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PRESENTATIONSSCHEMA – UKU 2021PRESENTATIONSSCHEMA – UKU 2021
Nu är det åttonde året av Unga kommunutvecklare som feriearbete av Borås stad. 
Sommarjobbet Unga kommunutvecklare är ett unikt feriearbete där unga får möjligheten 
att påverkas sin vardag på flera plan, allt från att bygga en ny pocket-park till att arbeta med 
LUPP. 2021 är vi sammanlagt 43 unga kommunutvecklare som fick möjligheten att kunna 
påverka.

Som förra årets presentationsdag fick konceptutvecklarna/mentorerna hålla i den gemen-
samma presentationsdagen digitalt. Politiker, tjänstepersoner och andra fick möjligheten att 
följa Unga kommunutvecklares arbete.

PROGRAM:

09.00 Konceptutvecklarna hälsar välkomna

09.05 Konceptutvecklarna 

09.15 Vardagsrasism

09.25 Gröna sköna vardagsrum

09.35 Vad ungdomar i Borås tycker om kultur

09.45 Utveckla metoder för ungdomsproducerad tid

09.55 Pocketpark

10.05 Paus

10.15 Paketera information om våra badhus

10.25 Unga vuxnas hälsa 

10.35 Våld i unga relationer

10.45 En rik fritid för alla

10.55 Titta upp – använd Lupp

11.05 Våldsprevention hos ungdomar på Sjöbo

11.15 Avslut med konceptutvecklarna
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GEMENSAMMA AKTIVITETER GEMENSAMMA AKTIVITETER 
Under sommarjobbets gång fick de 43 unga kommunutveck-
larna ta del av flera gemensamma aktiviteter. Dessa aktiviteters 
syfte var att ge en ökad förståelse över kommunens arbete och 
organisation samt att ge möjligheten att kunna utbyta tankar 
och idéer.

GRAFISK PROFIL  
Elin Larsson, Tekniska förvaltningen
Föreläsningen gav oss kunskap om Borås Stads grafiska profil och hur den får användas. Vi 
applicerade våra kunskaper i de uppgifter som vi fick.

INFO OM KOMMUNEN 
Kennet Öhlund, politisk sekreterare
Föreläsningen gav oss kunskap om Borås kommun och hur beslut inom Borås politik går till.

TILLGÄNGLIGHET TEXTNING 
Hera Nowak, Sociala omsorgsförvaltningen
Under den här föreläsningen lärde vi oss om hur man gör information tillgänglig till så 
många som möjligt genom t.ex. storleken på texten. 

VÅLDSPREVENTION  
Stina Graad, Fritids-och folkhälsoförvaltningen
Föreläsningen hjälpte oss att förstå hur våld kan se ut ur olika perspektiv och hur det kan 
förebyggas och stoppas. Vi fick även delta i olika diskussioner som gav oss en djupare  
förståelse.
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VISIONEN UKU 
Maja Karlsson, Stadsledningskansliet
Vi fick genom föreläsningen ta del av Borås kommuns nya framtidsvision. Genom våra  
synpunkter och åsikter bidrar vi till att Visionen även inkluderar ungas perspektiv på  
framtidens Borås.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH NORMER  
Emma Lingefelt, Stadsledningskansliet
Föreläsningen visade oss hur Borås Stad jobbar med Mänskliga rättigheter, och gav oss 
större kunskap kring normer och diskriminering. Vi fick även inblick i hur vanligt det är i 
vardagen. Vi fick också i uppgift att koppla våra uppdrag till Mänskliga rättigheter och kort 
beskriva det i en sammanfattande text. Dessa publiceras sedan i Borås Stads nyhetsbrev för 
Mänskliga rättigheter.

PRESENTATIONSTEKNIK 
Jenny Wendefors,  och Stina Graad, Fritids-och folkhälsoförvaltningen
Genom föreläsningen lärde vi oss olika tekniker för att kunna hålla en givande presentation 
samt vad vi kunde tänka på presentationsdagen. Vi gjorde även uppgifter för att vänja oss vid 
att hålla presentationer. 

FRAMTIDENS STADSKÄRNA 
Workshop med Borås City
Borås fyller i år 400 år och det firas på många olika sätt, inte bara under födelsedagen 29 juni. 
Under workshopen fick vi en kort presentation av stadens utveckling och vad stads kärnan 
erbjuder idag. Sedan gav vi vårt perspektiv på hur vi tycker stadskärnan ska utvecklas i  
framtiden.
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Workshop med konceptutvecklarna 
Aurora Rexhepi, Isak Ulvestig, Klara Ekström och Vera Rieck

För att få grepp om vad ungdomar tänker och tycker om Borås valde konceptutvecklarna att hålla en workshop, 
där frågor om Borås och dess politik ställdes. Resultaten från de frågor som ställdes sattes senare ihop till en lista 
av frågor som konceptutvecklarna ställde till alla partierna representerade i kommunen utom Miljöpartiet. Här är 
en del av vad politikerna sa. Utöver uppgifterna serverades fika och godis och grupperna mixades ihop för att de 
unga kommunutvecklarna skulle få lära känna varandra lite mer.

Svaren vi fick är endast baserade på frågor vi fått av de Unga Kommunutvecklarna med koppling till ungas 
påverkan i kommunen. Alla politiker var positivt inställda till att öka ungas påverkan och gav många förslag på 
hur man kunde förbättra detta, exempelvis en app som ökar tillgängligheten. Många av politikerna tryckte på att 
unga skulle engagera sig politiskt i exempelvis ungdomspartier för att få en bättre inblick i politikens värld.

Den stora utmaningen vi har är att synliggöra allt som erbjuds
 Annette Persson Carlsson, Moderaterna kommunalråd

För att nå mer förståelse hos varandra ska 
man mötas mer och prata med varandra

Ylva Lengberg, Socialdemokraternas kommunalråd 

Jag tycker det är viktigt att vi behandlar alla 
människor lika, oavsett vem man tycker om.
Andreas Exner, Sverigedemokraternas kommunalråd
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Workshop med konceptutvecklarna 
Aurora Rexhepi, Isak Ulvestig, Klara Ekström och Vera Rieck

Det skulle vara roligt om yngre visade intresse för att vara med
 Anna Svalander, Liberalernas kommunalråd

Sommarkortet är en klockren grej som gör att alla ungdomar får 
chansen att åka hem till kompisar eller till havet på sommarlovet

Ida Legnemark, Vänsterpartiets gruppledare

Engagemang är väldigt viktigt
Kerstin Hermansson, Centerpartiets kommunalråd

Alla ska kunna vara med och påverka, det bästa är om 
människor vill engagera sig politiskt

 Niklas Arvidsson, Kristdemokraternas kommunalråd
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Konceptutvecklare
Aurora Rexhepi, Isak Ulvestig, Klara Ekström & Vera Rieck

HANDLEDARE: Malin Yderhag

FÖRVALTNING: Stadsledningskansliet

UPPDRAG: Vårt uppdrag som konceptutvecklare  
innebär att vi jobbar med att utveckla ungas  
inflytande i kommunen, genom att fokusera på unga 
komunutvecklarkonceptet. Vi har bland annat också 
hållit i en workshop, incheckningar för varje morgon 
och skrivit samman en folder över unga kommunut-
vecklares arbeten.

SAMMANFATTNING 

Till skillnad från föregående år hade vi som konceptutvecklare en an annan roll än mentorerna förra året. Vårt 
arbete gick ut på att utveckla konceptet av unga kommunutvecklare, samtidigt som vi höll i incheckningarna, 
en workshop och presentationsdagen. Allt skedde digitalt, förutom workshopen som vi anordnade på stadshu-
sets innergård. En succé! (För oss (: )

Workshopen gav oss möjlighet att djupdyka i kommunens politik, genom ett antal intervjuer med kommunal-
råden i Borås. Vi lyckades intervjua alla sittande partier utom Miljöpartiet, och fick då en inblick i politiken 
som vi i foldern kunde föra vidare till alla unga kommunutvecklare. 

Utöver workshopen fick vi även planera foldern, som vi fyllde med en massa unik information och bilder från 
våra tre veckor tillsammans. När det kommer till konceptutvecklingen skrev vi en guide till vår handledare 
och till nästa års mentorer. Lycka till hörrni!
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Vardagsrasism
Iris Sackemark, Leon Uhlin Paulsson och Hans Christian Cavallin

HANDLEDARE: Stina Ogbonnaya 

FÖRVALTNING: Arbetslivsförvaltningen

UPPDRAG: Uppdraget är ta fram en film om var-
dagsrasism och de samhällsproblem som cirkuleras 
runt just detta problem. De senare året har vardag-
lig rasism blivit mer vanligt och det finns nu fler 
plattformar där problemet kan spridas. Vi hoppas på 
att vårt arbete ska kunna förebygga problemet och ge 
folk en inblick i den utsattes liv. 

SAMMANFATTNING

Under tre veckors tid har vi arbetat med att ta fram en informationsfilm och ett skolunderlag i form av diskus-
sionskort för gymnasieelever. Vi har filmat hela vår film på Alidebergsbadet och har med hjälp av fantasi och 
vår fantastiska handledare Stina Ogbonnaya samt vår arbetskollega Erik. Vi fick tillstånd utav Alidebergsbadet 
att filma deras miljöer om vi var försiktiga med att filma folk som inte önskade att vara delaktiga i filmen. 

Vi kastade oss in i redigeringen, vilket var en utmanande del av arbetet men med våra samlade styrkor så 
lyckades vi med att spela in röster och har kunnat göra en bra film som vi hoppas kan användas på rätt sätt och 
förmedlar det meddelande som vi hoppas på att nå ut med. Vi vill försöka skapa en diskussion kring rasism 
bland fler ungdomar och sprida kunskap om detta ämne. Vi är så tacksamma för den här möjligheten av att 
kunnat skapa detta arbete. 



12  |  UNGA KOMMUNUTVECKLARE 2021

SAMMANFATTNING

Vi försöker framhäva ungas åsikter kring hur deras miljö och närnatur ska utvecklas och ger dem en möjlighet 
att påverka utvecklingen och bli hörda av kommunen. Detta gör att allas synpunkter blir uppmärksammade i 
frågan, även de yngres. Arbetet gör även att fler får tillgång till grönområden och mötesplatser, oavsett om man 
bor i centrum eller i en kransort. 

I våra förslag på koncept tänker vi långsiktigt, d.v.s. att de som tycker till nu ska kunna uppskatta utvecklingen 
av mötesplatserna och grönområdena många år framåt. Vi skapar även koncept som gynnar ekologin och den 
biologiska mångfalden, d.v.s. artrikedomen i orterna. Detta gör orterna mer attraktiva för de som bor där, 
men även för de utanför, vilket i sin tur sätter orterna på kartan. Vi arbetar alltså med att utveckla Borås gröna 
sköna vardagsrum. 

HANDLEDARE: Mia Magnusson, Matilda Chocron, 
Susanne Arneborg 

FÖRVALTNING: Stadsledningskansliet och 
Miljöförvaltningen

UPPDRAG: Borås arbetar med att ta fram en ny 
Grönområdesplan 2021 och framställer utveck-
lingsstrategier för kransorterna; Fristad, Dalsjöfors, 
Viskafors och Sandared. Vi arbetar med Borås grön-
områden och mötesplatser i kransorterna genom att 
undersöka och inkludera ungas åsikter 

Gröna sköna vardagsrum
Adam Täreby, Albin Linnros, Erik Bruun, Smilla Åkerström 
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Vad ungdomar i Borås tycker om kultur
Bosse Wahlin, Markus Diaz , Pontus Nielsen

HANDLEDARE: Caharina Sparre

FÖRVALTNING: Kulturförvaltningen

UPPDRAG: Vårt uppdrag var att undersöka vad ung-
domar i Borås tycker om kultur. Vi skulle  göra detta 
genom att intervjua folk och fylla i blanketter. Med 
dessa svar skulle vi göra två filmer. En extern som 
ska användas till sociala medier och en intern som 
ska visas för medarbetare och politiker.

SAMMANFATTNING

Vi började med att brainstorma ideér till frågor som vi skulle använda till våra intervjuer och blanketter. Vi 
kom fram med några frågor som vi gick ut och testade samma dag. Vi fick tillbaka några bra svar men märkte 
att många bara svarade ”nej” eller ”jag vet inte”. Vi fick då göra om frågorna och försöka få frågor som var 
svåra att ge korta svar på. Med de nya frågorna började vi intervjua mer och mer folk och vi fick väldigt många 
bra svar som vi kunde använda. Detta fortsatte vi med i några dagar och sen när vi kände att vi hade tillräck-
ligt med intervjuer till våra filmer så började vi att redigera, att redigera den externa filmen gick bra men det 
tog också väldigt lång tid eftersom att det krävdes mycket redigering och vi ville göra den perfekt. Den interna 
filmen gick snabbare, men krävde också en del tid. När filmerna var klara publicerade vi den externa filmen till 
sociala medier och den interna användes till politiker och liknande.
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Utveckla metoder för ungdomsproducerad tid
Casper Skoog Nilsson, Felix Johansson-Marcoff, Andreja Nogalo Bahtijaragic, Daban Siktani

HANDLEDARE: Chiara Attianese och 
Eva Beal Nordhammar

FÖRVALTNING: Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

UPPDRAG: Uppdraget är att utveckla Projektpeng 
från ett ungdomsperspektiv genom att testa att 
använda metoden för att förbättra den och möta 
ungas behov. Resultaten sammanställdes i en rap-
port. Utöver det togs det fram material för att kunna 
bättra informera om och öka kunskapen kring 
Projektpeng. 

SAMMANFATTNING

Ungdomsproducerad tid är när besökare till öppna ungdomsverksamheter är med och planerar, organise-
rar, genomför och följer upp en aktivitet eller ett projekt. En metod som används för att realisera detta är 
Projektpeng. Med Projektpeng kan besökare ansöka om medel för att skapa en aktivitet eller ett projekt i en av 
Borås Stads öppna ungdomsverksamheter. 

Under de gångna veckorna har vårt uppdrag gått ut på att undersöka samt att hjälpa Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet till en potentiell reformation av Projektpeng. Detta har vi gjort genom att testa på meto-
den själva. Utöver detta har vi tagit fram en affisch och en reklamfilm, gjort undersökning på Kristinebergs 
fritidsgård, och tagit del av föreläsningar. 

För att sammanställa och presentera vårt arbete, har vi tillsammans tagit fram en rapport. I rapporten framgår 
våra synpunkter rörande bland annat Projektpengs hemsida och ansökningsprocessen. Våra åsikter, inblickar 
och förslag spelar en väsentlig del i målet att öka den ungdomsproducerade tiden.
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Pocket Park
Clara Holmgren, Elina Sämfors, Victor Persson, David Krantz

HANDLEDARE: Felix Lorentzon, Elin Larsson, 
Anastasia Exner, Paulina Bredberg

FÖRVALTNING: Tekniska förvaltningen

UPPDRAG: Vårt uppdrag har gått ut på att planera 
och bygga en pocket park, alltså en mindre park 
som ska vara tillgänglig för allmänheten. Genom 
en enkät vi delat med ungdomar i vår ålder har vi 
kunnat sammanställa svaren för att skapa en park 
som passar så många som möjligt. 

SAMMANFATTNING: 

I början av uppdraget fick vi själva komma med idéer och inspiration till vad som skulle finnas i pocket parken. 
Vi läste även på om placemaking och visionen för superparken som ska byggas i Borås. När vi sammanställt 
detta gjorde vi en enkät riktad till ungdomar i Borås där vi fick in 90 svar. Utifrån svaren kunde vi börja skissa 
på olika idéer som vi sedan blandade för att utforma vår slutgiltiga skiss vi senare byggde efter. 

Vi samlade sedan in det material vi fick tillgång till eftersom projektet var centrerat kring användningen av 
återvunnet material. Därefter började vi bygga och fick anpassa vår vision eftersom våra tillgångar var väldigt 
begränsade. I slutändan fick vi ihop en park anpassad efter vad ungdomar i Borås önskar som även är tillverkad 
av nästan bara återvunnet material. 
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Paketera information om våra badhus
Nirvana Cavka, Jesús Chávez Ortiz och Rebecka Karlsson

HANDLEDARE: Stefan Frisk

FÖRVALTNING: Fritids- och folkhälsoförvaltningen

UPPDRAG: Vårt främsta uppdrag var att tillsammans 
med badenheten, förbättra och säkerställa de ungas 
upplevda trygghet i våra bad. Dessutom var vårt 
uppdrag att sammanställa och presentera informa-
tion om våra badhus, samt att rapportera problem 
som kan försämra säkerheten. 

SAMMANFATTNING: 

I början av de tre veckorna vi jobbat besökte vi Stadsparksbadet för att i allmänhet kolla hur det ser ut i nulä-
get. Vi inspekterade skyltarna som satt uppe och dess innehåll, samt hur omklädningsrum och duschar är 
utformade. Vi kom fram till att skyltarna behövde göras mer lättlästa och fånga besökarens uppmärksamhet 
mer. Detta jobbade vi med hela första veckan och en bit in på andra veckan. 
Vi jobbade med Borås grafiska profil och med olika tekniker att fånga uppmärksamheten hos gäs-
ten. Exempelvis förstorade vi skylten och ändrade färg så den är i kontrast till väggen. Under besöken i 
Stadsparksbadet identifierade vi även vissa otrygga punkter, såsom öppna duschar och insyn till damernas 
omklädningsrum.  
Efter att ha diskuterat och kollat på statistik från tidigare undersökningar sammanställde vi en workshop som 
vi höll i för enhetschefer, CKS samt våldspreventionen. Workshopen gick ut på att belysa trygghetsproblem 
från ungdomars perspektiv och vi ifrågasatte även viss information som satts upp
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Unga vuxnas hälsa
Robin Carlen, Simon Andren och Molly Rosén Andersson

HANDLEDARE: Josefin Wilkins

FÖRVALTNING: Arbetslivsförvaltningen

UPPDRAG: Vårt uppdrag som kommunutvecklare har 
varit att forska runt ung vuxnas hälsa och se vad som 
behövs förbättras och vad som redan funkar. 

SAMMANFATTNING

Vi har på Jobb Borås/Arbetslivsförvaltningen under denna period intervjuat , analyserat och forskat runt 
omkring unga vuxnas hälsa i Borås kommun. För oss har det varit av största prioritet att se till att alla som vill 
jobba ska kunna göra det. Våra frågor under denna forskning har varit fokuserade runt vad som är hälsa för 
dem  i dagsläget, hur deras hälsa ser ut i dagsläget och hur de vill bli bemötta .  

Vi skulle även hjälpa till med att få ett ungt perspektiv på detta problem eftersom vi är närmare dessa i 
ungdoms kulturen och därför kunnat relatera mer och ställa de frågor som faktiskt är viktiga för ungdomar. Vi 
hoppas att med den information vi har samlat in kunna hjälpa alla som deltar utav Jobb Borås tjänster.  
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Våld i unga relationer
Noel Stark, Carl Nilströmer, Lirita Memeti & Isabelle Loberg Snygg

HANDLEDARE: Sofia Johansson, Linnéa Hjerpe-
Ekelöf, Maria Camén och Emma Lingefelt

FÖRVALTNING: Stadsledningskansliet och Individ-  
och familjeomsorgsförvaltningen     

UPPDRAG: Uppdraget är att skapa en film om  
problematiken kring våld i ungas relationer. Enligt 
WHO är könsrelaterat våld mot kvinnor ett globalt 
folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga 
rättigheterna. Åldern 15–24 år är den grupp som är 
mest utsatt för våld.

SAMMANFATTNING

Vi har under dessa tre veckor jobbat med våld i nära relationer. Vårt uppdrag innebar att skapa en utbildnings-
film som ska uppmärksamma våldet i unga relationer. Vi har också genomfört en enkätundersökning för att få 
information om hur kunskapen om våld, främst digitalt våld, ser ut. Vår främsta inriktning innefattar våldet 
mot kvinnor och tjejer. I Sverige så utsätts fyra av tio kvinnor för våld i nära relationer. 

Syftet med vår film är att uppmärksamma och lära Borås Stads invånare detta. Det vanligast förekommande 
är digitalt våld, men det är bara en av fyra som vet om vad det är.
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En rik fritid för alla
Erik Falk, Leo Tunborg Johansson, Maysé Aalachi, Mayma Aden 

HANDLEDARE: - Jenny Wendefors & Andreas 
Stenman

FÖRVALTNING: Fritids- och Folkhälsoförvaltningen

UPPDRAG: Vi har arbetat med att vägleda Brygghuset 
och Träffpunkt Simonsland inför att de ska bilda 
en ny verksamhet. Där har vi inriktat oss på en ung 
målgrupp och även personer med NPF-diagnoser  
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). 

SAMMANFATTNING

Syftet med vårt uppdrag har varit att skapa “en rik fritid för alla”. Vi började arbetet med att få kunskap om de 
två verksamheterna där vi intervjuade flera som är anställda på arbetsplatserna. Då lärde vi oss att Träffpunkt 
Simonsland arbetat med att skapa en mötesplats och arrangera aktiviteter riktat till framför allt äldre. Därtill 
förstod vi att Brygghuset under många år har jobbat med att ge ungdomar möjligheten att förverkliga sina 
idéer. 

Därefter började vi granska vad som fungerade och vad som kunde förbättras inför den framtida verksam-
heten. Vi fokuserade på hur man kan nå ut till fler unga, samtidigt som vi även prioriterat människor med 
NPF-diagnoser. Det vi producerar kommer förhoppningsvis leda till en bra förutsättning för en rik fritid för 
alla.  
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Titta upp, använd Lupp
Clara Brissman, Lowa Isaksson, Emir Taranis, Hilmer Svärd 

HANDLEDARE: Malin Yderhag

FÖRVALTNING: Stadsledningskansliet

UPPDRAG: Vi har i uppdrag att undersöka en enkät 
som heter ”LUPP” som årskurs 8 och årskurs 2 på 
gymnasiet genomförde i höstas 2020. Utifrån frå-
gorna i enkäten så tog vi ut de vi tyckte var viktigast. 
Sedan tog vi svaren från frågorna och skapade ett 
quiz med de frågorna som vi tyckte var viktigast, 
men omformulerade. Detta quiz ska sedan användas 
i utbildningssyfte för arbetande i kommunen. Detta 
kommer förhoppningsvis göra en positiv förändring 
i samhället för ungdomar.  

SAMMANFATTNING

Vi började med att kolla på LUPP-enkäten sedan tog vi ut fyra frågor från varje kategori utifrån det vi tyckte 
var viktigast. Sedan satt vi i två dagar och diskuterade frågorna och resultatet från enkäten, utifrån det började 
vi omformulera frågorna. Därefter gjorde vi ett pilot-quiz. Där alla svaren bygger på statistik. 

Vi testade quizet på en grupp människor för att få feedback som vi fick genom ett formulär vi gjorde. Vi var 
tvungna att ändra på bilderna så att det skulle passa in, sedan ändrade vi formuleringen på frågorna och tiden. 

Vårt andra uppdrag var att diskutera kring hur resultatet ska sprida sig mellan unga. Vi tänkte att man kan sätta 
upp affischer på bussar för att många unga använder sig av bussar som transportmedel, skolor eftersom det är 
där ungdomar spenderar mycket av sin tid. Vi ser fram emot att se en utveckling i samhället för ungdomar.



UNGA KOMMUNUTVECKLARE 2021 |  21

Våldsprevention hos ungdomar på Sjöbo
Ida Pettersson, Emma Elisson och Alexander Andreasson

HANDLEDARE: Bojana Atanasova
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UPPDRAG: Vårt uppdrag var att undersöka ung-
domars tankar på Sjöbo kring våldsprevention 
genom en enkät och intervju som sammanställs till 
en rapport. Rapporten används därefter som under-
lag för projektansökan våldsprevention på Sjöbo 
0–20 år. Analysen och slutsatsningen syftar till att 
öka kunskapen, utveckla arbetet kring våldspreven-
tion, förbättra tryggheten, samt främja och före-
bygga våld hos ungdomar på Sjöbo. 

SAMMANFATTNING

Sjöbo är ett av Borås Stads tre prioriterade områden. Syftet med undersökningen var att öka kunskap om 
våldsprevention hos ungdomar på Sjöbo samt samla data för projektansökan om våldspreventionsinsatser från 
0 till 20 år på Sjöbo.

Under tre veckor har vi genomfört en undersökning samt analyserade resultaten. Genom enkät formad för 
ungdomar på Sjöbo har vi undersökt hur ungdomar i åldrarna 0–20 resonerar kring våld. Vi gick runt på 
Sjöbo och samlade in 50 enkätsvar från ungdomarna om hur de ser på och upplever våld på Sjöbo. Dessutom 
intervjuade vi två vuxna personer på Sjöbo som varje dag arbetar med unga för att även ha en lärares och en 
fritidsledares perspektiv i undersökningen. 

Utefter detta har vi skrivit en rapport där vi analyserar enkätsvaren samt kommer med förslag till hur man 
kan förbättra tryggheten samt förebygga våld bland ungdomar på Sjöbo. Vi har även fått utbildningar om 
våldspyramiden, vad våld är och hur man kan förebygga våld. Detta har varit användbart i vårt arbete då vi 
kunnat sprida vidare informationen till ungdomarna. Utöver rapporten har vi även redovisat arbetet i form av 
en presentation.
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