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Sammanfattning av samtal om Vad innebär trygghet 
för dig? 
Medborgardialog i komplexa frågor Eskilstuna 2020–2021 
 
Under perioden oktober 2020 till juni 2021 pågår en medborgardialog om trygghet i 
stadsdelarna Fröslunda, Lagersberg, Råbergstorp, Myrtorp samt delar av Västermalm, 
Brunnsbacken och Hovängen. Dialogen utgår från frågan Vad innebär trygghet för dig? 
 
För att bygga ett bättre, tryggare och mer trivsamt Eskilstuna behöver kommun, 
civilsamhälle, näringsliv och invånare hitta lösningar tillsammans. Människor som 
påverkar eller påverkas av tryggheten i sin stadsdel behöver vara en del av lösningen. 
De får tala om vad som är bra och vad som kan bli bättre i den stadsdel där de bor 
eller jobbar. Alla är en del av lösningen i sin stadsdel och tillsammans är vi lösningen 
på ett tryggare Eskilstuna. 
 

Inledning 
Det finns en tydlig bild av att trivas i området och på platsen där man bor i området. 
Otrygghet beskrivs ofta finnas antingen på andra platser i området än där man bor 
eller i andra delar av staden. Det finns de som också upplever att det är otryggt på 
platsen där de bor.  
 
När frågor ställs om trygghet beskrivs ofta att det förekommer kriminalitet på olika 
plaster i området. Oftast ligger den platsen en bit ifrån där personen bor, avståndet 
kan variera mellan att vara ett annat bostadsområde till att vara gatan som ligger 
bredvid. Den kriminalitet som förekommer beskrivs i huvudsak narkotikaförsäljning, 
nedskräpning, trafikbrott, hot och våld. Det finns de som beskriver egenupplevda 
händelser medan andra endast har hört talas om det från andra alternativt läst i 
tidning eller sett på TV.   
  
Det konstateras att det finns många inom området som saknar arbete. Men också att 
det finns en stor önskan hos alla att få ett jobb och på så sätt bli en större del av 
samhället. En låg utbildningsnivå identifieras som ett problem, att det finns få enkla 
jobb som ett annat.  
 
Utifrån detta har ett antal teman identifierats där det finns lite olika perspektiv. För 
de flesta teman behövs fördjupande samtal för att ytterligare förstå problematiken 
och orsakernas orsak utifrån några olika perspektiv. 
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Identifierade teman 

1. Arbete minskar risken för kriminalitet 
Arbete beskrivs av många som en förutsättning för ett gott liv och för att känna 
frihet. Det finns de som menar att det inte finns arbete till alla. Det gör att många 
känner hopplöshet, särskilt ungdomar och unga vuxna. Andra menar att det behövs 
motivation för att lägga ner den energi det krävs för att hitta ett arbete, och om man 
saknar den kan snabba pengar via kriminalitet locka mer.  
 
Att ha ett arbete beskrivs som en skyddsfaktor mot kriminalitet. Kriminella i området 
rekryterar barn och ungdomar till kriminalitet. Att barn och ungdomar inte har 
fritidsaktiviteter beskrivs som en orsak. En annan är att de lockas in av chansen att få 
snabba pengar. Det är många som saknar pengar i området. Dessutom bjuds de in i 
en grupptillhörighet med andra, och en känsla av utanförskap finns i området. Det 
finns även en tystnadskultur där det finns rädsla för repressalier från olika håll, både 
från samhället men också andra som bor i området.   
 
Dialogens potential 
Fördjupa kunskap om vad som driver unga in i kriminalitet och samhällets 
möjligheter till att förebygga. Hitta en större förståelse till föräldrars oro och den 
känsla av hopplöshet som finns. Samhällets alla aktörer kan gemensamt hitta luckor i 
skyddsnät och stödja varandra att utveckla kompensatoriska insatser.  
 
Förutsättningar för lyckad dialog 

• Noggrann förberedelse för alla som deltar med inriktning att hitta varje 
aktörs bidrag till förbättring.  

• Bred medverkan från hela samhället. 
 
Fördjupning tema 
Arbete ger egna pengar, som ger en frihet. Det ger också ett sammanhang, en 
tillhörighet och ett berättigande i samhället. Ett arbete är viktigt för alla. 
Arbete beskrivs som viktigt för individer och familjen på flera olika sätt och det 
återkommer under andra teman. Att det finns många som är arbetslösa och står långt 
från arbetsmarknaden i området gör att det är större risk att boende här känner en 
hopplöshet och bristande framtidstro. det i sig är en riskfaktor för att hamna i 
kriminalitet, när ungdomar och unga vuxna inte har andra sätt att försörja sig, få egna 
pengar eller att de inte upplever att de har en plats i samhället. Någon beskriver det 
som att ”har man inga pengar gör man vad som helst för pengar”.  
 
En ansträngd ekonomi påverkar hela familjen och även yngre barn märker av att det 
saknas pengar i familjen. Det gör dem till enkla byten för kriminella som ber dem om 
så tjänster och rekryterar dem som springpojkar. Det är främst pojkar som är i 
riskzonen för detta, både yngre och äldre. Det bor många barn och ungdomar i 
området, en del familjer är väldigt trångbodda. Boende beskriver att det ofta är små 
barn och ungdomar ute i området utan en vuxens tillsyn. Flera saknar organiserade 
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fritidsaktiviteter och det gör att de lätt fångas upp av kriminella som också drar runt i 
området.  
 
Många beskriver att flickor inte får gå ut och det kan vara en skyddande faktor mot 
att hamna i kriminalitet men en riskfaktor för annan typ av utanförskap senare i livet.   
 

2. Arbete ger egenvärde och egenmakt – entreprenörskap och 
innovation 

Ett arbete ger föräldrar möjlighet att vara en bra förebild till sina barn och även att 
kunna göra saker tillsammans som familj. Med en egen inkomst slipper man vara 
beroende av någon annans bedömning och kämpa för att få det att gå ihop 
ekonomiskt. Det finns perspektiv som handlar om att jobb är något en ska ”få” och 
det finns även perspektiv om att ”skapa” sitt eget arbete (entreprenörskap). Det finns 
hinder för att nå båda perspektiven som de som bor i området upplever svåra att 
påverka. Till exempel det finns inte jobb, utbildning är inte tillgänglig, kunskap om 
att starta och driva företag saknas, det finns osäkerhet om det förutsättningar att 
driva företaget i området eller i Eskilstuna. Samtidigt som det finns intresse för att 
det ska finnas fler butiker och företag i området så upplever det befintliga 
näringslivet att det är låg köpkraft i området och att det inte kommer eskilstunabor 
från andra områden till deras butiker.  
 
Dialogens potential 
Dialogen skulle kunna skapa nya mötesytor mellan stödjande aktörer och potentiella 
entreprenörer. I mötet skulle en djupare förståelse av hinder, svårigheter kopplat till 
eget företagande och entreprenörskap utifrån individ, område och stad.   
 
Förutsättningar för lyckad dialog 

• Flera olika parter medverkar i dialogen. Särskilt de som kan ge stöd och 
kunskap kring entreprenörskap och eget företagande särskilt med fokus på 
nyföretagande. 

 
Fördjupning tema 
Arbete ger föräldrar möjlighet att vara bättre föräldrar och förebilder till sina barn. 
Alla vill ge sina barn en uppväxt som liknar en medelsvensks, med bland annat nya 
kläder och semesteraktiviteter. Men utan en inkomst är det mycket svårt och 
oberäkneligt.  
 
Några pratar om att de vill få ett jobb, en anställning och kan tänka sig göra vad som 
helst. Men ser också att det är svårt att slå sig in på arbetsmarknaden och att deras 
kunskaper och färdigheter inte uppskattas eller värderas. Att ha en utbildning ses 
som en förutsättning för att kunna få ett arbete men det är även svårt att kunna få en 
utbildning.  
 
En del har kunskaper och färdigheter de skulle kunna omsätta i ett entreprenörskap 
och eget företagande. Men det upplevs som svårt att veta hur de ska gå tillväga. En 
del saknar det som behövs för att rodda allt runt omkring ett företagande men har 
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kunskaper och färdigheter att bidra med. Samtidigt uppleves det som att den lokala 
marknaden i området är svår och att det finns en låg köpkraft och få som åker till 
området för att handla. Samtidigt efterfrågas fler butiker och restaurangverksamhet 
till området.  
 

3. Ojämlik tillgång till utbildning och skola 
Skolgång och utbildning beskrivs som viktigt. Det beskrivs att det finns en låg 
utbildningsnivå i området. Ett perspektiv är att det är för att det finns en sämre 
tillgång till god utbildning i området och för de som bor i området. Barn i andra delar 
av staden har tillgång bättre utbildning. Områdesskolan beskrivs som segregerad och 
föräldrar saknar svenska elever i skolan. För att barnen ska klara skolan bättre 
upplever en del att de måste byta skola för att träffa fler svenska barn. Det finns en 
enighet kring att skola och utbildning krävs för att kunna få jobb och kunna leva ett 
bra liv i Sverige.  
 
Dialogens potential 
Genom att samla berörda boende och representanter olika delar av utbildningssfären 
finns det potential att föra ett öppet samtal om åtgärder för att förbättra skolresultat 
på kort och lång sikt. Det är möjligt att hitta fler kompensatoriska lösningar 
tillsammans med civilsamhället och genom samarbeten.  
 
Förutsättningar för lyckad dialog 

• Bjuda in och engagera viktiga parter från olika delar av utbildningssfären samt 
berörda boenden.  

• Ha fördjupande dialog för att ytterligare förstå problembilden.  
• Ha förberedande dialoger för att rusta alla inför dialogerna med förståelse av 

roller och perspektiv. 
 
Fördjupning tema 
Det är svårare att nå goda studieresultat om man kommer från området. Det kopplas 
av en del till att föräldrar i området generellt har en lägre utbildningsnivå men också 
sämre kunskaper i svenska språket och kunskaper om samhället. Ett perspektiv är att 
personer från området aktivt sållas bort från utbildningar och skolor. Ett annat är att 
det är svårt att klara en utbildning om man inte gått i skola så mycket tidigare i sitt liv. 
Samtidigt så finns det dåliga förutsättningar i området för att till exempel öva svenska 
utanför skolan både för barn och vuxna då det bor så få svenskar i området.  
 
Skola och skolgång beskrivs som mycket viktigt och barn och föräldrar är motiverade 
att klara skolan. Samtidigt finns perspektiv om att unga har få förebilder och kan ha 
svårt att se sig själva klara av skolan och därför inte lägger så mycket energi där. De 
tappar framtidstro och hopp om en stabil framtid med ett bra jobb och bostad.  
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4. Många barn är utan fritidsaktiviteter 
Ett perspektiv är att det i området finns många pojkar och flickor och att barn och 
ungdomar syns och hörs mycket. Känner en inte dem kan de upplevas otryggt. En 
del av dem har ingen fritidssyssla och driver därför runt i området tillsammans med 
kompisar utan någon vuxens närvaro. Det finns en oro över säkerheten i området för 
små barn och en oro över att äldre barn och ungdomar hamnar i dåligt sällskap. 
Samtidigt uppges ungdomar stå för en del skadegörelse.  
 
Å ena sidan upplevs det svårt att ha råd med kostsamma fritidsaktiviteter till sina 
barn. Å andra sidan efterfrågas fler föräldrar som engagerar sig som ledare för att 
deras barn ska kunna ha en fritidsaktivitet att gå till. Flickor får av oro för deras 
säkerhet inte alltid gå ut och vara med på fritidsaktiviteter. En del flickor måste också 
hjälpa till hemma och hinner därmed inte med fritidsaktiviteter.  
 
Dialogens potential 
Genom att lyfta upp många olika perspektiv i en dialog med bred representation av 
aktörer för idrott, kulturaktörer och föreningsliv skapas nya forum för kunskap om 
problematik, förutsättningar och resurser. Det ger potential till nya allianser och 
verksamheter.  
 
Förutsättningar för lyckad dialog 

• Aktörer från olika delar av civilsamhället medverkar och bidrar med 
kompetens kring aktiviteter, utövande och organisering.  

• Förberedande samtal behövs för att säkerställa att rätt personer och aktörer 
kommer att vara på plats i dialogerna. 

 
Fördjupning tema 
Några lyfter fram behovet av goda sammanhang för ungdomar för att de ska hamna 
rätt i livet, det handlar om mer än bara sysselsättning här och nu. Fritidsaktiviteter 
lyfts som goda uppväxtvillkor för att klara utbildning, hitta försörjning och bli en del 
av samhället. Ett perspektiv är att om inte meningsfulla och intressanta 
fritidsaktiviteter anordnas av föreningslivet, kommunen eller föräldrar så finns det 
aktörer i den kriminella sfären som rekryterar ungdomarna. Samtidigt finns det 
föräldrar som inte vill att sina barn ska resa själva i staden för att komma till 
fritidsaktiviteter som erbjuds för att de är oroliga för vad som kan hända på resvägen. 
Ofta lyfts behovet av fler aktiviteter nära hemmet. Samtidigt lyfts också perspektivet 
om att barn och unga träffas över stadsdelsgränserna.  
 
Avsaknaden av fritidsaktiviteter i området lyfts av en del. Andra lyfter att 
fritidsaktiviteter som kostar mycket pengar gör att alla barn inte kan vara med. En del 
som bott länge i området pratar om att det blivit färre aktiva i områdets föreningar. Å 
ena sidan finns det föreningar i området som ibland saknar ledare eller skulle kunna 
engagera flera ledare till verksamheter. Å andra sidan lyfter en del att det finns många 
föräldrar i området som potentiellt skulle ha tiden för att engagera sig då hög 
arbetslöshet och svagare hushållsekonomi gör att många är mycket hemma och i 
området.  
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En utmaning som några beskriver är att det är stora skillnader mellan flickor och 
pojkar, kvinnor och män när det gäller fritidsaktiviteter. Pojkar och män beskrivs av 
en del som oftare ha organiserad fritid eller finnas ute i området för att till exempel 
spela fotboll eller träffa andra. Flickor och kvinnor beskrivs av en del behöva ta ett 
stort ansvar för hem och familj. Flickor behöver gå hem efter skolan för att hjälpa till 
med hemarbetet och kan därför inte vara med i fritidsaktiviteter. Oro för flickors 
säkerhet beskrivs och att det är en anledning till att de inte är med i fritidsaktiviteter. 
Några pekar också på att det finns skillnader i traditioner, normer och värderingar 
som gör att färre flickor deltar i fritidsaktiviteter. 
 

5. Misstro till samhället 
Å ena sidan finns en misstro till rättsväsendet och i synnerhet polisen, är de kapabla 
att göra ett bra arbete i området? Det finns också de som inte vill anmäla eller vittna 
både på grund av rädsla men också på grund av att det är gamla kompisar eller 
släktingar som begår kriminella handlingar – man anger inte någon man känner. Å 
andra sidan finns det en bild av att polisen gjort en ordentlig satsning i området och 
att det genom det blivit mycket bättre. Polisen syns mer i området och kommer när 
de behövs.  
 
Dessutom finns en misstro till att bidragssystemen fungerar och verkligen stödjer de 
som behöver det. Att handläggare inte gör rättssäkra bedömningar och inte ger det 
stöd som behövs vilket leder till en otrygg och oviss levnadssituation. Samtidigt finns 
det många som menar att kunskapen om hur samhället fungerar, var och ens 
rättigheter och skyldigheter, är för låg och därför påverkar livskvalitet och 
livsmöjligheter negativt.  
 
Dialogens potential 
Skapa ett möte mellan förväntningar på rättsväsendet, upplevelser av rättsväsendet 
och rättsväsendets förväntningar och krav på invånare som skulle kunna ge kunskap 
och förståelse för varandra. Potentiellt skulle det kunna leda till att bygga upp ett 
starkare förtroende mellan parterna som skulle kunna bidra till allianser mot 
kriminalitet, brottslighet och ordningsstörning. Även förtydliga förväntningar och 
bredda möjligheter för individer att söka sin väg i livet.  
  
Förutsättningar för lyckad dialog 

• Ett öppet och ärligt intresse från alla deltagande parter. Goda förberedelser 
och förståelse för vilken roll särskilt myndigheter spelar in i dialogen. 

 
Fördjupning tema 
Det finns en frustration kring att det finns att det finns synlig kriminalitet och 
utslagning i området som till exempel drogförsäljning, missbruk i trapphus, våld och 
rädsla för våld och brott. En del menar att polisen gjort och gör ett bra jobb i 
området, att det har blivit bättre och det känns tryggare. Andra menar att polisen inte 
har befogenheter att ingripa mot det som händer, att det inte finns resurser som 
krävs och att de tappat resurser. Den osäkerheten som finns för rättsväsendet gör att 
det är många som är tveksamma till att anmäla, vittna eller prata med polisen. 
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Historier finna om personer som blivit utsatta i området efter att de har pratat med 
polisen, och det saknas en upplevelse av att polisen kan skydda och ingripa mot 
detta.  
 
Misstro finns även till bidragssystemet och särskilt försörjningsstödshandläggare. De 
upplever en godtycklig bedömning, bristande stöd och att det är svårt att veta hur 
den närmaste tiden kommer att kunna se ut. Det upplevs som väldigt otryggt att leva 
med bidrag och det är en situation som ingen önskar. Men samtidigt upplevs det som 
stödet för att komma till egen försörjning är för dåligt. Och det gäller för allt stöd för 
att komma till studier och egen försörjning.   
 

6. Området och platsen utarmas 
Å ena sidan finns det en flyttström ifrån området. Kommunen flyttar verksamheter 
och kontorsplatser, butiker stänger igen och företag har svårt att överleva. Å andra 
sidan är bostadsbolagets lokaler och lägenheter uthyrda vilket de upplever som 
positivt.  
 
De som får jobb flyttar från området så snart de får möjlighet, för att höja sin status 
och få bättre förutsättningar. Men det finns också stora statusskillnader inom 
området där vägar skiljer områden och människor med olika social status åt. Det 
finns också de som upplever att de kan få bättre förutsättningar genom att flytta ifrån 
området, men att de saknar resurser för att kunna flytta.  
 
Områdets attraktivitet påverkas negativt av att det är stökigt i och omkring 
fastigheterna. Å ena sidan uppge det orsakas av okunskap från de boende. Å andra 
sidan ses det som ett problem som kommer med att det finns mycket ungdomar och 
unga vuxna i området som inte har någonstans att ta vägen utan då hänger i trapphus 
och stökar ner och förstör.  
 
Dialogens potential 
Samlas om en bild av hur det ser ut idag och kanske skapa en rimlig målbild på kort 
och lång sikt. Utbyta kunskap om området utifrån olika perspektiv såsom plats att bo 
på läng, genomgångsområde och möjligheter till rörlighet i staden. Även enas om 
enkla insatser för att bidra till ett område som är rent, snyggt och tryggt i trapphus 
och andra gemensamhetsområden hyreshusen samt i offentliga miljöer.  
 
Förutsättningar för lyckad dialog 

• Medverkan och engagemang från kommunens verksamheter med ansvar för 
stadsbyggnad och förvaltning av områdets olika fastigheter såsom 
idrottsplatser och bostadshus. Behöver förberedas för att förstärka det 
medskapande perspektivet i dialogen.  

• Engagemang från nyckelaktörer såsom bostadsbolag och bevakningsbolag.  
• Medverkan från lokalt näringsliv, företagarföreningar och 

näringslivsutvecklingsenhet inom kommunal verksamhet.  
• Fånga de boende med starkt engagemang för området.  
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Fördjupning tema 
Ett perspektiv är att media inte rapporterar om hur illa det är egentligen. Men å andra 
sidan finns det de som menar att media tvärt om är orsak till och fortsatt bidrar till 
att området utarmas. De menar att människor blir rädda och undviker området på 
grund av vad de ser på TV eller läser i tidningen. Det gör att människor från andra 
områden inte kommer för att handla och uträtta ärenden. Det gör det omöjligt för 
lokalt näringsliv att överleva i en del av staden med generellt låg köpkraft. Ett 
oattraktivt område gör också att färre söker sig till området.  
 
Flytten av kommunala verksamheter och kontorsplatser har stora konsekvenser både 
i att dagbefolkning förändras och försvinner. Området förlorar potentiella vänner 
och bekanta, förebilder, kapabla väktare och köpkraft. Samtidigt bidrar utflytt till en 
känsla av hopplöshet för att inte ens verksamheter som finns till för de boende vill 
vara i området.  
 
Boende i området ser skillnader mellan olika delar av området både i status, vilka som 
bor där och hur det ser ut utanför fastigheterna. Det finns avstånd mellan olika delar 
som är större än avstånden som mäts i meter. Att det ser stökigt ut och skräpas ner 
på vissa platser beskrivs av en del bero på okunskap medan andra menar att de inte 
bryr sig. Ytterligare ett perspektiv är att de som gör så inte upplever sig vara en del av 
samhället och sakna ett sammanhang att vara i. Det gör att de förstör på ett eller 
annat sätt.  
 

7. Segregation och isolering men god kontakt mellan oss som bor 
här 

Många beskriver att de trivs i området. Samtidigt så finns det ett perspektiv om att de 
som bor i området är isolerade från övriga samhället. Det beskrivs som segregationen 
har ökat och fördjupats. Många saknar en blandning mellan svenskar och invandrare. 
Samtidigt finns det en god kontakt mellan grannar, att det uppskattas att många med 
samma kultur bor i området och många har sin familj i närområdet vilket känns 
tryggt.  Dock möjliggör även uppdelningen av människor en osund kontroll av 
landsmän och släktningar som inkräktar på ett fritt liv.  
 
Dialogens potential 
Dialogen skulle kunna bidra till att hitta forum för möten mellan olika grupper både 
inom området och mellan olika delar av staden. Genom dialog med flera olika 
grupper och organisationer medverkande kan minska känslan av marginalisering och 
hitta möjliga aktiviteter för att påbörja en väg mot ett mer integrerat samhälle. Goda 
exempel skulle vidare kunna skapa nyfikenhet för både området och arbete som ger 
ytterligare fart till arbetet.   
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Förutsättningar för lyckad dialog 
• Att flera olika grupper involveras i dialogen och representeras i 

arbetsgruppen och i förväg pratar om vad de själv kan bidra med och vad de 
rimligtvis kan påverka 

• Att kommunen och andra organisationer är beredda att stödja initiativ som 
bidrar till en mer integrerad stad 

• Att grupper utanför området representeras i arbetsgruppen och förbereds 
inför möten som handlar om segregation 

 
Fördjupning tema 
Många beskriver att de trivs i området. Att många känner varandra i området och 
upplever att de har bra grannar. Det är tryggt att ha familj och vänner nära och 
boende i området hjälper varandra. Det en god kontakt mellan grannar, att det 
uppskattas att många med samma kultur bor i området och många har sin familj i 
närområdet vilket känns tryggt. 
 
Det finns berättelser om att det sker en del störningar i trapphusen och att det 
upplevs som ett så pass stort problem av en del att de väljer att flytta. Ett perspektiv 
är att människor som saknar ett arbete vänder på dygnet och då ibland kan störa 
grannar med musik, tv och likande. Det förekommer även att unga vuxna hänger i 
trapphus, på vindar, i källare och tvättstugor. I vissa fall förekommer även droger, 
alkohol eller rökning i dessa utrymmen. 
 
Samtidigt så finns det ett perspektiv om att de som bor i området är isolerade från 
övriga samhället. Det beskrivs som segregationen har ökat och fördjupats under en 
period på mellan 5-15 år. Många saknar en blandning mellan svenskar och 
invandrare. En del uppger att det inte känns som att de är i Sverige när de är i delar 
av området. Ett perspektiv är att människor bara umgås i sina folkgrupper och att det 
finns en uppdelning mellan på olika sidor av vägarna där villor finns på ena sidan och 
hyreshusen på andra sidan. 
 
Vissa menar att segregationen minskar möjligheten att leva ett fritt liv. Det finns en 
beskrivning av att en grupp män sitter och kontrollerar vad av andra kvinnor och 
män gör och hur de ser ut. Det beskrivs även som vanligt att pojkar håller koll på 
sina systrar, redan från väldigt unga år. 
 

8. Oro och föräldraskapets svårigheter 
Å ena sidan beskrivs en god kontakt mellan föräldrar och att grannar gärna hjälper till 
och värnar barnen. Dessutom vill föräldrarna att barnen ska få goda chanser till ett 
bra liv och få en god utbildning. Å andra sidan beskrivs föräldrar som tappat 
kontrollen, inte bryr sig om sina barn eller att de själva mår så psykiskt dåligt att de 
inte mäktar med att hantera sina barn som är på väg att spåra ut.  
 
En del föräldrar skäms över att deras barn är på väg åt fel håll. De förnekar att 
barnen gör dåliga saker och går därigenom miste om stöd och hjälp. En del föräldrar 
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känner en stor oro för att deras barn ska hamna i dåligt sällskap och även en oro för 
vad flickor kan utsättas för. Det gör att många föräldrar håller barn hemma, särskilt 
flickor.  
 
Dialogens potential 
Dialogen skulle kunna ge forum och former för samtal och utbyten kring 
föräldraskapets svårigheter som skulle kunna stärka och förena föräldrar från olika 
delar av staden. Även att fördjupa kunskapen om att å ena sidan hålla barn hemma av 
oro och å andra sidan tvingas släppa ut barnen för att kunna få plats och eller 
avlastning i hemmet. Möjligheter finns att hitta nya platser, aktiviteter och 
sammanhang för området barn och unga att vistas i, särskilt med fokus på flickor.  
 
Förutsättningar för lyckad dialog 

• Fördjupande samtal om oro och dess effekt på familjers liv för att förstå 
orsaker till och effekterna av symptomen som syns.  

• Representation från kommunens verksamheter kring barn och unga krävs: 
förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kultur, stadsplanering och 
stadsbyggnad.  

• Behövs en bred medverkan från civilsamhället med både stora organisationer 
och lokalt engagerade personer. En god förberedelse är viktigt för bästa 
representation och förutsättningar för civilsamhällets medverkan. 

 
Fördjupning tema 
Det finns föräldrar och grannar som hjälper varandra, ställer upp för att barnen ska 
ha det så bra som möjligt. De håller koll på varandras barn och kan även hjälpa till att 
ta hand om varandras barn. Samtidigt finns det föräldrar som beskrivs tappat 
kontrollen över sina barn. Några beskriver det som att föräldrar som inte jobbar, inte 
har utbildning eller pengar tappar sitt mandat och barnen har inte respekt för dem. 
Andra menar att barn till fattiga föräldrar inte har samma tillgång till fritidsaktiviteter 
och resor eller aktiviteter under lov. Det gör att de lättare fångas upp av kriminella. 
En del föräldrar mår psykiskt dåligt på grund av upplevelser i hemlandet eller under 
flykten till Sverige som gör att de inte mäktar med att se efter sina barn som är på väg 
åt fel håll.  
 
En del föräldrar som har barn på väg åt fel håll förnekar att det är så eftersom de 
skäms. Det är lättare att inte tro på det och lita på vad barnen säger. Andra föräldrar 
vill ha hjälp och gör sitt bästa för att kunna få hjälp.  
 
Föräldrar känner en oro för vad deras barn kan utsättas för och vilket sällskap de kan 
hamna i. Det gör att föräldrarna håller barnen hemma för att skydda dem. Flickor 
hålls oftare hemma än pojkar. Oron för vad som finns och kan hända i området finns 
både hos de föräldrar som bor i hyreshusen och de som bor i villorna. De som bor i 
villorna kan undvika platser som uppfattats som farliga, dessa finns mest i anslutning 
till hyreshusen. Det är svårare för de som bor i hyreshusen att undvika platserna 
vilket göra att de håller barn hemma och inte går ut så mycket, särskilt inte senare på 
kvällen.  
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Fortsatt arbete 
Nästa steg är att genomföra dialoger kring de olika teman som identifierats. Två 
teman har prioriterats först och det är Segregation och isolering men god kontakt 
mellan oss som bor här och Oro och föräldraskapets svårigheter.  
 
Dialogerna kommer både att fördjupa kunskapen om problemen och dess orsaker 
samt beskriva förslag till hur de kan underlättas och förbättras. I dialogen deltar 
invånare, experter, politiker, verksamheter och myndigheter. Förslagen som arbetas 
fram ska förankras i dialogerna och därefter beslutas där det krävs beslut, i både 
formella och informella forum hos olika aktörer. Olika åtgärder kräver olika 
beslutsfattare. Under juni 2021 tas beslut om åtgärder i olika forum. 
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