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SAMMANSTÄLLNING AV FOKUSDIALOG MED UNGA 

Tisdag 3 september 2020, 13:00-17:00

Plats: Kommunhuset i Mölnlycke, sal Landvettersjön

Antal: Varierade mellan 11-9 deltagare från ungdomsrådet, fyra tjänstepersoner samt 
två processledare från Tengbom.

Efter dialogen skickades en enkät med en förenklad version av frågorna till kommunens 
samtliga elevråd. Uppskattningsvis har 30 ungdomar svarat på enkäten. En 
sammanfattning av svaren från dessa återfinns under respektive fråga.

Fokusdialogens syfte: Att fånga upp ungas behov och tankar kring utvecklingen 
i Härryda kommun kopplat till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för 
kommunen. 

Detta dokument beskriver upplägg och genomförande av dialogtillfället samt 
enkätsvaren. Efter respektive fråga finns en sammanfattning av de mest frekvent 
förekommande diskussionerna följt av inkomna synpunkter från både dialogen och 
enkäterna rangordnade efter hur frekvent förekommande det varit. Mest frekvent 
tema/svar presenteras först.

Fokusdialogen är genomförd och sammanfattad av Linnea Hedin och Frida Skarp,
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INTRODUKTION
Under fokusdialogen hölls en presentation om vad en översiktsplan är samt om vad 
Agenda 2030 är och innebär. Som introduktion till enkäten fanns en kortare text som 
beskrev vad en översiktsplan är samt syftet med enkäten. En text om de 17 globala 
målen var även bifogad.

Uppvärmning
Som uppvärmning på mötet fick deltagarna svara på två frågor via menti.com. Dessa 
frågor fanns enbart med på det fysiska mötet och inte i det material som skickats ut i 
enkäten. Resultatet ses nedan.
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Två av deltagarna tog sig dit med moped vilket inte fanns som svarsalternativ.



1. VAR RÖR DU DIG I KOMMUNEN?
Vilka platser brukar ni vara på och vart ligger de tex: skola, nöjen, fritidsintressen, 
kollektivtrafik, kompisar mm.

Sammanfattning
Mest rörelse sker med buss mellan hemmet, skolan och kompisar. Detta gör att 
resecentrum och busshållplatser blir mötesplatser. Sommartid används badplatserna 
mycket.

Dialog
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Enkät
Mölnlycke- skola, centrum, kompisar, bibliotek och Wallenstamhallen.
Landvetter- centrum, kulturhuset, resecentrum, skolan och Ica.
Fritidsintressen i kommunen, träning. 
Finnsjön, Lidsjön, Landevttersjön, Tavikens udde, Örtjärn, Skogenomådet, Benarby, 
Djupedal, Säteriet.
Härryda
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2. Vilka av de 17 målen i Agenda 2030 tycker du är viktigast?
Det finns 17 globala mål. Välj i gruppen ut de tre som ni tycker är viktigast.

Sammanfattning
Ingen fattigdom och Jämställdhet är de mål som flest tycker är viktigast. Efter dem 
kommer God hälsa och välbefinnande samt Bekämpa klimatförändringarna. 

Dialog 
Efter diskussion och omröstning blev resultatet:

• God hälsa och välbefinnande (9 röster)
 
 ”Många mår psykiskt dåligt. Det behövs insatser i skolan och strukturer för  
	 omhändertagande.	Den	psykiska	ohälsan	kan	också	leda	till	fysisk	ohälsa	då		
	 man	inte	vill	vara	med	på	idrotten	i	skolan	för	att	man	skäms	över	sin	kropp	men		
	 man	berättar	det	inte”

	 ”Det	är	lätt	att	cykla	i	kommunen	men	man	vill	inte	cykla	på	bilvägar.	Det	är		
	 läskigt	att	cykla	eller	åka	moppe	mellan	Mölnlycke	och	Landvetter”.

• Ingen fattigdom (7 röster)

• Jämställdhet (7 röster)

 ”Killar får göra mer. Det är väldigt uppdelat”.

Övriga mål som också fick röster var God utbildning för alla (6 röster) och Bekämpa 
klimatförändringar (4 röster).

Enkät
• Jämställdhet (10 röster)
• Ingen fattigdom (7 röster)
• Bekämpa klimatförändringar (6 röster)
• Ingen hunger (5 röster)
• God hälsa och välbefinnande (3 röster)
• Rent vatten och sanitet för alla (2 röster)
• God utbildning för alla (2 röster)
• Fredligt och inkluderande samhälle (1 röst)
• Hållbar konsumtion och produktion (1 röst)
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (1 röst)
• Minskad ojämlikhet (1 röst)
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3. Vad innebär kommunens strategi för dig? (endast dialog)

Sammanfattning
Utbyggnation kräver fler parkeringar och mer skolor. Det är viktigt att tänka efter så 
att utvecklingen blir rätt och inte förstår kommunens karaktär. Naturen är viktig för de 
boende i kommunen.

Det är viktigt att kunna arbeta nära där man bor. 

Närheten till Göteborg gör att man åker dit för tex bio, shopping och restauranger. 

Det finns många platser och lokaler i Härryda kommun som inte används så mycket 
som de skulle kunna göra. 

Centrum i Landvetter och Mölnlycke samt resecentrum i Landvetter upplevs otrygga, 
framförallt på kvällstid. 

Täthet
• När man bygger nytt behövs mer parkering. Det kommer bli mer trafik. 
• Man behöver fler skolor om man bygger fler hus i Landvetter och Mölnlycke. En 

tätare stad behövs mer plats för skolor.
• En familj som åker mycket bil för att det inte finns någon busshållplats som ligger 

nära. 
• Rävlanda – täthet är till förmån för Rävlandas karaktär
• Det är generellt bra att satsa på förtätning i Landvetter och Mölnlycke. Men det är 

ändå viktigt att man inte satsar för hårt där. Man vill gärna bevara lite karaktären av 
mindre orter i jämförelse med Göteborg.

• Viktigt att fokusera mer på hållbar utveckling än bara på utveckling. Det gäller att 
man vet vad man gör. 

• Alla samhällen i kommunen ligger ganska nära varandra i Härryda. Det är bra! 

Orter
• Hindås, Hällingsjö och Rävlanda behöver bevara karaktären mer än det står i texten 

(strategin). Viktigt att bevara detta så att människor kan välja att bo på landet. 
Förstärka naturkopplingen.

• Rävlanda – närheten till naturen.
• Hällingsjö – det är litet. Det är nära Landvetter, men ändå mer känsla av landet. 

Man kan välja att bo på landet.
• Landvetter – nära till allt, skog, butiker och skog, sjö – bra blandning mellan 

stadskänsla och landet.

Arbetsplatser
• Nära till jobbet är viktigt i framtiden. Man vill inte lägga tid på att resa. Ska man 

pendla ska det vara effektivt (kollektivtrafik). Man vill ha en gräns mellan vad som 
är jobb och fritid. Man behöver ha en avgränsning mellan vad som är hem och 
arbetsplats. Man åker dit och träffar andra människor.



7

• Välja jobb först och sedan bostad efter det. Gärna utomlands (många). Någon väljer 
att bo i Göteborg, så då väljer man plats först. 

Serviceutbud	och	fritidsaktiviteter	
• Affärer i de mindre orterna. Lite mer service. Klädbutiker saknas. Man åker till 

Göteborg eller Allum för att kolla på kläder.
• Bio åker man till Göteborg – går på restaurang (Subway, Mc Donalds) 
• Man åker till Göteborg för att gå på stan och Liseberg. Universeum för barnfamiljer.
• Ibland årskort på Liseberg.
• Det finns en bio i Mölnlycke, men de vet inte att den finns eller är aldrig där. Man 

åker hellre till stan (Göteborg) och gör en större grej av det och går på restaurang 
eller något sådant också.

• Mer kör – fler möjligheter till föreställningar (både att se och delta). Ofta i 
Kulturhuset i Mölnlycke eller Landvetter, ibland vid Götaplatsen i Göteborg.

• Det finns ibland någon teaterföreställning i Kulturhuset. Tråkigt att det är för lite 
övningar. Det finns mycket ytor i kulturhusen, men de används inte så ofta. 

• Kultur och musik – inte så stort intresse bland ungdomar idag – finns lite i 
Mölnlycke. 

• Moppar och fotboll, innebandy, hockey är populärast.
• Pintorpshallen i Landvetter står tom på dagarna – och istället trängs vi två grupper i 

samma hall.
• Det finns mycket platser och lokaler som används dåligt.
• Orientering – utanför kommunen
• Basket – Kvarnby
• Skate vid Djupedal
• Thaiboxning/kampsport/judo i Landvetter (under scouterna)
• Fotbollsplaner upptagna av träningar – inga möjligheter för spontant spel
• Landevi är ingen som går till – det är vanligt gräs och inte konstgräs – halt och dåligt 

att spela på. Den är inte uppmärkt.
• Träffar oftast hemma hos någon. Det finns inte så många ställen att hänga på. 

Annars är det terminalen, ICA, kulturhuset. 
• Ungdomsgården (studio 13) öppnar sent och stänger sent. PÅ Studio 13 är det alltid 

poliser.

Upplevd trygghet
• En incident i Landvetter för ett tag sedan. Väldigt otryggt i Landvetter. Har blivit 

otryggt på senare tid på grund av till exempel droger.
• Går gärna inte i centrum på kvällen. Går inte till Studio 13 då det har ”tagits över” 

av lite stökiga personer. Det är ofta bråk och några som ”tror att de äger stället”. 
Man skulle kunna lokalerna där mer. Det finns några grejer som fotboll men där i ett 
förråd. Skulle kunna använda ytan till mer och man skulle kunna använda grejerna 
mer.

• Placera ut bänkar på olika ställen så kommer folk samlas där. Gärna platser både 
utomhus och inomhus.

• Rävlanda och Hällingsjö – inte samma grej. Man känner alla och man kan röra sig 
fritt.

• Går in på ICA medan man väntar på bussen i Landvetter för att man inte vågar stå 
ute där det kanske står några killgäng och man vill inte stå på terminalen.
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4. Vad gör dig stolt över Härryda kommun?
Detta skulle till exempel kunna vara hur det ser ut, utbudet av aktiviteter och service, 
kollektivtrafik, natur, hållbarhet, läge mm. Vad skulle du vilja visa för en kompis som 
inte tidigare varit i Härryda kommun och vilken plats skulle du ta kompisen till?

Sammanfattning
Mölnlycke och Landvetter centrum är omtyckta platser. Naturen, inkluderat 
kommunens sjöar, är många ungdomar stolta över och skulle vilja visa för andra.

Dialog 
• Tar med folk hem
• Landvetter och Mölnlycke centrum
• Badplats vid bryggan i Landvetter
• Örtjärn – bad och klippor
• Natur – en stor skog ovanför Rävlanda med spår och grillplats
• Hällingsjö – hemma
• Sandsjön

Enkät
• Läget- ligger nära. Nära staden. 
• Naturen runtomkring. Härligt med natur och sjöar. Mycket natur och skyddade 

naturområden. Wendelsberg.
• Mycket aktiviteter, bra utbud av saker att göra. Studio 11 och 13, fritidsaktiviteter, 

föreningar, sport, musik.
• Mölnlycke kulturhus och Landvetter kulturhus, teatrar, biblioteket och kulturskolan.
• Kollektivtrafiken är bra. Bra förbindelser- Mölnlycketerminalen. Bra busstider. Vi får 

busskort.
• Bra centrum.
• Skola som går på skatt.
• Utvecklingen!
• Ica i Landvetter
• Flygplatsen
• Ica, dess utbud av mat
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5. TÄNK ATT DU BEFINNER DIG 20 ÅR FRAMÅT I TIDEN, ÅR 2040!

Sammanfattning
Ungdomarna är då mellan 32-35 år. De bor främst i och runt Göteborg eller utomlands. 
Många vill bo nära naturen och på landet. De flesta åker bil och då främst elbil eller 
kollektivtrafik. En ledig dag spenderar de helt med familjen, nära och kära eller sover. 
Till kommande generationer vill de lämna efter sig ett tryggt och jämställt samhälle och 
en miljö och natur som de räddat från klimatförändringar.

1. Hur gammal är du?

Dialog
• De flesta av deltagarna är runt 35 år.

Enkät
• 32-35 år

2. Hur och var bor du?

Dialog
• Bor utomlands
• Mitt i Göteborg, lägenhet
• Bor i villa nära naturen men nära samhället
• Utanför Stockholm
• Grekland eller Spanien
• Varmt land
• Kommit tillbaka till Sverige

Enkät
• Göteborg 
 -någon stans där det är lugnt. 
 -universitet, jobb, kollektivtrafik.
 -centrala 
 -Karlatornet 
• Göteborg eller Härryda
• Bor i Härryda för släkten finns här samt fin miljö och kultur.
• Stuga i naturen på landet
• På landet
• Berg och bondgård
• Utomlands
 -New York.
 -USA 
 -Inte Sverige
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• Inte i Härryda kommun
• Någon stans i Sverige
• Karlsborg i någon lägenhet
• Lägenhet

3.	 Hur	tar/förflyttar	du	dig	mellan	arbetet	och	hemmet	eller	andra	
målpunkter	och	aktiviteter?

Dialog
• Elbil (praktiskt med bil om man har familj)
• Elbil/buss
• Spårvagn eller buss
• Vit bubbla
• Nya transportmedel som man inte ens vet nu

Enkät
• Bil
 -Elbil
 -En bubbla 
 -Koenigsegg rs
• Kollektivtrafik
 -Buss
 -Tunnelbana
 -Tåg
• Gå eller cykla
• Miljövänligt.
• Samåka
• Motorcykel

4.	 Hur	spenderar	du	din	lediga	dag	på	bästa	sätt?

Dialog
• Med familjen
• Kanske har barn
• Sova
• I stallet
• Ta hand om sig själv, träna, äta bra, lära nytt

Enkät
• Med nära och kära. Ha roligt med kompisar. Umgås med familjen. Spela musik, åka 

skidor, bada i havet, vara ute i naturen. 
• Vara ute. Parker och utflykter.
• Sova
• Sola
• Gymnastik
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• Spontant, häst/ridning, träning, promenad
• Spela
• Handlar aktier

5.	 Vad	skulle	göra	dig	stolt	att	lämna	efter	till	kommande	
generationer?

Dialog
• Ett mer jämställt och demokratiskt samhälle. Tryggt samhälle där gemenskapen är 

stark, man är tighta och alla känner alla.
• Tryggt samhälle där alla känner sig trygga, alla bli inbjudna och det finns tillgång för 

alla.
• Ett samhälle som påverkar klimatet så lite som möjligt
• En ideologi man kan vara stolt över, hållbar ekonomi, jämställdhet, makt är mer 

fördelat lika, alla har mer inflytande, en mer lika demokrati.

Enkät
• Naturen. Gjort ett försök att rädda miljön. Ingen miljökatastrof. En bra miljö.
• En stor upptäckt (er).
• Smycke som går genom släkten
• Ingen fattigdom 
• Hållbara transporter 
• Inkluderande samhälle
• En historia och fred
• Ha en bra amerikansk president
• Större internationella samarbeten likt EU
• Åka till Tokyo
• Pengar
• Dagen man tog körkort
• Ica och Landvetterskolans lärare
• En bra Landvetterskola
• Donken


