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Fokus Segregation  
Tamam har under hösten 2018 drivit projektet Fokus Segregation för att undersöka 
ungas levnadsvillkor i Tranås, genarp, Dalby och Veberöd samt undersöka hur Tamam 
kan bidra till att minska segregationens negativa konsekvenser för unga i dessa orter. 
Projektet har finansierats av Delegationen mot Segregation (Delmos). Tamam utgick i 
projektet från följande problemformuleringar och utgångspunkter:  
 

- att det är det svårare för barn och unga som bor i mindre städer/orter att hitta 
aktiviteter eller sociala sammanhang på sin ort. 

- att det i större städer ofta finns ett mer aktivt arbeta för mottagning av 
nyanlända och integration mellan etablerade och nyanlända grupper.  

- att ungas självständiga organisering ofta har sämre förutsättningar i mindre 
orter, dels då färre ungdomsorganisationer finns i mindre orter.  

- att Tamam sett en ökad efterfrågan från nyanlända barn och unga utanför 
storstäder och att Tamam haft svårt att möta detta behov utifrån nuvarande 
förutsättningar. 

 
Tamam valde att genomföra undersökningen i de aktuella orterna då Tamam har 
lokalföreningar i de aktuella kommunerna. Att Tamam redan finns lokalt förankrade i 
Tranås och Lund gynnar projektet och medför att Tamam redan har goda förutsättningar 
att möta det behov som uttrycks genom projektet. Syftet med projektet är att utreda 
hur ungas delaktighet och inflytande ser ut i de aktuella mindre orterna för att kunna 
utarbeta en kunskapsbaserad och lokalt förankrad plan för Tamams framtida arbete för 
att i förlängningen kunna arbeta för att stärka ungas delaktighet och inflytande och bryta 
segregation utanför storstäderna. Projektet syftar även till att bli en del av Tamams 
nationella utvecklingsarbete kopplat till att stärka ungas delaktighet, inflytande och 
sociala sammanhållning i mindre orter. 
 
Projektet består av tre delar: Den första delen av projektet består av en kartläggning 
och nulägesanalys. Den andra delen består av en behovsanalys, både av ungas behov 
samt av Tamams behov. Den sista delen av projektet består av en plan för framtida 
arbete. I denna del finns även en handlingsplan för hur Tamam avser att arbeta 
framöver för att minska och motverka segregationen bland unga. Varje del av projektet 
återges i varsin rapport. Figuren nedan ger en överblick över projektets tre delar och 
dess beståndsdelar: 

 
 
 



 

Sammanfattning av kartläggningen 
 
Kartläggningen består av tre olika nulägesanalyser i Tranås, Dalby, Veberöd och Genarp.  
 

1. Nulägesanalys av den kunskap och information som finns idag, lokalt och 
nationellt. 

2. Nulägesanalys av vad görs inom kommunerna idag kopplat till ungas delaktighet 
och inflytande, samt generellt kopplat till arbete mot segregation. 

3. Nulägesanalys av de behov unga i de aktuella orterna ser. Analysen baseras på 
en enkätundersökning genomförd i Tranås, Genarp, Dalby och Veberöd.  

Hur ser det ut idag? 

Den första nulägesanalysen lyfter fram den kunskap och information som finns idag, 
nationellt och lokalt, liksom en förståelse för Tranås och Lunds kommuner. 
Sammanfattningsvis ger den första nulägesanalysen ger en bild av att det finns ett 
behov av att stärkas ungas levnadsvillkor, delaktighet och organisering på landsbygden, 
och att behovet är särskilt stort hos nyanlända, utrikesfödda och tjejer. 
  
Att ungas möjligheter till delaktighet och inflytande i betydande utsträckning är 
bristfälliga idag framgår tydligt. Nulägesanalysen av Tranås kommun och Lunds kommun 
visar att ungas villkor skiljer sig mellan olika grupper av unga, framför allt beroende av 
kön och bakgrund. Nyanlända unga är en grupp unga vars villkor i högre utsträckning är 
sämre än för unga som levt hela sina liv i Sverige. 
  
Av den andra nulägesanalysen framgår vad som görs inom kommunerna idag, vilken verksamhet 
och vilka aktörer som arbetar för inkludering och integration, liksom för ungas delaktighet. Analysen 
av Tranås kommun visar att det inom kommunen finns utrymme för barn och unga att ta del av 
föreningslivet, liksom att engagera och aktivera sig i olika verksamheter. Föreningslivets största utbud 
är dock inriktat mot sport, vilket medför att andra typer av föreningar och aktiviteter finns i mer 
begränsad utsträckning. Möjligheterna för ungas självständiga organisering, genom 
ungdomsorganisationer, är begränsad. Analysen av Lunds kommun visar att det bedrivs arbete som 
syftar till ökad inkludering och integration, både riktat mot barn, unga och vuxna inom kommunen. 
Arbetet kommunen driver i de Östra kommundelarna för ungas inkludering och delaktighet sträcker 
sig inte utanför fritidsgårdarnas samt skolornas arbete. Av föreningarna som arbetar med verksamhet 
utöver mer utpräglad sportverksamhet finns dessa till största del i Lunds stad. I de Östra 
kommundelarna är idrottsföreningarna överrepresenterade. Lokalt i Dalby, Genarp och Veberöd 
arbetar invånarna för en ökad inkludering och integration, framförallt i anslutning till inflyttning i de 
planerade modulbostäderna. Inga föreningar eller  organisationer i Dalby, Genarp eller Veberöd 
arbetar för ungas självständiga organisering eller är ungdomsorganisationer där unga själva kan leda 
och styra arbetet. Detta möjliggörs, i dagsläget, enbart genom fritidsgårdarnas verksamhet (och 
kommunens bidrag) 

Vilka behov ser unga? 

Resultaten från enkätundersökningen i den tredje nulägesanalysen visar att 
unga till stor del trivs bra med sin fritid, skolan och socialt. Många unga verkar alltså 
trivas i Tranås, Genarp, Dalby och Veberöd! 
 



 

Undersökningen pekar dock samtidigt på flera problemområden och Tamam ser flera 
brister vad gäller allas unga lika möjligheter till delaktighet och inflytande.  
 
Ett problem som undersökningen pekar på är att ungas levnadsvillkor och situation 
skiljer sig mellan olika grupper av unga. Nyanlända upplever generellt större svårigheter 
än etablerade unga. En stor del unga upplever relativt goda levnadsvillkor och upplever i 
stor utsträckning trivsel med flera områden i sitt liv, men en betydande del unga ser 
annorlunda på sin situation. Resultatet visar därmed att unga i alla aktuella områden har 
behov som bör tillgodoses för att uppnå en större delaktighet och inkludering, samt för 
att kunna åtnjuta bättre levnadsvillkor. Resultatet visar även att en segregation inom 
områdena förekommer, både sett utifrån kön och tid i Sverige.  
 
Alla resultat är viktiga och ger tillsammans en god förståelse för ungas 
levnadsvillkor. Några resultat har Tamam lagt extra vikt vid: 
 

- Unga trivs i väldigt hög utsträckning bra med sin fritid, men en relativt stor andel 
unga upplever att det finns lite att göra på fritiden. Tjejer och nyanlända unga 
upplever sin fritid som mest otillfredsställande.  
 

- Den främsta anledningen till att unga inte är med i någon förening är att det inte 
finns någon förening för deras intresse. Detta visar att föreningslivet är för 
begränsat, alternativt att det inte svarar mot den blandning av intressen som 
finns bland unga.  
 

- Olika grupper av unga upplever skilda förutsättningar. Kön och hur länge en bott i 
Sverige påverkar ungas tillvaro och levnadsvillkor.  
 

- Nyanlända unga upplever i störst utsträckning att det sociala livet är svårt eller 
problematiskt.  
 

- Unga ser främst anledningarna “det är kul” och “att umgås med vänner” till att 
vara med i någon förening. Då en stor andel unga inte är med i någon förening, 
ev. pga otillräcklig variation eller otillgänglighet, går unga också miste om den 
sociala inkludering och den sociala mötesplats föreningslivet kan bidra till och ge.  
 

- Alla unga känner inte att de kan påverka sitt eget liv, sin tid, eller påverka runt 
omkring sig i någon större utsträckning. Alla unga upplever inte heller att de kan 
vara sig själva där de bor.  
 

- Det främsta hindret unga ser till att kunna påverka är att inte veta hur.  
 

- Mellan en femtedel och en fjärdedel av unga vet inte eller kan inte få hjälp med 
skolan och läxor.  
 

- En stor andel unga oroar sig i stor utsträckning, över frågor som är både stora 
och tunga, och alla unga upplever inte att de har någon de kan få stöd eller hjälp 
av med problem i sitt liv.  



 

Sammanfattning av behovsanalysen 
Undersökningens andra del består av en behovsanalys. Denna ger en större förståelse av 
kartläggningens resultat, liksom bidrar till en djupare förståelse av situationen för unga 
och de behov de uttrycker, upplever och ser. Behovsanalysen är också viktig för att ta 
del av de lösningar som unga själva vill se. Behovsanalysen är av betydelse för att 
analysera vilka förutsättningar som Tamam som organisation behöver för att kunna 
möjliggöra och fortsätta arbetet för ungas delaktighet och inflytande, liksom för att 
minska och motverka segregationen och dess effekter.  
Behovsanalysen som helhet syftar till att urskilja hur Tamam kan vara en positiv kraft 
och arbeta för att bidra till ungas ökade inkludering och delaktighet, samt för att minska 
och motverka segregation. 
 
Behovsanalysen består av två delar: Den första delen fokuserar på ungas behov och 
bygger på intervjuer med unga och öppna frågor i enkätundersökningen. Den andra 
delen av behovsanalysen fokuserar på vilka behov Tamam har som organisation för att 
kunna möta ungas behov. Denna del bestod av workshops med Tamams nationella 
styrelse, Tamams tjänstemän, liksom med de två aktuella lokalföreningarna genom 
lokal-styrelserna Tamam Lund och Tamam Tranås. 

Del ett - Ungas behov 
Utifrån de genomförda intervjuerna, samt utifrån de kvalitativa enkätsvaren 
framkommer flera olika områden som unga uttrycker eller ser ett behov utifrån. Dessa 
områden, tillsammans med enkätsvaren, bildar fyra olika behovsområden.  
 
Sammanfattning 
 

1. Behov av fler aktiviteter och mötesplatser i de fyra aktuella orterna. Särskilt stort 
behov finns hos tjejer och nyanlända unga.  
 

2. Behov av ökad social inkludering, alltså möjligheter att hitta och bli en del av 
sociala sammanhang och vara en del av det sociala livet. Det finns gränser mellan 
unga som påverkar vem som umgås med vem. 
 

3. Behov av ökat handlingsutrymme och bättre möjligheter till inflytande och 
delaktighet. Unga i de aktuella orterna upplever svårigheter kring att bo i en 
mindre bort, upplever en känsla av avstånd och exkludering samt svårigheter att 
påverka sitt eget liv och samhället i stort. 
 

4. Behov av mer stöd och läxhjälp. Alla unga har inte möjlighet att få hjälp med 
läxor och alla unga har inte någon annan person att vända sig till när de upplever 
problem. Unga upplever oro och stress.  

 
De fyra behovsområdena: 
 
Det första (1) behovsområdet berör aktiviteter och mötesplatser. Behovet av ett 
större och mer varierat utbud av aktiviteter och verksamheter lokalt är stort. Strax över 
hälften av alla svaranden uppger att de inte är med i någon förening. Den största 



 

anledningen till att unga inte är med i någon förening beror på att det inte finns någon 
för deras intresse. I Tranås är nyanlända unga och killar i lägst utsträckning aktiva i 
föreningslivet, medan i Lunds östra kommundelar är nyanlända unga och  tjejer i lägst 
utsträckning aktiva. I Lunds östra kommundelar är också en högre andel tjejer än killar 
med i någon förening utanför orten de bor i. Detsamma gäller nyanlända unga. Killar och 
etablerade unga är i högre utsträckning än tjejer och nyanlända med i föreningar i orten 
de bor i. De lokala föreningarna i de tre orterna är sämre på att locka och nå tjejer och 
nyanlända. 
 
Det andra (2) behovsområdet är behovet av ökad social inkludering. Med 
behovsområdet social inkludering syftar vi i denna undersökning på inkluderingen och 
exkludering i det sociala livet. Resultaten visar på att unga, beroende av kön och 
bakgrund, upplever olika villkor och möjligheter till inkludering i det sociala livet. 
Nyanlända unga upplever i högre utsträckning att de har lite kompisar, är ensamma 
samt har svårt att träffa nya vänner. Tjejer i Dalby, Genarp och Veberöd, respektive 
killar i Tranås, upplever samma svårigheter i högst utsträckning. I intervjuerna lyfter 
unga nyanlända i hög utsträckning svårigheter att lära känna och umgås med etablerade 
unga. De uttrycker ett stort behov av en större gemenskap och en önskan om att umgås 
med etablerade. Behovet av ökad inkludering och integration framkommer tydligt både 
av enkät- och intervjuresultaten. Rasism och främlingsfientlighet har både uttryckts som 
ett problem av unga och framkommit under undersökningen. I Tranås uttrycker 
nyanlända unga ett stort behov av bättre gemenskap och integration. Generellt upplever 
unga i viss utsträckning att det finns uppdelningar i hur unga umgås, exempelvis 
svarade 20 procent av killarna i Lunds östra kommundelar och 30 procent av killarna i 
Tranås att de inte umgås med någon kompis av ett annat kön. Siffran för tjejer var 
betydligt lägre. Uppdelningar av olika slag mellan unga lyfts även i intervjuerna där vissa 
ser det som något naturligt och andra som ett problem.  
 
Behovsområde tre (3), avstånd och närhet - inflytande och delaktighet, ringar in 
behovet unga uttryckt knutet till var de bor, liksom till påverkan och inflytande i 
allmänhet. I enkätundersökningen svarade ca 80 procent av unga i Tranås att de trivdes 
bra eller ganska bra där de bor, motsvarande siffra för Lunds östra kommundelar var ca 
90 procent. I intervjuerna lyfts många positiva aspekter av att bo där en bor. Samtidigt 
visar undersökningen tydligt att det finns en känsla av avstånd och exkludering hos unga 
i de aktuella områdena. Att vara bunden till orten en bor i exempelvis genom otillräckliga 
busskommunikationer uttrycks av många unga som ett problem. Unga uttrycker att de 
känner en begränsad möjlighet att påverka vad de gör och var de är. Det största hindret 
unga ser för att kunna påverka är att de inte vet hur. I Lunds östra kommundelar 
upplever killar att de i minst utsträckning kan bestämma över sin tid och sitt liv, i Tranås 
upplever istället tjejer det i mindre utsträckning. I Lunds östra kommundelar uppger 
tjejer och etablerade unga att de i mindre utsträckning kan påverka där de bor 
respektive Tranås där killar och nyanlända unga upplever detsamma. I orterna i Lunds 
kommun upplever tjejer, etablerade unga och unga med båda sina föräldrar födda i ett 
annat land än Sverige att de trivs dåligt där de bor. I Tranås trivs istället killar och 
nyanlända sämst. Att inte känna att en har möjlighet att påverka sitt liv, eller sin 
omgivning, får än större konsekvenser när en också uppfattar sin omgivning som 
bristfällig eller otillräcklig. Känslan av att vara delaktig minskar därmed både utifrån 
möjligheterna till påverkan, men även utifrån möjligheterna till exempelvis en aktiv och 
meningsfull fritid, eller möjligheten att delta i sociala sammanhang och träffa vänner. 
 



 

Det sista behovsområdet (4) fokuserar på ungas behov av stöd och läxhjälp. Cirka en 
fjärdedel av alla unga i Tranås, respektive cirka en femtedel av alla unga i de skånska 
orterna, uppger att de antingen inte vet om de kan eller inte kan få hjälp med skolan och 
läxor. I undersökningen uppger ca en femtedel av nyanlända unga att de inte har någon 
person att vända sig till för att få stöd när de behöver. Grupperingar, ensamhet, brist på 
vänner, stress och oro, samt att inte förstå är anledningar som framkommer av 
resultatet till att vissa unga inte trivs speciellt bra i skolan. Ur resultatet framkommer 
också att unga i betydande utsträckning oroar sig för flera olika ämnen exempelvis 
framtiden, gymnasiet, framtida studier, jobb, kärleksliv, sin eller vänners asylprocess, 
klimatet och döden.  
 
Behoven som framkommit genom undersökningen kräver åtgärder.  
Ungas inkludering och delaktighet behöver tas på allvar och ges prioritet av alla 
aktörer som arbetar med och för unga. Resultaten visar också tydligt att unga 
drabbas och påverkas negativt både av segregationen mellan större och mindre 
städer, samt av segregationen inom de lokalsamhällen de ingår i.  
 

Del två - Tamams interna behov 
Behovsanalysens andra del, vilken fokuserade på Tamams interna behov, visar att 
Tamam har goda förutsättningar för att möta det behov unga uttryckt och möter. 
Tamams nuvarande verksamhet, metoder och kompetens är högst aktuell och viktig i 
arbetet för ungas ökade inkludering och delaktighet liksom i arbetet mot segregation. 
Tamam har en unik och viktig roll och kompetens, som verkligen kan bidra till en ökad 
jämlikhet bland unga. För att kunna utveckla verksamheten lokalt krävs förutsättningar i 
form av kapacitet och resurser. Tamam behöver dock inte börja från ruta ett, utan har 
metoder och strategier som fungerar väl att utgå ifrån. Detta är en fördel då ungas 
behov är skyndsamma. De områden Tamam behöver utökad kapacitet kring rör 
verksamheter och aktiviteter, inflytande och påverkan, liksom kunskapsspridning och 
samverkan.  
 
Behovsanalysens slutsatser visar att ungas behov i de orter vi undersökt är stora och 
kräver åtgärder. Att alla aktörer som arbetar för och med unga behöver prioritera de 
behov unga uttryckt är högst aktuellt. Likaså visar behovsanalysen att Tamams arbete 
för ungas delaktighet och inkludering verkligen kan vara en viktig del i arbetet att 
minska och motverka segregationen som unga drabbas av.  

  



 

Sammanfattning Planen för framtiden  
Undersökningens sista del fokuserar på de åtgärder som är högst nödvändiga för att 
möta ungas behov, öka ungas delaktighet och inflytande samt för att skapa jämlika 
villkor mellan alla unga oavsett vem de är eller var de bor. Tamam lyfter utöver de 
nödvändiga åtgärderna även förslag på åtgärder som andra aktörer behöver ta. Vidare 
har en plan för Tamams fortsatta arbete formulerats i en handlingsplan. 
 
Handlingsplanen fokuserar på följande sex övergripande åtgärder som Tamam 
avser att arbeta vidare med framöver: 
  

1. Skapa och utveckla behovsstyrd ungdomsledd verksamhet  
(Genarp, Veberöd och Dalby) 

2. Arbeta för att inkludera fler unga i vår befintliga verksamhet  
(Tranås och nationellt) 

3. Öka ungas inkludering genom Tamams verksamheter 
4. Ökad kunskapsspridning om inkludering och inkluderingsarbete  

(Nationellt) 
5. Ökad kunskapsspridning om inkludering och inkludering i praktiken  

(Lokalt) 
6. Påverka ansvariga aktörer att vidta åtgärder mot segregation  

(Lokalt och Nationellt) 
  
För det första behovsområdet, Aktiviteter och mötesplatser, ser Tamam att det lokala 
föreningslivet ta ett större inkluderingsansvar. Föreningslivet behöver möta det behov 
som unga uttryckt; tillgänglighet, variation, och större utbud. Att föreningslivet generellt 
i Sverige är starkt utanför större städer är en god förutsättning för att kunna uppnå en 
större inkludering för unga. Att de aktuella områdena för projektet har många aktiva 
föreningar är en tillgång. Utifrån dessa grunder bör därmed föreningarna som finns i 
dagsläget ses som en styrka för de aktuella orterna. Projektet visar dock att de lokala 
föreningarna kan göra mer och bättre. För att kunna uppnå en större inkludering av 
unga behövs också en samverkan mellan lokala föreningar. Tamam ser även att 
fritidsgårdarna lokalt behöver ta till sig av projektets resultat och fundera över hur de 
kan arbeta för att skapa en större inkludering och delaktighet för unga i det aktuella 
området. 
 
Följande åtgärder ser Tamam som högst nödvändiga: 
 

-    fler aktiviteter 
-    fler fysiska mötesplatser 
-    att ungas behov och intressen tas med i kommunens planering av 

lokalsamhället, samt genom att satsa på att involvera fler aktörer (t ex 
näringslivet) för att möta ungas specifika önskemål och behov. 

-    skapa möjligheter för fritidsgårdarna att ha fler öppettider, däribland på 
helger. 

-    skapa möjligheter för fritidsgårdarna att nå och inkludera fler unga, samt att 
utvidga fritidsgårdarnas variation av aktiviteter.  

-    öka fritidsgårdarnas kompetens kring inkludering 
-    öka lokala föreningars kompetens kring inkludering 



 

-    gratis kollektivtrafik för unga 
-       särskilt satsa på aktiviteter som når tjejer och nyanlända 

 
 För det andra behovsområdet, Social inkludering, ser Tamam följande: Då unga 
upplever olika förutsättningar och möjligheter att delta i det sociala livet där de bor är en 
större gemenskap mellan unga, liksom en mer inkluderande tillvaro eftersträvansvärt. 
Alla aktörer som arbetar för och med unga lokalt har ett stort ansvar att bidra till en 
större social inkludering för alla unga. Skolan har ett särskilt ansvar, men 
fritidsgårdarna, lokala föreningar, och andra aktörer behöver likaså vidta åtgärder för att 
främja ungas sociala inkludering. Kunskapsnivån om hur arbete med inkludering, 
tillgänglighet, antirasism och normkritik kan föras behöver öka bland samtliga aktörer. 
Alla aktörer behöver se sin roll och sitt ansvar. I detta ansvar ingår att utveckla sin egen 
verksamhet för att möta ungas behov. Likaså ingår att inkludera unga i arbetet. 
 
Följande åtgärder ser Tamam som högst nödvändiga: 
 

-    satsa på civilsamhället för att kunna starta verksamhet som främjar social 
inkludering (tex genom att ge bidrag/stöd till aktuella civilsamhällesaktörer) 

-    att skolorna tar ett större ansvar och arbetar aktivt för social inkludering 
-    ta vara på elevers förslag på hur arbete för ökad social inkludering kan föras. 

Detta bör göras av kommun och skola liksom av föreningar och andra aktörer. 
-    kunskapsspridning om undersökningens resultat till skolorna och kommunen 
-    stärka föreningslivet genom att ge bidrag för inkluderingsarbete och 

utveckling av verksamheter utifrån ungas behov. 
-    kommunen satsar på och prioriterar antirasistiskt arbete, exempelvis inom 

skolan och i samarbete med lokala föreningar och aktörer. 
-    öka kunskapen hos fritidsgårdarna och andra föreningar i frågor som rör 

inkludering, antirasism etc. 
 
För det tredje behovsområdet, Avstånd och närhet - Inflytande och delaktighet, ser 
Tamam följande: då undersökningen visar på en stor problematik för ungas delaktighet 
och inkludering knutet till vilka förutsättningar som finns i dagsläget för unga att 
påverka sin situation, sitt lokalsamhälle och samhället i stort krävs krafttag, framförallt 
från kommunerna och skolorna.  Åtgärder för att tillgängliggöra och möjliggöra för unga 
att göra sina röster hörda och ha inflytande över utveckling, beslut och 
förändringsarbete är av stor vikt. Att unga upplever en exkludering utifrån var de bor är 
också högst aktuellt att bemöta, både utifrån vilket utrymme unga har att vara delaktiga 
inom orten (ex. genom åtgärder från föreningslivet, fritidsgårdar, kommunala instanser 
och skolor), men även att kommunerna inkluderar unga i orterna i kommunen som 
helhet i betydligt högre utsträckning framöver. 
 
Följande åtgärder ser Tamam som högst nödvändiga: 
 

- fira och uppmärksamma att många unga trivs i orterna de bor i, samt ge unga 
utrymme och möjlighet att lyfta alla positiva aspekter de ser av sin tillvaro. 

- gratis kollektivtrafik för alla unga och satsa på utökade kommunikationer. 
- att ungas behov och intressen tas med i kommunens planering av lokalsamhället, 

samt genom att satsa på att involvera fler aktörer (t ex näringslivet) för att möta 
ungas specifika önskemål och behov. 

- stärka representationen av unga från mindre orter (lokalt/regionalt/nationellt) 



 

- att medborgarcenter arbetar mer för unga 
- att de lokala biblioteken arbetar mer för unga 
- kommunen, genom sin samhällsservice och lokala politiker, är mer tillgängliga 

och närvarande för unga, och ger unga återkoppling när åsikter framförts. 
- uppmärksamma och utred vidare vilka faktorer som påverkar att unga inte 

känner att de kan bestämma över sin tid och inte vara sig själva där de bor och 
ta fram åtgärder. 

- kommunens fritidsförvaltning prioriterar arbete med ungas egen organisering 
 
För det fjärde behovsområdet, Stöd och läxhjälp, ser Tamam att det är av största 
vikt att ungas behov av läxhjälp möts av skolorna. Likaså att ungas behov av stöd möts 
av alla de aktörer som arbetar för och med unga. Unga behöver få utrymme och 
möjlighet att bli lyssnade på, bli tagna på allvar och framföra sina röster. 
 
Följande åtgärder ser Tamam som högst nödvändiga: 
 

- skolan tillhandahåller läxhjälp för att möta elevernas behov 
- att skolan tar det yttersta ansvaret för läxor och stöd i skolan 
- kommunen bör ge stöd till projekt och verksamhet som skapar forum där unga 

kan ta plats, bli lyssnade på och få stöd utifrån sina behov. Samt satsa på 
verksamhet som skapar relationer så att ingen unga person känner sig ensam 
eller saknar någon att anförtro sig till.  

- en jämlik skola 
- sprida resultatet av Tamams och andra undersökningar rörande segregation 
- öka kunskapen om normkritik och antirasism i alla delar av samhället 

 

 

Vad händer nu?  
 
Internt pågår arbetet med att förankra projektets resultat och slutsatser för fullt. 
Resultaten och slutsatserna har likaså spridits till de aktörer som varit involverade, på 
ett eller annat sätt, under projektets gång. Det fortsatta arbetet med att sprida 
projektets resultat och slutsatser fortsätter, liksom arbetet med att hitta finansiering för 
att genomdriva stora delar av handlingsplanen. Arbetet med de åtgärder som Tamam 
idag har kapacitet och förutsättningar att vidta är likaså i full gång! 
 
Tamam ser stora möjligheter att arbeta för att bidra till arbetet mot 
segregation och ser fram emot att möta de behov som framkommit i denna 
undersökning, och sprida undersökningens resultat och slutsatser vidare. 
 
 
 


