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Förord
I Vallentuna kommun är det av vikt att tillhandahålla 
attraktiva och funktionella arenor samt aktiviteter för 
ett rikt kultur-, idrott- och fritidsliv. Invånare har olika 
behov och intressen, ett professionellt förhållnings-
sätt innebär att skapa dialog, vara lyhörd och bemöta 
skilda erfarenheter och intressen med respekt.

Gruppen barn och unga är en stor del av befolkning-
en som varje dag möter kommunens verksamheter. 
Bland annat i skolan och i varierade fritidsaktiviteter. 
Därför är det viktigt att veta vad unga tycker om sina 
intressen samt att undersöka vad de tycker är bra, vad 
de vill börja med och hur unga har det i livet och på 
fritiden. Genom samarbetet med Ung livsstil samlar 
vi ytterligare kunskap om unga och deras behov som 
kan utveckla våra verksamheter. Det är i linje med 
Vallentunas ledord som kommun; engagemang, nyfi-
kenhet, utveckling och få andra att växa.

Lars Carlsson (C) ordförande fritidsnämnden
Helena Klange (KD) ordförande kulturnämnden

Studien
Ung livsstil är en forskningsstudie som idag arbetar 
med 19 kommuner med olika storlek och befolknings-
sammansättning. Studien görs i samarbete med fors-
karna Stig Elofsson och Ulf Blomdahl som startade 
undersökningarna 1984. Ung livsstil är en av Europas 
största studier av ungdomars hälsa, livsstil och fritids-
vanor. I Vallentuna genomfördes Ung livsstil första  
gången 1996, uppföljning har skett 2015/2016 och 
2019/2020. Den här broschyren sammanfattar delar 
av resultatet bland unga på högstadiet. Den här versio-
nen använder åren 2016 och 2020 när resultaten visas. 

Unga på högstadiet i Vallentuna kommun har besva-
rat enkäten under skoltid under senhösten 2019 och i 
början av 2020. Samtliga skolor, klasser och elever ingår 
i urvalsramen, oavsett skolform. Utifrån detta har 
enskilda klasser valts ut slumpmässigt för att besvara 
frågorna. I Vallentuna var det i senaste studien 654 
elever på högstadiet i urvalsramen, av dessa besvarade 
572 enkäten. Det innebär en svarsfrekvens på 87 procent.

Tack alla elever som deltog!

I Vallentuna kommun är en del av värdegrunden att möta invånare 
med olika behov och intressen på ett professionellt sätt. 
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Hur har du det på din fritid?
Unga i olika åldrar från Ung livsstils studier i Sverige 
har visat att fritiden betyder mer, jämfört med skolan. 
Tolkningar till detta kan vara att på fritiden har unga 
större frihet, möjlighet till spänning, upplevelser, ska-
pande och identitetsutveckling. Tabellen visar att få 
unga tycker att fritidssituationen är dålig eller mycket 
dålig. På högsta nivån, bra fritid, har andelen ökat något 
bland både killar och tjejer när vi jämför över tid. 

Viktigaste fritidsintresse
I en öppen fråga uppger unga med egna ord vad som 
är det viktigaste på fritiden. Som diagrammet visar är 
idrott/motion, tv-spel/gaming och kompisar viktigast 
bland killar. Tjejer uppger kompisar, idrott/motion 
och dans.

Vad är viktigt för unga?
Vi har frågat unga vad som är viktigt för dem, 12  
alternativ var uppsatta med svarsalternativen mycket 
viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt och inte 
viktigt alls. Här visas ett urval av alternativen för vad 
som är mycket viktigt.
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Hur tycker du att din fritid är? Högstadiet Vallentuna. Andelar (%).

Fritidssituation

2016 2020 2016 2020

Bra 59 62 48 51

Ganska bra 34 31 40 35

Varken bra eller dålig 4 6 10 12

Ganska dålig 2 1 2 2

Dålig 1 0 0 0

Killar Tjejer
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Vad ska Vallentuna satsa på enligt unga på 
högstadiet?
Det är av vikt att lyssna in hur ungdomar resonerar och 
tycker gällande hur kulturnämnden och fritidsnämn-
den ska prioritera sina satsningar. Frågorna undersö-
ker vilka fritids- och idrottsanläggningar samt vilka 
kulturaktiviteter unga vill att det ska satsas på i första 
hand i Vallentuna. Svaren kan vara vägledande, inte 
minst eftersom barnrättskonventionen blev svensk lag 
2020. Tabellen visas hur killar respektive tjejer tycker.

Killar på högstadiet vill i första hand satsa på fotbolls-
planer och gym. Stödet har ökat över tid, liksom det har 
för badplatser ute.

Tjejer tycker att badplatser utomhus, gym inomhus, 
dans och ridsport är det som Vallentuna ska satsa på.

Vilka kulturaktiviteter vill unga satsa på
Nedan visas hur killar respektive tjejer på högstadiet 
tycker att det ska satsas på olika aktiviteter inom kul-
turområdet i Vallentuna. Bio/filmklubb, festivaler 
och konserter är det som är gemensamt. Killar tycker 
också att lokaler för gaming och e-sport är viktigt, tjejer 
menar också att studieplatser är viktigt.
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Killar. Högstadiet Vallentuna. Andelar (%). 2016 2020

Fotbollsplaner 20 23

Gym (inomhus) 18 30

Skjutbanor 16 16

Fotbollshall 15 15

Yta för parkour 14 9

Ishall 14 12

Näridrottsplatser (för basket, innebandy, fotboll 
och volleyboll)

9 10

Badplatser ute 11 20

Tjejer. Högstadiet Vallentuna. Andelar (%). 2016 2020

Badplatser utomhus 24 28

Gym (inomhus) 17 31

Motionsspår 15 16

Ridsportsanläggningar/stall 11 19

Utegym 11 9

Simhallar 11 15

Lokaler för dans 11 18

Klätterväggar 10 12

Fotbollsplaner 6 16

2016 2020 2016 2020

Bio/filmklubb 39 47 37 43

Lokaler för LAN 50 35 6 3

Konserter, rock, pop, hiphop 13 26 20 24

Festivaler för musik, film, 
teater och dans

11 18 25 26

Bibliotek 5 13 12 19

Studieplatser # 10 # 20

Stöd så att unga själva ska 
kunna förverkliga sina idéer 
inom kulturområdet

10 9 10 19

Replokaler för musik 3 6 8 3

Kulturskolan 4 4 4 8

Dansarrangemang, 
disco/klubb

4 3 12 10

Vallentuna kulturhus 2 4 4 5

Killar Tjejer

# Undersöktes ej

Högstadiet Vallentuna 
2020. Andelar (%).
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Fysisk och psykisk hälsa är prioriterade områden i den 
kommungemensamma visionen. Genom att erbjuda 
ett brett utbud av fritidsaktiviteter och trygga miljöer 
arbetar kulturnämnden och fritidsnämnden med upp-
draget att stärka folkhälsan i kommunen.

Självskattad hälsa
Självskattad hälsa är en indikator på hälsosituationen, 
nedan ser vi hur killar och tjejer i Vallentuna svarat 
över tid. Anmärkningsvärt är att tjejer i högstadiet 
rapporterar sämre hälsa jämfört med jämnåriga killar 
samt att skillnaden vuxit över tid för de som anger 
högsta värdet; bra. 

Fysisk och psykisk hälsa
Även i frågan om fysisk och psykisk hälsa utmärker sig 
tjejer att de uppger sämre hälsa jämfört med killar. För-
klaringar till detta kan ligga i att tjejer är mindre fysiskt 
aktiva, rapporterar fler besvär som visas på nästa sida 
samt att de upplever större rädsla när de vistas utomhus 
i exempelvis centrumområden och i lokaltrafik. Resul-
taten visas inte i denna version. 

2016 2020 2016 2020

Bra 48 50 36 30

Ganska bra 35 34 42 44

Varken bra eller dålig 12 13 18 17

Ganska dålig 3 3 4 7

Dålig 1 1 1 2

Killar Tjejer

Hur tycker du att din hälsa är? Högstadiet Vallentuna. Andelar (%).

Killar Tjejer Killar Tjejer

Bra 55 38 46 20

Ganska bra 31 32 29 29

Varken bra eller dålig 10 23 15 29

Ganska dålig 4 6 7 15

Dålig 1 1 3 8

Fysisk hälsa Psykisk hälsa

Hur tycker du att fysiska och psykiska hälsa är? 
Högstadiet Vallentuna. Andelar (%).

Hälsa och livskvalitet

Fysisk och psykisk hälsa är prioriterade områden 
i den kommungemensamma visionen.
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Rapporterade besvär
Studien undersöker vilka besvär unga anger att de 
har haft under det senaste året. Svarsalternativen var:  
I stort sett varje dag, ungefär en gång i veckan, ungefär 
en gång i månaden och sällan/aldrig. Nedan visas svar 
för de som uppger att de haft besvären i stort sett varje 
dag och ungefär en gång i veckan. 

Matvanor
Studien undersöker hur ofta unga äter eller dricker 
olika saker samt om de hoppar över vissa måltider. 
Svarsalternativen var: varje dag, flera gånger i veckan, 
en gång i veckan och sällan/aldrig. Diagrammet visar 
de som uppger att de äter/dricker följande saker varje 

dag och flera gånger i veckan. Närmare 90 procent äter 
grönsaker ofta, en tredjedel hoppar över skollunchen 
och killar uppger att de dricker läsk och energidryck 
oftare än tjejer på högstadiet.

Typ av besvär Killar Tjejer

Irritation eller dåligt humör 51 78

Stress 45 72

Huvudvärk 33 52

Oro/ångest 25 58

Svårt att somna eller sova 43 55

Nedstämdhet eller deppighet 28 54

Ont i axlar, nacke eller rygg 33 42

Magont (inte mensvärk) 13 32

Idrottsskada 17 16

Andelar (%) som rapporterar följande besvär ”I stort sett varje dag 
+ ungefär en gång i veckan”.
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I Vallentuna finns tre bibliotek, förutom skolbiblio-
teken, dit alla är välkomna för att ta del av utbudet – 
låna böcker, läsa tidskrifter, delta på författarträffar och 
annan programverksamhet. De ligger i Karby, Kårsta 
och i centrala Vallentuna. Biblioteksverksamhet ska 
finnas tillgänglig för alla. Prioriterade målgrupper är 
barn och unga, personer med funktionsnedsättning, 
nationella minoriteter samt personer med annat 
modersmål än svenska. Biblioteken ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I 
bibliotekslagen anges att folkbiblioteken särskilt ska 
främja läsning och tillgång till litteratur, med särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 
deras språkutveckling och stimulera till läsning. 
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om 
hur informationsteknik kan användas för kunskaps-
inhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Verksamhet för unga
På biblioteken i Vallentuna finns fyra bibliotekarier 
som arbetar med särskilt fokus på verksamhet för barn 
och unga. Bland annat finns det bokcirklar för ton-
åringar där böcker med aktuella teman läses och disku-
teras. Biblioteken möjliggör rollspelsträffar samt att 
under loven anordnas poängjakter med olika uppdrag, 
där spänning och litteratur är i centrum.

Genom Ung livsstil kan vi få reda på andelen unga 
som besöker bibliotek och läser böcker på fritiden. 
Även information om vad unga tycker är bra med 
bibliotek samt viken typ av litteratur de läser i första 
hand. 

Besökt bibliotek
Studien undersöker hur ofta unga på högstadiet gjort 
en rad olika fritidsaktiviteter under de senaste fyra 
veckorna. Resultatet nedan visar hur biblioteksbesök 
ser ut beroende på om killar och tjejer besökt ofta eller 
mer sällan.

Vi ser att lika stor andel har besökt skolbibliotek, i övrigt 
besöker tjejer i högstadiet bibliotek i högre grad jämfört 
med killar. Det är i linje med resultat från studien Ung 
livsstil även i andra kommuner.

Besökt bibliotek Minst 1 
gång

Minst 3-4 
gånger

Minst 8 
gånger

Killar 21 6 1

Tjejer 33 11 3

Besökt skolbibliotek Minst 1 
gång

Minst 3-4 
gånger

Minst 8 
gånger

Killar 13 5 2

Tjejer 13 6 2

Bibliotek och läsvanor

Högstadiet Vallentuna 2020. Andelar (%).
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Bokläsning
Nedan visas andelen unga som läst i en bok på fritiden, 
minst en gång under de senaste fyra veckorna. Killar 
läser i genomsnitt mindre ofta böcker än tjejer på fri-
tiden i exemplifierade kommuner i tabellen nedanför.

Vad har unga läst?
Unga på högstadiet besvarade frågan om vilken typ av 
litteratur de läser, inräknat med ljudböcker.  

Tjejer läser de olika generna i större utsträckning än 
killar. Det som tjejer läser mest är ungdomsböcker, 
spänning/action och fantasy. Killar läser mest böcker 
med spänning/action, fantasy och på internet.

Biblioteket är bra för där kan jag …
Det unga tycker är bra med biblioteken är att låna 
böcker, plugga och att använda internet. Trivsam miljö 
är också en viktig faktor. 

Högstadiet Vallentuna 2020. Andelar (%). Killar Tjejer

Låna böcker 27 39

Sitta och läsa/studera 18 42

Vara i trivsam miljö 20 38

Använda Internet 25 30

Träffa kompisar 22 27

Träffa människor i alla åldrar 22 22

Låna ljudböcker/filmer/musik 15 18

Prata med en bibliotekarie 12 12

Lyssna på författare 11 10

Lyssna på olika föredrag 9 9
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Kommunens rika föreningsliv och alla deras aktivi-
teter är en stor del i att aktivera unga till motion och 
fysik aktivitet som i sig är en viktig del för folkhäl-
san. Under parollen ”en meningsfull fritid för kom-
munens invånare” sköter fritidsförvaltningen bland 
annat idrottsplatser, ishallar, motionsspår, gymnas-
tiksalar och utegym. Så förutom möjligheten att delta 
i olika föreningsaktiviteter kan Vallentunas grön-
områden, utegym och motionsspår möjliggöra för 
rekreation och aktivitet. Ett av nämndens mål är att 
samverka både lokalt och regionalt med föreningsliv, 
enskilda och andra aktörer i syfte att utveckla, erbjuda 
och möjliggöra ett fritidsutbud i hela Vallentuna kom-
mun. Till höger visas ett antal motionsaktiviteter där 
vi ser andelen unga på högstadiet som deltar, i snitt en 
gång veckan. Minst 3-4 gånger på en fyraveckorspe-
riod är det som undersökts i enkäten. 

Vilken motion sysslar unga med?
Här ser vi hur stor andel som deltar respektive vill delta 
i några motionsaktiviteter varje vecka. 

Stor potential för idrotten
Vi ser att unga vill vara mer aktiva jämfört med vad 
de är. Exempelvis menar högstadietjejer att de vill 
idrotta i förening samt att vara med i gruppträning i 
betydligt större utsträckning än vad de är. Undersök-
ningen visar också i en annan fråga att både killar och 
tjejer vill börja med idrott. I en öppen fråga undersök-
tes vilka aktiviteter de vill börja med på fritiden inom 
idrott och kultur. Resultaten visas på nästa sida. 

Varit med 
varje vecka

Vill vara med 
varje vecka

Idrottsförening Killar 54 64

Tjejer 40 63

Killar 52 71

Tjejer 64 82

Utegym Killar 6 39

Tjejer 3 34

Killar 34 67

Tjejer 23 71

Dansskola Killar 0 3

Tjejer 14 30

Killar 20 40

Tjejer 18 43

Ridanläggning/stall Killar 0 4

Tjejer 21 31

Gruppträning Killar 9 9

Tjejer 13 29

Motionerat/dansat 
på egen hand
(minst 30 min.)

Varit ute i skog 
och mark

Gym/
styrketräningslokal

Idrott, motion
och fysisk aktivitet

Typ av aktivitet. Högstadiet 
Vallentuna 2020. Andelar (%).
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Tabellen visar att olika idrotter framkommer bland 
killar, men också att spela musikinstrument. Bland 
tjejer är det fler estetiska uttryck samt gymnastik och 
ridning.

Föreningsliv
Föreningslivet i Sverige omfattar såväl idrottsfören-
ingar, scoutkårer, idéburna rörelser, kulturföreningar 
och olika frikyrkor. Föreningslivet bland barn och 
unga består till störst del av föreningar kopplade till 
svensk idrottsrörelse. Riksidrottsförbundet har idag 
70 specialidrotter representerade. Ung livsstils ma-
terial har möjlighet att dela in idrotter i lagbundna 
respektive individuella idrotter samt att visa hur stor 
andel som deltar i de enskilda specialidrotterna. 

I Vallentuna finns ett rikt föreningsliv som erbjuder 
många aktiviteter för invånarna. Idrottsföreningarna 
bland barn och unga är de föreningar som stimulerar 
flest i kommunen. Aktiviteter i övrigt föreningsliv 
består främst av friluftsföreningar, kyrkor/samfund 
och scouter. 

Vallentuna har ett 50-tal föreningar som ägnar sig åt 
såväl idrott, friluftsliv/natur och kultur för barn och 
unga. 

Föreningslivet är viktigt eftersom det skapar sociala 
mötesplatser och bidrar till fysisk aktivitet samt per-
sonlig utveckling. Drygt 50 procent av Vallentunas 
killar i högstadiet deltar i idrottsförening, endast 40 
procent av tjejerna. Killarna är också mer fysiskt aktiva 
totalt när vi inkluderar andra motionsaktiviteter för-
utom föreningsidrotten. Nästa sida visar en jämförelse 
med andra kommuner som ingår i Ung livsstil.

Medlem i idrottsförening
Deltagandet i föreningslivet i Vallentuna är stabilt 
jämfört med 2016. Tjejer deltar i idrottsförening i lägre 
utsträckning jämfört med killar och skillnaderna har 
ökat över tid. Killar deltar mer i lagbundna idrotter 
och tjejer är överrepresenterade i individuella.

Med i idrottsförening jämfört med andra 
kommuner
Nedan visas andelen unga på högstadiet i ett antal 
kommuner som Ung livsstil undersökt de senaste 
åren. En genomgående trend är att killar är med mer, 
bortsett från Heby och i två kommuner där det är 
jämn könsfördelning.

2016 2020 2016 2020

Förening totalt 54 59 52 50

Idrottsförening totalt 49 54 41 40

Lagidrott 40 44 20 20

Individuell idrott 10 15 23 24

Annan förening 9 11 16 14

Killar Tjejer

Föreningsdeltagande över tid. Högstadiet Vallentuna. Andelar (%).

Högstadiet Ung livsstil 2015-2020. Andelar (%). Killar Tjejer

Täby (2018) 66 60

Lidingö (2019) 67 54

Nacka (2016/17) 55 52

Sävsjö (2018) 60 50

Heby (2019) 42 47

Knivsta (2019) 58 46

Värmdö (2018) 55 46

Jönköping (2018) 56 46

Helsingborg (2018) 54 46

Eskilstuna (2020) 41 41

Vallentuna (2020) 54 40

Askersund (2019) 40 40

Haninge (2017) 47 35

Huddinge (2015) 47 33

Malmö (2019) 47 33

Vilken aktivitet inom kultur eller idrott vill du börja med? 
Högstadiet Vallentuna 2020. Andelar (%).

Killar

Fotboll 7

Innebandy 7

Basket 5

Spela instrument 4

Pingis 4

Tjejer

Dans 14

Spela instrument 6

Gymnastik 6

Ridning 5

Spela teater 5
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Fysisk aktiv
Fysisk aktivitet mäts genom fler frågor i enkäten, dels 
genom medlemskap i idrottsförening, dels genom 
svar på frågan om hur ofta tränar/motionerar unga 
på sin fritid (efter skoltid) så att de blir andfådda eller 
svettiga. Enkäten undersöker också om och hur ofta 
unga har deltagit i gruppträning, cyklat, styrketränat, 
promenerat och varit på dansskola exempelvis ba-
lett, showdans och street dance. Det som också ingår 
i måttet om fysisk aktivitet är om unga har idrottat/
motionerat på egen hand minst 30 minuter.

Tabellen visar att unga i Vallentuna är mindre fysiskt 
aktiva totalt jämfört med unga i grannkommunen 
Täby. Tjejer i Vallentuna är den grupp som minst är 
fysiskt aktiv, tjugo procentenheter mindre än tjejerna 
i Täby. Det främsta skälet är andelar tjejer som är med 
i en idrottsförening.

Killar Tjejer Killar Tjejer

Med i idrottsförening 66 60 54 40

+ annan organiserad fysisk 
aktivitet

6 13 6 13

+ spontanidrott 2 3 2 3

Fysiskt aktiv totalt 74 76 62 56

Täby 2018 Vallentuna 2020

Fysiskt aktiv efter olika mått. 

Vallentuna i jämförelse med Täby. Andelar (%).
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Vallentuna har ett 50-tal föreningar som ägnar sig 
åt såväl idrott, friluftsliv/natur och kultur för barn 
och unga. Föreningslivet är viktigt eftersom det 

skapar sociala mötesplatser och bidrar till 
fysisk aktivitet samt personlig utveckling.
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Vallentuna har två enheter som specifikt arbetar med 
kultur för olika åldrar och intressen; kulturskolan och 
kulturenheten. Kulturenheten erbjuder olika verk-
samheter i Kulturhuset som rymmer en stor scen för 
kulturprogram som teater, musik, film och föreläs-
ningar. I Kulturhuset kan alla ta del av utställningar, 
mötesrum, café med en mindre scen för främst kon-
serter samt att det finns en konstklubb.  I Kulturhuset 
ligger även huvudbiblioteket, en kreativ verkstad samt 
en lokalhistorisk avdelning med bildarkiv. Enheten 
arbetar även med verksamhet i Vallentuna teater och 
ansvarar för kulturmiljöfrågor, besöksmål, offentlig 
konst, bidrag för kulturarrangemang, studieförbund 
och ett riktat bidrag till ungdomar; ”snabb peng”. 

Kulturskola i tiden
Vallentuna kulturskola erbjuder undervisning för 
barn och unga mellan 5 till 19 år i musik, dans, teater, 
kreativt skrivande, bild och form, musikal och funk-
tionsinriktad musikterapi. Under höstterminen 2020 
deltar cirka 800 elever i kulturskolans undervisning 
där skolans ämnesövergripande samarbeten är många 
och ofta resulterar i uppskattade konserter, föreställ-
ningar och program. För att nå ännu fler barn och unga 
i kommunen jobbar kulturskolan bland annat med 
kursen Kulturverkstad där lärare möter elever i åk 1-2 
på deras fritidstid. Ytterligare en satsning är ”Öppen 

kulturskola” på Kårsta skola. Där erbjuds elever delta i 
sång och instrument på måndagar efter skoltid.

Inriktningen för kulturskolan är att med hjälp av 
glädje och fria former bidra till en trygg lärandemiljö 
där eleverna kan utveckla sin kreativa och estetiska 
kompetens. Kulturskolan tar tillvara ungas särskilda 
förutsättningar så att tillgänglighet och jämlikhet 
främjas. En målsättning är att bidra till ett rikt kultur-
liv i Vallentuna.  

Med i kulturskola och besökt Kulturhuset
Tabellen visar hur stor procentandel av unga på hög-
stadiet som besökt Vallentuna Kulturhus respektive 
är med i kulturskolan. Vi ser också hur stor andel som 
uppger att de vill vara med/besöka varje vecka. 

Tjejer, jämfört med killar på högstadiet både är med i 
kulturskolan och har besökt Kulturhuset i större ut-
sträckning. Tjejernas preferenser för verksamheterna 
är också starkare jämfört med killarna. 

Varit med/
besökt 

varje vecka

Vill vara med/
besöka varje 

vecka

Kulturhus Killar 2 8

Tjejer 9 13

Kulturskolan Killar 9 11

Tjejer 15 26

Kultur och kulturskola

Typ av aktivitet. Högstadiet 
Vallentuna 2020. Andelar (%).
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Ungas åsikter om vad som är viktigt med 
Vallentuna Kulturhus
Det unga tycker är viktigast med Vallentuna Kultur-
hus är att det är inrett med mysiga möbler, bra upp-
koppling/wifi, bra café, studieplatser och till viss del 
ges möjlighet att prova på något nytt inom kulturens 
område.  I undersökningen har de fått välja max fyra 
alternativ i en lista där 14 alternativ fanns. Nedan visas 
det mest populära.

Så blir kulturskolan bättre enligt unga på 
högstadiet
Nedan visas vad högstadieungdomar i Vallentuna 
tycker är viktigt för att göra kulturskolan bättre.

Högstadiet Killar Tjejer

Att det finns mysiga möbler 25 33

Att jag kan ladda min mobil/dator 38 31

Att det finns bra uppkoppling, bra wifi 32 30

Att Kulturhuset har ett bra café 24 29

Att det finns fler studieplatser 11 29

Att jag kan vara där och koppla av/ta det lugnt 18 22

Att jag kan pröva nya saker inom kultur 13 17

Vad tycker du är viktigt att det finns i Vallentuna kulturhus? 
Högstadiet Vallentuna 2020. Andelar (%).

Högstadiet Vallentuna 2020. Andelar (%). Killar Tjejer

Längre lektionstider 21 19

Kurs i att konstruera dataspel 20 10

Att ha en replokal med instrument dit ungdomar 
kan komma när de vill

19 30

Fler ungdomsband och grupper 16 16

Kurser i musikproduktion 15 11

Större utbud av enskild undervisning 14 19

Kurs i skapande av film (spelfilm) 14 14

Mer ackordlära 13 8

Kurser i singer/songwriter 11 20

Mer modern musik 11 20

Kulturskolan tar tillvara ungas särskilda förutsättningar 
så att tillgänglighet och jämlikhet främjas.
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Vallentuna erbjuder mötesplatser/fritidsgårdar för 
unga mellan 13-18 år, verksamheterna ligger på två 
platser – Mega och Klubb Cosmos nära Vallentuna 
centrum och fritidsgården Haket i anslutning till 
Karbyskolan. Klubb Cosmos är främst riktad till unga 
med funktionsvariation från 13 år och uppåt. På mötes-
platserna kan du träffa kompisar, komma med idéer 
om vad du vill göra, vara i den kreativa verkstaden, 
träffa personal, få tips om aktiviteter, nyttja sal för 
dans och rörelse, syssla med gaming och tv-spel. Det 
finns också café med möjlighet till att laga mat och 
baka på båda fritidsgårdarna. 

Viktigt med mötesplats för 
högstadieungdomar
Studien visar att 70 procent av tjejerna och 44 procent 
av killarna på högstadiet tycker att det behövs en mö-
tesplats för deras åldersgrupp, där de kan göra olika 
aktiviteter och bara vara. Till höger visas vad unga 
tycker är viktigt på en sådan plats. 

Vi ser att det viktigaste med mötesplatser för unga 
är kunna träffa kompisar, att lokalerna är fräscha och 
anpassade till unga och att det finns många aktiviteter 
att kunna vara med i.

Stämmer precis Killar Tjejer

Träffa kompisar 75 90

Lokalerna är mysiga och anpassade för ungdomar 69 85

Både tjejer och killar är där 69 83

Det finns många olika aktiviteter 47 53

Att mötesplatsen arrangerar 
E-sport/LAN/gaming-event 

47 16

Att övriga besökare är i min egen ålder 45 57

Att jag kan prova nya saker 45 49

Personal som har tid att prata med mig 41 52

Möjlighet att syssla med idrott 41 34

Att mötesplatsen arrangerar ungdomsfester, 
event, disco

37 44

Kunna påverka innehållet 37 35

Möjlighet att sitta och plugga/studera 36 58

Möjlighet att syssla med musik/bild/teater 19 36

Möjlighet att syssla med dans 7 23

Högstadiet Vallentuna 2020. Andelar (%).

Fritidsgårdar 
och mötesplatser



Vilka aktiviteter tycker unga är viktigt på 
helgen?
Forskning från hela Sverige visar att tonåringar tycker 
att fredagar och lördagar är de kvällar som fritidsgårdar 
och mötesplatser ska vara öppna i första hand. Därför 
vill vi undersöka vilket innehåll som unga tycker är 
viktigt dessa kvällar.

Mycket viktigt Killar Tjejer

Vara med och påverka innehållet 35 35

Tv-spel 46 14

Middagar, äta mat tillsammans 32 28

Testa nya saker/prova-på aktiviteter 27 31

Lära sig något nytt 26 31

Att vi unga kan planera och genomföra olika 
aktiviteter för andra ungdomar (med hjälp av 
personalen)

27 26

Idrottsturneringar 35 19

LAN/gaming-event 41 9

Frågetävlingar och quiz-kvällar med olika teman 20 28

Att vi unga har möjligheter att planera och 
genomföra större arrangemang (konserter,  
festivaler och liknande)

18 28

Filmvisningar 18 25

Att det finns tjej- och killkvällar 24 20

Disco/dans/klubb (ungdomsfester) 10 22

Skapande verksamhet som hantverk, skrivar-
verkstad

12 18

Möjlighet att uppträda (typ ”öppen scen” med 
dans/sång)

11 17

Band/artister som spelar/uppträder 12 15

Att göra film/foto/musik 14 12

Workshop i dans 4 15

Läger och utflykter 9 12

Högstadiet Vallentuna 2020. Andelar (%).

17
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Vi frågade unga i Vallentuna om de är rädda när de är 
ute på fredags- och lördagskvällar på ett antal platser. 
Svarsalternativen var Ja, alltid – Ja, ganska ofta – Ibland 
– Aldrig rädd samt Är inte ute efter kl. 19. Svaren visar 
att tjejer upplever mer rädsla än killar. Av de platser vi 
frågade om är Vallentuna centrum den plats som både 
killar och tjejer upplever som mest otrygg.

I följdfrågan om vad de är rädda för svarar tjejer att 
i första hand är de rädda för främlingar som tittar, att 
bli misshandlad/slagen, ungdomsgäng samt att bli 
kidnappad eller bortförd. Killar på högstadiet är mest 
rädda för att bli misshandlade/slagna, ungdomsgäng 
samt att bli rånade.

Trygghet

Killar
Högstadiet Vallentuna 2020. 
Andelar (%).

Ja, alltid 
+ ganska 

ofta Ibland
Aldrig 

rädd

I området där du bor 4 11 76

På Roslagsbanan 4 28 49

På bussar 2 19 61

I Vallentuna centrum 16 25 40

På andra platser i Vallentuna 8 29 44

Tjejer
Högstadiet Vallentuna 2020. 
Andelar (%).

Ja, alltid 
+ ganska 

ofta Ibland
Aldrig 

rädd

I området där du bor 7 40 41

På Roslagsbanan 23 33 23

På bussar 21 35 26

I Vallentuna centrum 31 26 16

På andra platser i Vallentuna 26 40 18
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Unga tankar om Vallentuna
I  en öppen fråga har de med egna ord skrivit vad de 
tycker är det bästa respektive det sämsta. Det bästa 
som flest anger är kompisar, närhet till mycket och att 
det är lugnt/tryggt. Sämst tycker unga är Vallentuna 

centrum och att det inte finns några roliga aktiviteter.  
Även på det som unga anger som sämst kommer 
otrygghet. Det finns alltså olika uppfattningar i ung-
domsgruppen 13–15 år om huruvida de tycker de är 
tryggt eller otryggt.
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