 

aktivt liv under veckan övergår i party med droger och alkohol på helgen. 

Förutom dessa sporter är det vanligt att ungdomar tränar på gym. Det finns 2 gym på Hönö, ett 

på Björkö samt utegym i Jungfruviken på Hönö och ett på Prästängen Öckerö. På Nordic 

Wellness på Hönö erbjuds också dans, vilket även finns inom fritidsverksamheten och i flera av 

kyrkorna. 

Kultur: 

I kommunen finns även 12 kulturföreningar, där de flesta är hembygdsföreningar. Två av dessa 

har verksamhet för och med ungdomar, Mot Bättre Vetande (MBV) och Norra Skärgårdens 

Allmänna Konstförening (NOAK). 

Föreningar för personer med Funktionsvariation: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/langvarig-franvaro/kvantitativ-rapport-omfattande-ogiltigfranvaro.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2016/langvarig-franvaro/kvantitativ-rapport-omfattande-ogiltigfranvaro.pdf
https://www.ockero.se/fritid-och-kultur/foreningar-och-foreningsliv


Det finns i kommunen 6 föreningar för personer med funktionsvariation. Speciellt intressant för 

kartläggningen är det arbete som föreningen Attention bedriver, en förening för personer med 

NPF (NeuroPsykiatriska Funktionsvariationer). Personer med NPF är överrepresenterade både 

bland hemmasittare, unga i missbruk och unga i de flesta former av utsatthet. Unga med NPF 

återkommer genom hela kartläggningen som en extra utsatt grupp. Attention vill vara ett stöd 

både till individer med NPF samt deras familjer. På deras hemsidor finns mer information kring 

de olika diagnoserna och mycket annat stödmaterial. 

Övriga föreningar: 

Bland övriga föreningar är det tre som sticker ut som extra intressanta i kartläggningen. Dels är 

det Pride som samlar unga HBTQ personer, en grupp som på många sätt varit en utsatt grupp. I 

flera av samtalen i kartläggningen har denna grupp kommit upp som exempel på unga som mår 

dåligt och ofta saknar stöd i sin omgivning. Även Aktiv Ungdom är intressant då de erbjuder 

aktiviteter som i kartläggningen kommit upp som sådant som saknas eller skulle behöva finnas 

för ungdomar. I Öckerö Kommun finns även vuxenvandrare som kallar sig för Nattvandrare, en 

liten grupp engagerade föräldrar/vuxna som helgkvällar rör sig ute bland ungdomar, där 

ungdomar brukar hålla till. 

Kyrkor: 

Det finns 9 registrerade religiösa föreningar, där alla är frikyrkor. Utöver dessa finns också 

Öckerö Församling (Svenska Kyrkan) som inte finns med på kommunens lista över föreningar. På 

Björkö finns ett nära samarbete med konfirmander mellan Svenska Kyrkan och Equmeniakyrkan. 

Under våren 2019 samlade de 18 åttor av på ön totalt 22. Equmeniakyrkan driver också både 

scout och tonårsarbete med regelbundna samlingar varje vecka. Öckerö församling har ett stort 

konfirmationsarbete som erbjuds både på Hönö och Öckerö. Totalt samlar de, tillsammans med 

Björkögänget, ca 80 konfirmander som mot slutet av konfirmationsåret åker på resa 

tillsammans. Utöver konfaundervisning finns ett tonårsarbete där en ungdomspräst anställdes 

under året. Det handlar främst om att erbjuda en mötesplats för tonåringar på tisdagkvällar på 

Öckerö och varannan torsdag Björkö/Hönö. Dessa blir också hjälpledare i konfirmationen då alla 

konfirmerades terminen innan. I Hönö Kyrka finns en ungdomskör och fredagkvällar 

ungdomscaféet Nyfiket. 

På Öckerö samarbetar Nimbus och Filadelfia i nästan allt ungdomsarbete. De erbjuder 

konfirmation, tonårssamlingar och ungdomsmöten. Utöver detta anordnas gemensamma läger 

och konferenser med frikyrkorna på de andra öarna, oftast under namnet Faest vid dig!. Nimbus 

och Filadelfia gör också ett gemensamt sportlovsläger varje sportlov, och samlar ungdomar från 

alla öar till Fil-lan, där ungdomar möts för att dygna och spela dataspel tillsammans (dygna 

innebär att vara uppe dygnet runt). På Hönö och Fotö finns ett liknande samarbete mellan Sion, 

Betel och Missionskyrkan. De erbjuder gemensam konfaundervisning, tonårssamlingar på fredag 

och lördagkvällar samt sportlovsläger och ibland samlingar för unga vuxna. 

 

Hur mår ungdomar i Öckerö Kommun? 

Trots det stora utbudet av aktiviteter visar både folkhälsorapporten och 

drogvaneundersökningarna att den mentala hälsan bland ungdomar de senaste åren försämrats. 

Sedan 2014 har antalet högstadieelever som självskattar sitt mående som utmärkt sjunkit från 

34 % till ca 18 %. Antalet elever som uppger att de mår dåligt har ökat från ca 2 % till 5 % 

från 2014 till 2019 (Apelqvist/Fransson, DVU-Högstadiet, 2019). 

Många av de ungdomar jag träffat berättar att de känner flera som mår dåligt psykiskt, och att 

de även känner till någon som mår riktigt dåligt. Denna bild delas även av de som lever och 



arbetar nära ungdomar. Även orsakerna till psykisk ohälsa bland ungdomar delas av 

ungdomarna själva och de som lever nära:  

• Höga prestationskrav på sig själv och en känsla att omgivningen delar dessa krav. 

• Stress i skolan, speciellt inför tentor och prov. 

• Känslan av att inte duga eller räcka till (förstärks via sociala och andra medier). 

• Ensamhet, att inte ha något stöd från närmaste omgivningen (familj, vänner och skola). 

• Utsatthet, mobbad och nedtryckt av andra, ibland även av dem man ser som vänner. 

• NPF -Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, ADD, ASD, Tourettes syndrom och 

Språkstörningar) och avsaknad av lämpliga anpassningar.  

Förutom dessa orsaker kan det givetvis finnas rent medicinska orsaker till svårare psykiatriska 

diagnoser. 

En ungdomsledare beskrev skillnaden mellan killar och tjejer i tonåren så här: 

Tjejerna är ofta väldigt taskiga och även snälla, schyssta tjejer kan va taskiga. De har 

svårare att vara i större grupper. Killarna är ofta klumpiga, plumpa och det blir tydligare 

när de säger något olämpligt så att man som ledare kan säga ifrån. Tjejer kan ibland 

säga både något snällt, men samtidigt någon gliring. Det är ofta subtilt och inlindat. Sen 

kan inte heller tjejer vara tre och tre utan måste va två och två. Är man tre måste man 

trycka bort någon. 

Samtidigt finns det tydliga signaler om att den psykiska ohälsan bland killar ökar mer än bland 

tjejer, som redan tidigare haft högre psykiskt ohälsotal än killarna. Sammantaget ökar det 

snabbare bland killar medan fler tjejer mår dåligt (Apelqvist/Fransson, DVU-högstadiet, 2019). 

 

Hemmasittare 

Hemmasittare är egentligen inte en ny företeelse men då antalet ökat senaste decennierna har 

det blivit ett både vanligare och allvarligare problem. Enligt Skolinspektionens rapport från 

2016 har ogiltig ströfrånvaro ökat med 50% från 2009 till 2015. Även i Öckerö kommun har 

förekomsten av hemmasittare, eller problematiskt långvarig skolfrånvaro, som berörda 

myndigheter hellre kallar det, ökat. Det förekommer både på mellan och högstadiet, samt 

gymnasiet.  

Även för ungdomar i gymnasieåldern har kommunen ett speciellt ansvar för insatser som heter 

KAA, kommunalt aktivitetsansvar. Hösten 2019 fanns 59 inskrivna i Öckerö Kommuns KAA. 

Detta omfattar då alla ungdomar i gymnasial ålder som inte för tillfället studerar på 

gymnasieskola. Cirka hälften av dessa har pågående sysselsättning, och nästa alla i resterande 

hälft har påbörjat en planering, som ska vara individuell utifrån behov och önskemål. En aktivitet 

som kan erbjudas är Studiecentrum, som sorterar under Gymnasieskolan, men ligger en bit ifrån. 

Studiecentrum erbjuder studiemotiverande aktiviteter, studievägledning, samt möjligheter att 

läsa upp betyg för att komma in på önskat gymnasium. En del ungdomar har andra behov och 

kan behöva behandling och/eller medicinering innan studier kan bli aktuellt. 

Det är mycket tydliga signaler från olika källor, att ungdomar som inte fullföljer gymnasiet med 

godkända betyg, med stor sannolikhet får stora problem längre fram i livet. En fullföljd godkänd 

gymnasieutbildning blir som en biljett in i vuxenlivet, och utan den biljetten är uppförsbacken 

enorm och näst intill omöjlig att bestiga.  

I boken Hemmasittare och vägen tillbaka visar man på forskning kring ungas utanförskap och 

vilka kostnader samhället får per individ som istället för egen försörjning blir bidragsberoende.  



”De har funnit att de årliga kostnaderna för marginalisering är omfattande, oavsett 

om man pratar om missbruk, kriminalitet, psykisk sjukdom eller oförmåga att 

försörja sig till följd av långtidssjukdom. Samhällskostnaden för utanförskap slutar 

enligt rapporten på mellan 350 000 och 1 650 000 kronor per år och individ… 

   Kostnaderna för samhället blir också större för varje år som går. På tio års sikt 

är kostnaden per individ, för att inte göra något, uppe i mellan 3,5 och 16,5 

miljoner – och då har man inte räknat in kostnader för produktionsbortfall (alltså 

att individen inte arbetar)” (s 25, Friberg, Karlberg, Sundberg Lax och Palmér, 

2015) 

Det blir tydligt i både litteratur och rapporter att precis som det inte finns en orsak till varför en 

elev stannar hemma, finns det inte heller en enkel lösning. Bland orsakerna kan nämnas, orolig 

skolmiljö, NPF, bristande stimulans och utmaningar, negativ självbild, lågt ställda förväntningar, 

m.m. Det som hittills visat sig fungera för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan är framför 

allt tidig upptäckt och tidiga insatser, samt ett nära och förtroendefullt samarbete mellan 

hemmet, skolan, vården och eventuellt socialtjänsten.  

Både i ovan nämnda bok, föreläsningar av forskare i ämnet och föräldrakontakter framkommer 

det att en särskilt utsatt grupp är elever med NPF. När en elev med NPF diagnos inte får rätt 

anpassad skolsituation, upplever inte eleven sig trygg i skolan och riskerar då att dra sig undan. 

I Öckerö Kommun var skolan, elevhälsan och socialtjänsten samlade till konferens och dialog 

kring hemmasittande i december 2019. Man kan ju hoppas att en sådan dialog får leda till ett 

närmare och djupare samarbete kring dessa frågor. 

Droger och attitydförändring 

Även om drogvaneundersökningen på högstadiet visar att droganvändandet gått ner bland 

högstadieungdomar, är det 20% av alla killar på gymnasiet som testat droger någon gång, 

(DVU-gymnasiet). En förälder som intervjuats i kartläggningen menade att cannabisanvändandet 

bland unga är en varningsklocka man måste ta på allvar. Även drogförebyggarna håller med om 

detta och ser i DVU- gymnasiet att ungefär var femte kille på gymnasieskolan anser att Cannabis 

bör legaliseras.  

Här har det skett en mycket tydlig attitydförändring enligt Håkan Fransson som jobbat 25 år 

med ungdomar i riskzonen i Öckerö Kommun. Han är mycket orolig över att unga idag inte 

längre ser riskerna med Cannabis som drog och istället anser att cannabis kan användas som 

medicin eller lugnande medel. Enligt Pelle Olsson, författare, sjuksköterska och expert inom 

området Cannabis som drog, finns det samma typ av strategisk lobbying i USA idag för 

legalisering av Cannabis som det fanns för tobaksindustrin på 60 och 70 talet. Han menar att 

cannabisindustrins lobbyister har en tydlig strategi att presentera Cannabis som medicin för att 

acceptansen ska öka för drogen. Sedan kan odlare, distributörer och säljare tjäna pengar på 

drogen. Han har också visat i flera av sina böcker att det inte finns någon forskning som stödjer 

att cannabis har sådana medicinska egenskaper att det ska klassas som läkemedel, samtidigt 

som forskare erkänner att cannabis kan ge viss smärtlindring. Olsson har i USA också träffat 

företrädare för sjukvård och behandlingshem som menar att problemen kring beroende och 

kriminalitet ökat i de delstater där Cannabis legaliserats.  

För Sveriges del är det tydligt att attitydförändringar i USA också påverkar oss här, då mycket 

av kulturyttringar i Sverige härstammar från USA. Det blir extra tydligt då det är samma 

argumentation kring cannabis användande hos vanliga tonåringar som hos de amerikanska 

cannabislobbyisterna. Även vuxna har köpt lobbyisterna argumentation och kan säga saker som: 

-”Cannabis är ju ingen drog, det är mer en medicin”. ”Vi har cannabissalva hemma som funkar 

jättebra men den var svindyr”. Olsson förklarar mer kring de medicinska effekterna i sin bok 



”Cannabis som medicin”. Där redogör han för de två ämnena CBD och THC där CBD ger de 

medicinska effekter som eftersträvas medan THC är det som ger berusning. Där cannabis har 

legaliserats är det inte renodlat CBD som säljs utan rubbet. Det förekommer också att THC 

dosen i syntetiska cannabinoider är mycket högre än i vanlig cannabis. Olsson skriver bl a:  

”Man måste skilja på medicinsk användning av cannabis, ofta i form av 

marijuanarökning, vilket sker i stor skala i USA och Kanada – i strid med FN-

konventionen – och läkemedel. Det senare innebär att ett preparat är godkänt av en 

läkemedelsmyndighet efter att ha genomgått noggranna prövningar. Sativex och 

Marinol är läkemedel. Växten cannabis är alltsedan FN-konventionen 1961 inte 

godkänd som läkemedel i något land.” 

 

Unga vuxna 

Under kartläggningen framkommer från flera håll att en extra utsatt grupp är unga vuxna. T ex 

är arbetslösheten större i åldern 20-24 än i någon annan ålder (Wång, 2019). Att inte ha ett 

arbete eller sysselsättning är en faktor som påverkar både det psykiska och fysiska måendet. 

Det finns statistiskt högre risk att hamna i utanförskap och bidragsberoende om man som ung 

inte kommer in i arbetslivet. Öckerö Kommun har i åldern 17-24 år 6,3 % som varken arbetar, 

studerar eller deltar i annan sysselsättning, något fler män än kvinnor. Detta är lägre än 

genomsnittet för Sverige, samtidigt som det skett en ökning senaste 3 åren (Wång, 2019).  

Det som är mest oroande är att många i gruppen unga vuxna hamnar under radarn då de inte 

syns och märks någonstans. En mamma uttryckte följande: ”Som 18 åring är du myndig på 

papperet men inte mentalt”. Är du myndig, utan jobb och inte studerar men bor hemma finns du 

inte i någon av samhällets uppföljningssystem. Socialtjänsten i kommunen är oroliga för denna 

målgrupp då de riskerar att bli inkopplade i ett senare skede då det på många sätt är mycket 

svårare att hjälpa en individ. Ju mer tid som går utan aktivering desto sämre förutsättningar för 

att hjälpa någon till ett självständigt liv utan bidragsberoende. Det kommer också fram i 

kartläggningen att om en ung vuxen blivit drog eller alkoholberoende är det svårare att hitta 

behandling via t ex 12 stegsgrupper för dessa än för äldre personer, då rekommendationen är 

att inte blanda unga och äldre i sådana grupper. 

Helen Wedham på Vuxenpsykiatrin Öckerö nämner att hos dem är en stor grupp patienter med 

stora utmaningar just unga vuxna. Antal patienter med NPF har haft en stark ökning senaste 

åren och utgör nu den största gruppen patienter, tillsammans med personlighetsstörningar. 

Wedham tydliggör att det inte är ovanligt med flera diagnoser och att det ibland är svårt att 

avgöra om det handlar om personlighetsstörning eller NPF. 

 

Vad saknas? 

Alternativa mötesplatser har kommit upp i kartläggningen, framförallt från ungdomar själva, på 

frågan vad som saknas. Man menar då att om man inte är kyrklig eller idrottsintresserad finns 

det inte så mycket annat att engagera sig i. När jag frågat efter förslag handlar det till exempel 

om klättervägg/klätterklubb, studio/replokal, fotografi/film och drama/teater. Även om flera av 

dessa aktiviteter redan finns på våra öar uppfattas de inte som tillgängliga för alla, eller för den 

som är ung. Detta kan också försvåras av att de som utövar inte har egna lokaler att vistas i.  

Individanpassade, rehabiliterande och skapande aktiviteter är något som saknas och som det 

finns ett tydligt behov av. I samtal med Jakob Sandberg på studiecentrum framkom att en del av 

de elever som skrivs in där skulle ha behov av andra typer av aktiviteter än studier. Han tror att 

de skulle må bra av att träffa vuxna i en lagom skyddad miljö, som varken är daglig verksamhet 



eller en vanlig arbetsplats utan mer av ett mellanting. Även arbetskonsulenterna på kommunens 

arbetsmarknadsenhet uttrycker liknande behov. En del av de unga som söker jobb är inte redo 

för de krav som ställs i ett vanligt jobb samtidigt som de inte heller skulle passa i daglig 

verksamhet. Båda dessa kommunala verksamheter efterfrågar aktiviteter som är 

individanpassade och som skulle erbjudas både i rehabiliterande och vägledande syfte. Till viss 

del fanns dessa typer av aktiviteter i en kommunal verksamhet kallad Öckerönavet och 

hyrcykeln, där både handledare och jobbcoacher fanns till hands för att ge det stöd och den typ 

av anpassning som behövdes för att unga, vilsna arbetslösa skulle hitta rätt i livet. Projektet 

Öckerönavet var mycket lyckat men tog slut och det fanns ingen ekonomisk prioritering hos 

Öckerö Kommun att fortsätta jobba på liknande sätt. Detta var 2015 och behoven ser ut att 

vara desamma idag.  

Närvarande vuxna är ett annat område som kommer upp i kartläggningen på frågan vad som 

saknas. Jag har ännu inte träffat vuxenvandrarna men har hört i flera intervjuer att de är några få 

engagerade föräldrar som när de rör sig ute på öarna på helgkvällar gör stor nytta och har en 

lugnande faktor. Även fältassistenter skulle kunna ha liknande effekt, men det har inte funnits så 

stort permanent behov av fältassistenter att kommunen valt att ha det. Närvarande vuxna kan 

fylla flera funktioner, dels som lugnande faktor på platser som lätt blir röriga med fylla, droger 

och bråk. Men det handlar även om att finnas där när det händer, att visa att man finns och bryr 

sig. Detta blir speciellt viktigt när någon blir utsatt för fysiskt våld eller hamnar i livshotande 

situationer. Om det redan finns en relation är det också lättare för ungdomen att be om hjälp 

eller att ta emot hjälp. Närvarande vuxna är givetvis viktigt på alla arenor; kyrkor, 

idrottsföreningar, fritidsgården och andra mötesplatser. Relationerna som byggs av att en vuxen 

ser, bekräftar och stöttar kan senare vara helt avgörande när något händer. Detta berättar flera 

av tränarna från idrottsföreningarna; har man tränat ett barn som liten och följt barnet i flera år, 

är det helt naturligt att också ge stöd eller tillrättavisa när individen blivit tonåring. 

 

Sammanfattning 

Det är inga nya utmaningar bland ungdomar som kommit fram i kartläggningen: Alkohol, 

droger, vilsenhet, psykisk hälsa, relationer, sociala medier, porrsurf, spel och känsla av 

utanförskap. Det är inte heller unikt för Öckerö kommun. Men i en liten kommun som Öckerö 

borde vi kunna göra stor skillnad om vi hittar rätt samarbeten och jobbar tillsammans med 

andra aktörer mot samma mål. Ungdomar i vår kommun behöver fler och närmare 

vuxenkontakter, de behöver meningsfulla aktiviteter både i skolan och på fritiden, och de 

behöver anpassning och hjälp i att hitta rätt i både studier och arbete. Unga med NPF behöver 

tas på allvar och ges rätt stöd tidigt i livet, då avsaknad av sådan anpassning kan få katastrofala 

följder både för individen och samhället. 

Hur detta ska ske bör vi fortsätta samtala om. Till det samtalet bör vi också bjuda in andra 

aktörer som vi skulle kunna samarbeta med. 
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