UNGAS
MOTORINTRESSE
— PROBLEM ELLER
VIKTIG RESURS
FÖR SAMHÄLLET?

White Paper med policyrekommendationer från
konferensen ”Dags att gasa” på Fryshuset 20/05/21

INLEDNING

I detta white paper finner du resonemang och rekommendationer baserade
på konferensen ”Dags att gasa” som arrangerades av Fryshusets verksamhet
MIU – Motorintresserad ungdom den 20 maj 2021. Konferensen livesändes
på Youtube.
Konferensdeltagarna fick ta del av vad unga motorintresserade och
representanter från Polisen, BRÅ, näringslivet samt Fryshuset, hade att säga
om situationen för unga motorintresserade i dag. En fråga som diskuterades
var bland annat hur vi kan arbeta förebyggande och förhindra att problem
uppstår. En annan hur vi på bästa sätt kan stötta unga, och ta tillvara deras
motorintresse som en resurs för samhället.
Under rubriken ”Program” återfinns programmet för dagen. Efter det följer
sammandrag från de olika paneldiskussionerna. Rapporten avslutas med
slutsatser från konferensen, och MIU – Motorintresserad ungdoms
policyrekommendationer för hur vi vill att Sverige arbetar vidare med frågan
på lokal och nationell nivå.

Under avsnitt Programinnehåll ser du hur programmet såg ut för dagen.
Därefter följer en sammanfattning av vad som framkom under panelerna.
Rapporten avslutas med Motorintresserad ungdoms policyrekommendationer
för hur vi vill att Sverige arbetar med frågan på lokal och nationell nivå.
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PROGRAM

Moderator: Michael Einhorn
13.00 INTRODUKTION

Maja Heller, nationell projektledare MIU
Anton ”Atte” Nurmela, ungdomsledare MIU EPA
13.12 BAKOM RATTEN

Föreläsning
Annie Seel, ”rallyprinsessa”
Paneldiskussion
Kramfors Young Wheels
MIU Borlänge
MIU Östra Göinge
ÅMU Åkersberga
13.50 KÖR OCH STÖR

Föreläsning motorbranschen
Bo Eriksson SFVF
Paneldiskussion
Malin Grentzelius, fältsekreterare Upplands-Bro
Linda Lindblom, projektledare BRÅ
Magnus Nilsson, Polis Upplands-Bro/Järfälla
Robert Persson, MIU Östra Göinge
Camila Salazar Atìas, kriminolog Fryshuset
Ulf Schön, ICA Sollefteå
14.50 NU GASAR VI!

Föreläsning bilsport
Sandra Nyström BSP
Paneldiskussion
MIU Borlänge
Kramfors Young Wheels
ÅMU Åkersberga
15.37 AVSLUTNING

15.45 SLUT
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PROBLEMBILDEN

EPA-traktorer och motorer är en populär hobby för unga i samhället, samtidigt
så finns problem med störande beteende som hög musik och nedskräpning.
Hur förebygger och löser vi de problem som finns, och kan ungas
motorintresse vara en positiv resurs för samhället? Under den här konferensen
kom de ungas perspektiv fram samt perspektivet från polis, fältarbetare, BRÅ
och näringslivet.

VIKTIGT ATT LYFTA UNGAS PERSPEKTIV

Konferensen inleddes av att Anton ”Atte” Nurmela, ungdomsledare för EPAsektionen inom Motorintresserad ungdom (MIU) och anställd av Fryshuset,
berättade att han började som motorintresserad ung i MIU där han deltog i
olika utbildningar och fick stöd av Fryshusets ledare för att utvecklas och ta
allt större ansvar. Han vill att konferensen ger förståelse för motorintresserade
unga och visar vad de unga gör.
— Vi vill komma någonstans, vi har ett mål i slutändan, sade Atte. Vi vill få
våra röster hörda.
Maja Heller, nationell projektledare MIU, inledde med att det betyder
jättemycket att få lyfta upp ungas åsikter och motorintresset. I media finns
negativa åsikter om motorburna unga och därför behövs ungas egna åsikter
och perspektiv lyftas fram för att balansera bilden. Hon vill genom den här
konferensen inspirera andra kommuner ute i landet till att styra upp och
organisera motorintresset, idag uppstår mest spontana träffar. Det är viktigt
att inspirera till verksamhet, för vuxenvärlden behövs i bakgrunden även fast
det är fantastiska ungdomar som kan mycket själva.
— Prata om ungdomar vill vi inte göra, vi vill prata med, sade Maja.
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VIKTIGT MED BRA FÖREBILDER
OCH STÖD FÖR ATT UTVECKLA EN PASSION

Motorintresset har funnits länge i samhället, det är ett intresse många har och
som kan ta olika uttryck och vägar. Rallyproffset Annie Seel, känd som ”hela
världens motor- och rallyprinsessa” berättade att hon har tävlat i motorsport
i 30 år och har satt ett höjdrekord på Mount Everest med motorcykel.
Hon ärvde sin pappas motorintresse och när han inte fanns i livet mer och
kunde hjälpa henne så lärde hon sig att meka själv och byggde om sin
motorcykel till tävlingsmaskin. Genom problemlösning och modet att
prova så tog hon sig framåt.
Annie vill slå ett slag för den nya generationen motorintresserade.
Motorintresset är precis lika viktigt och lika mycket värt som andra ungdomars
intresse. Det är viktigt att ta vara på detta för det är en resurs för framtiden,
viktigt att unga får möjlighet att utöva sitt intresse. Inte bara meka utan även
köra och umgås och vara tillsammans – att göra bra saker. Motorsport och
garagekultur är inkluderande. Man kan vara lång, kort, ung eller gammal. Det
spelar ingen roll varifrån du kommer, alla kan vara med. Annie har tävlat i
motorsport där de varit från olika länder och jobbat ihop i samma team, de
har talat samma språk för de har delat samma passion.
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— Ofta har jag märkt att motorungdomar är väldigt drivna själva, man tar
egna initiativ, de är ofta göra-människor, då blir saker gjorda. Bara man får lite
styrning och riktning på det så blir det bra, sade Annie. Vi ska se
motorintresserade unga som något positivt.
Det är unga som tar över och kommer driva motorsporten framåt, meka våra
bilar eller jobba som yrkeschaufförer. Hon hoppas att människor som inte varit
i kontakt med motorsport eller unga med motorintresse, ser potentialen, hur
viktigt intresset är och att det är en framtid och att man ger utrymme och
resurser till att man får hålla på och då blir det inte stök och bus. Tjejer
kommer fram och tar för sig och vill bli yrkeschaufförer.
Annie sade att man alltid vill ha starka förebilder och hon ser sig själv som en.
Det behövs bra förebilder, som skapar saker, göra-människor. Det behövs
utrymme för unga som verkstadslokaler där de kan göra bra saker, här behövs
det mycket mer. Det är problem att få till motorbanor där unga kan vara.
— Som med vilda djur i naturen, man kan inte skuffa undan de hur mycket
som helst då poppar de upp där de inte ska vara. Behövs bra ”lekplatser”, sade
Annie. Har man ett motorintresse så har man ett intresse livet ut, man kan leva
på det och man kan ha roligt överallt, avslutade Annie.
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UNGA SAKNAR EN PLATS ATT VARA PÅ

Motorungdomar från klubbar/föreningar från fem platser från norr till sönder
berättade om sitt intresse i en paneldiskussion. De var överens om att det
finns problem med nedskräpning, hög musik och störande beteende, men att
många ändå sköter sig och man ska inte dra alla över en och samma kam. De
är överens om att grundproblemet är att motorintresserade unga saknar en
plats att vara på.
Jessica Nyström från Åkersberga Motorburna ungdomar, sade att hon tror att
de flesta av de vuxna trycker ner ganska mycket på unga för de förstår inte
varför unga gör som de gör. Unga är på olika parkeringsplatser för att hänga
tillsammans och umgås.
Eleonor Albertsson, MIU Borlänge, lyfte att det är bättre om motorintresset
uppmuntrades och det fanns en plats där man kunde få vara. Det är egentligen
ingen som vill störa.
— Vi hamnar överallt, vi hittar ingenstans att vara på, sade Malou Persson
från MIU Borlänge. Kommuner förstår inte vårt intresse.
Eleonor sade att responsen de fått från kommunen har varit ganska dålig. De
har försökt få till en träffpunkt för unga och blivit lovade av kommunen under
två – tre års tid.
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BEHÖVS FINANSIERING
OCH STÖTTNING AV KOMMUNER

Det behövs finansiering av motorföreningarna. Simon Strömberg, Kramfors
Young Wheels, sade att de har sökt pengar från Arvsfonden och när det drar
igång ska de få 50 000 kr av kommunen. Med pengar får de resurser till
utbildning, bättre verkstäder, utrustning och kan göra mer arrangemang. Då
kommer de få ihop alla unga, det kommer bli jättestor skillnad. Istället för att
stå på ICA-parkeringen, nu går man in på ICA och köper någon dricka och så
står man där.
— Det blir bättre gemenskap att ha ett ställe som alla kan åka till, sade
Timmy. Umgås och skruva och ha kul istället för att stå utanför ICA och
vara störande.
Jessica sade att de blivit stöttade av kommunen, men de har ingen allmän
plats där unga kan samlas på kvällarna. De har ett garage, men de vill kunna
åka, vara ute och göra annat på kvällarna också.
— Alltid kul åka runt, har man gjort något med EPAn vill man visa upp det,
sade Simon. Men man vill ju inte stå på ICA, spela hög musik och stöka ner.
Malou berättade att de också har ett garage, men det är inte öppet på
kvällarna. De hittar närmaste öppna yta och samlas där. Men det är mycket på
helgerna och kvällarna, man vill umgås ändå och det kan de inte för garaget
stänger på kvällarna.
— Det finns inget ställe att samlas dagtid, sade Eleonor. De har stängt igen
två av parkeringarna där unga brukar hänga. Problemet försvinner inte för det,
det bara flyttar på sig.

UPPMUNTRA UNGA ATT GÖRA RÄTT

De unga vill se en dialog med de ansvariga i kommunen. För att lösa problemet
med nedskräpning kan man sätta upp fler papperskorgar och soptunnor, och
uppmuntra de unga att slänga sopor där. Det behövs vuxna som kan förklara
på ett sätt som känns sjyst för ungdomarna där de uppmuntras att göra rätt
för sig.
Fältarbetarna i kommunen är inte på plats där EPA samlas, menade Jessica.
— Skulle vara bra att alltid ha någon som är där, skönt med vuxen i närheten,
sade Jessica.
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MOTORFÖRENINGAR GER KUNSKAP,
GEMENSKAP OCH TRYGGHET

De unga i panelen berättade att de lär sig mycket genom morföreningarna, de
hittar andra med samma intresse, lär sig att arrangera evenemang och de
växer som personer. Det är kul och trevligt att vara i en gemenskap.
— Det blir en trygghet att hitta de som vill göra samma som man själv vill
göra, sade Malou. Man hittar hem.
Timmy planerade och förberedde en EPA-träff i fyra – fem månader.
Evenemanget blev mycket lyckat och det kom unga från hela landet. Jessica
lyfte att i en gemenskap kommunicerar man på ett annat sätt och blir som en
stor familj. Man vet alltid att man kan få komma till någon och få hjälp om
man har problem.
— Man växer som människa, sade Malou. Man lär sig vara kreativ och
problemlösning. Det är alltid problem när man håller på med bilar.
— Man får mer kunskap som man kan ta med sig ut i arbetslivet också, sade
Jessica. Olika tips och råd hur man ska bete sig i olika sammanhang. Man får
mer kunskap bakom ratten när man är ute och kör. Tips och råd på vad man
ska träna på innan man tar körkort.

EN FÖRÄNDRAD BRANSCH BEHÖVER FOLK

Bo Eriksson från Sveriges fordonsverkstadsförening (SFVF) berättade att det
behövs fler tjejer i branschen. Branschen har förändrats. Det kommer fler
autonoma fordon, vätgasfordon och elfordon. Nu pågår den största
omställning som branschen någonsin haft och den kommer dagens unga att få
vara med på. Det finns nu ett akut behov av 6 000 personer i branschen, både
på den lätta och den tunga sidan. Det är brist på mekaniker och tekniker.
Branschens stora problem är att många har kvar bilden att man står i en
oljegrop till knäna och är skitiga. En verkstadslokal idag är ren, många kunder
går in i verkstaden och möter mekanikern.
— Kan du felsöka en dator, så kan du felsöka en bil, sade Bo.
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LÖS PROBLEMEN GENOM SAMARBETE
MELLAN UNGA OCH SAMHÄLLET

Representanter från myndigheter, näringslivet och Fryshuset lyfte problemen
med störande beteende och diskuterade lösningar. Vuxenpanelen var överens
om att det behövs platser för de unga att vara på där de kan få kanalisera sitt
intresse så att de inte är på andra platser och har ett störande beteende för sin
omgivning.
Camila Salazar Atìas, kriminolog och kunskapsområdeschef Föredöme och
framtidstro på Fryshuset, framförde att det innebär en risk att befinna sig i ett
utanförskap. Det ligger i människans natur att söka tillhörighet. Att från
kommunen inte få gehör, att ha ett intresse som andra unga delar och hittar en
gemenskap i men att det inte tas till vara, att vuxna störs av musiken eller
överhuvudtaget att unga finns, det blir destruktivt. Det behövs en plats för unga
att vara där de kan få utlopp för sitt intresse. Att inte få den platsen gör att
man hamnar i periferin, och i den periferin kan andra destruktiva krafter
komma in. Att inte ha tryggheten i att bli erkända, öppnar också upp för
destruktiva krafter.
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Parkeringar och platser stängs för att unga inte ska vara där, men de unga
kommer fortfarande ha kvar viljan att hålla på med sitt intresse och de kommer
hitta nya ställen att vara på, där de inte heller ska vara, sade Robert Persson
från MIU Östra Göinge. Det behövs ställen för unga där de kan dela sitt
motorintresse med varandra och där det finns uppsatta papperskorgar. En
organisation som MIU är väldigt viktig för de unga.
Idag är motorburna unga på butikers parkeringar och stör, vilket är ett problem.
Ulf Schön, ICA handlare i Sollefteå, menade att det behövs finnas en förening i
varje ort, en samarbetspartner att jobba tillsammans med för att lösa
problemen.
Polisen kommer när det är problem som nedskräpning och hög musik. Det
behövs att motorkollektivet själv förstår att det inte är bra om du kastar din
hamburgerpåse på backen, så att polisen slipper komma, sade Magnus
Nilsson, polis i Järfälla som höll med om problembilden som ges. De unga
bygger jättestora och häftiga musikanläggningar i sina bilar och är
jätteduktiga, men spelar de musik samtidigt som andra försöker sova i ett
bostadsområde, då kommer polisen. Det är inte alla som tycker att en trimmad
motor är det bästa att lyssna på klockan två på natten. Konsekvensen blir att
andra blir drabbade.
En hel del av fordonen håller inte de reglemente som är satta. Förarna är
tekniskt sett väldigt skickliga, men unga har ett högt riskbeteende i trafiken.
Problemet blir att när den tekniska skickligheten ska användas på allmän väg
så ökar risken för olyckor. Magnus ansåg att om samhällets representanter
kommer närmare motorklubbarna och man börjar prata med varandra, så lär
man känna varandra och ungdomarna får större förståelse för samhället och
då skruvar man ner volymen när klockan är mycket.
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SKAPA DIALOG OCH BYGG FÖRTROENDE
MELLAN UNGA OCH OLIKA AKTÖRER

Camila menade att de problem som finns beror mycket på att ungdomarna inte
har någonstans att vara. Det behövs finnas vissa regler man följer, en
organisering. Det blir som en hel klubb som åker runt, kan man ha klubbkvällar
där man åker runt och samhället kan förvänta sig att det finns musik då?
Organisering och dialog, det gäller att hitta vad som är bra för alla.
Ulf har satt upp parkeringsförbud nattetid på grund av buskörning och ljud. Har
man en klubb som man pratar med och hittar ambassadörer bland unga så kan
man lösa det. Om kompisen slänger flaskor, säg till kompisen att ”gör inte så,
gå till glasigloon”. Gör man de sakerna så blir det bra.
I Järfälla var det tidigare katastrof på IKEA:s parkeringsplats vår och höst, det
var streetrace, vilda västern och det brändes gummi, sade Magnus. Men så
hittade man en arrangör som ville organisera detta och nu har det blivit en
ordnad familjetillställning. Det är två gånger per år och då kan man acceptera
att det blir en störning. Det finns en klubb för detta och man har närmat sig
varandra.

Camila sade att när man är organiserad kan man sätta tryck på kommunen.
Är man organiserad som förening är det mycket mer hållbart. En klubb ger
identitet, man har olika namn på klubbarna, något man står för, en värdegrund.
Det skapas kontakter när unga får någonstans att vara och det öppnas upp
möjligheter till jobb.
— Det är ett problem att bli sedd bara som ett problem, då blir man
problemet också för det är det enda man ser, sade Camila. Ge unga en plats,
ge andra och nya möjligheter, allt som har med positiv fritid att göra, ledare,
förebilder och så vidare, det är den bästa medicinen mot all typ av kriminalitet
och utanförskap. Kan man fortsätta med det är det en fantastisk möjlighet att
ta till vara på.
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Magnus höll med Camila. Organisation kan låta läskigt och lite stort. Men man
kan få hjälp av kommunen att starta upp. Vill man driva detta i en positiv
riktning så kan man söka samarbeten. Helt plötsligt vill man ha en ICA
handlare som vill sponsra med något. Om unga är organiserade i föreningar så
finns där en partner att samtala och samarbeta med. I Storuman finns ett
gemensamt initiativ, där hjälper EPA-förare polisen att spana på inbrott. EPAtraktorer är en växande rörelse och det är en positiv kraft.
När det uppstår friktion mellan unga och polisen så beror det ofta på att den
unga har hamnat i situationer med polisen tidigare. Camila lyfte att ibland kan
det även vara en del av det roliga, att det skapar en spänning att polisen är
efter en. Viktig i sammanhanget är att de unga redan känner sig som ett
problem och redan känner sig som utanför. I värsta fall kan det landa i att det
är de första stegen in i kriminalitet. Även om brotten är ringa kan det sänka
tröskeln för annan kriminalitet, vilket man bör vara aktsam kring.
— Polisen jagar inte unga för att bötfälla dem, men i och med att du tagit
körkort eller förarbevis då har du gått med på samhällets krav, sade Magnus.
Och väljer du att inte följa det då kommer polisen och då blir det en
konsekvens. Regler finns för säkerhet, inte för att djävlas.
Camila sade att det gäller att tänka nytt.
— Det finns en massa föreningar, som har basket, fotboll och annat, kan man
inte bara addera till en grej?
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BEHÖVS MER UPPFÖLJNING FÖR ATT
JOBBA KUNSKAPSBASERAT

BRÅ tittar på problematiken med motorburna ungdomar med lösningar som
platser för motorgårdar och hårdare straff. Det finns ingen universallösning,
utan man måste jobba kunskapsbaserat där man utgår från den specifika
situationen i varje område. Vad finns det för resurser som myndigheterna kan
använda sig av, hur kan man jobba med bakomliggande orsaker? Det behövs
mer uppföljning än vad som finns idag, det saknas tillräckligt med fakta och
forskning för att BRÅ ska kunna säga vad som fungerar.
— Vi längtar efter dessa kommuner som säger vi har gjort de här insatserna
och det har minskat brotten, sade Linda Lindblom projektledare BRÅ. Så att de
kan inspirera andra.
Malin Grentzelius, fältsekreterare Upplands-Bro kommun, berättade att det
finns ganska många som är ute på kvällarna.
— Vi möter att man saknar platser att hänga på där man inte stör andra,
sade Malin.

FÅNGA IN INTRESSET

I den här konferensen har röster hörts från unga som är organiserade, men det
finns också unga som inte har de resurserna. På flera platser har det varit
problem med unga som kör för snabbt med moppe på gångbana. Camila
berättade att Fryshuset har fångat in det intresset och riktat mot att köra på
bana, som motorcross och liknande, vilket har fungerat väldigt bra. Om
Fryshuset inte hade erbjudit detta så kan dessa unga ha hamnat i register. Det
behövs en plats att meka på, att vara på, för då möjliggör man för flera att tal
de av det intresset.
När Linda jobbade som fältassistent så fanns det mekarrum på flera av
fritidsgårdarna, men de är borta idag. Unga har hjälpt till i coronatider genom
att bl a hämta och leverera mat till de som inte kunnat besöka butiker, kan man
göra det så kan man även skapa ett intresse hos unga att förebygga inbrott
som stärker den formella kontrollen, då använder man ungas kraft till
samhället. Linda lyfte att det är viktigt att ha en löpande dialog. Både
kommunen och polisen behöver mer resurser för att kunna vara ute. Det
behövs att skapa strukturer och rutiner där man ser att man har den här
problematiken med brottslighet och otrygghet.
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INGEN KOPPLING MOTORBUREN UNGDOM
OCH ALKOHOL

Det kom en fråga från publiken via chatten om det finns en koppling mellan
motorburen ungdom och alkohol. Vuxenpanelen var här överens om att när
många ungdomar samlas, så förekommer det mycket alkohol. Men det handlar
inte om bilen eller motorintresset, utan det är platsen.

ALLT FLER TJEJER HAR ETT MOTORINTRESSE

Camila tog upp att hon blev förvånad över att det är så många tjejer intresserar
sig har egna bilar och eget motorintresse. Det är värt att lyssna och ta till vara
på. Robert höll med och pekade på att många tjejer försöker, men ofta är det
killar i framkant.
Det är ett fenomen med moppar, mopedbilar, A-traktorer, klassiska raggarbilar
och motorintresset blir en mötesplats för alla. Linda berättade att det BRÅ ser
är att mopedbilar är en ny grupp och där är tjejer mer representerade.
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FINNS INGA ENKLA SVAR

Vuxenpanelen diskuterade hårdare tag genom nya lagar och vad det kan leda
till. Linda tog upp att om man får en bot eller liknande kan det också förändra
en. Det finns också en stigmatisering av problem. Om upptäcktsrisken är
större begår man färre brott. Och det här kan vara ett argument mot det som
Camila säger. Det finns inga enkla svar. Det finns också unga precis som
vuxna som inte vill infoga sig, man vill köra fort, man är stolt över sin bil, man
är inte i den stora massan.
Polisen ser att det finns risk för konfrontation, det uppstår friktion mellan
motorburen ungdom och polisen, om det vore fler poliser som vore utbildade
att göra fordonskontroller då så skulle fler unga bli av med sina fordon, och det
kan vara förebyggande. Magnus sade att det kan få effekten ”Mina tre
kompisar har blivit fällda, jag struntar i ett modifiera min”.
Camila önskade att man ser och bekräftar och förstår att det är otroligt många
som har det här intresset och att det inte är något destruktivt. Det finns
jobbmöjligheter och en framtid i det där vi har att vinna på att se unga som en
resurs.
Panelen är överens om att man behöver höra de unga och prata med dem. Det
finns olika fordonsklubbar som man kan ha ett kunskapsutbyte med.
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BILSPORT ÄR GEMENSKAP

Sandra Nyström från ungdomskommittén i Svenska bilsportförbundet,
berättade om att de vill främja ungdomars rätt att utöva sitt bilsportsintresse.
De har verksamheter lokalt, regionalt och nationellt. De gör det lite mer som en
idrott att utöva bilsport för det är viktigt att träffas. Om man kan skapa en
gemenskap mellan alla unga som har ett intresse kommer det att generera
mer till samhället i stort. I ungdomsverksamheten försöker man inspirera
varandra. Det finns inget stopp på hur man kan engagera sig: som utövare eller
funktionär. Förbundets verksamhet bygger på ideellt arbete och det finns över
100 000 utövare. Det finns ett stort behov av fler.
MIU i Borlänge bygger en gemenskap som sammansvetsar unga. Fredrik Fern
Zakariasson och Matilda Visconti berättade att de ger unga en plats att vara
på där de kan känna sig bekväma, inte bli dömda utan bara kan vara sig själva.
Kommunen har lovat ett garage i två år men de har fortfarande inte fått det.
Istället har de skaffat en container som kommer fungera som en temporär
lösning, där unga kan träffas och där de också kan visa att de kan hålla rent
omkring sig. De har finansiering ett år till från Arvsfonden, efter det vet de inte.
Kommunen verkar inte visa något intresse för de förstår sig inte på
motorintresset, de förstår inte att det är viktigt för ungdomar att ha en
plats att vara på.
I Åkersberga startade de 2015 för att möta problemet med att de inte har
någonstans att vara för de blev bortkörda. Nu har de stöd från kommunen och
ett garage där de kan samlas och umgås, berättade Therese Nyström. Men
man vill också testa sina bilar, åka runt, åka ut, träffa sina kompisar och man
vill inte bara hänga precis vid garaget och då blir det på parkeringar eller i
skogen. Ungas egna intresse att driva verksamheten vidare har varit en
framgångsfaktor att visa upp för allmänheten och kommunen att de
faktiskt kan det här.
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MOTORUNGDOM KAN STÄVJA INBROTT

Ungdomarna lyfte att ett samarbete mellan unga och polisen skulle vara bra
och väldigt nyttigt för alla. Therese säger att de har motorveckor där Polisen
kommit och berättat om sin verksamhet. De har varje år en stor motorträff för
unga i Österåkers kommun. Unga med EPA-traktorer och veteranbilar får möta
unga på ett helt annat sätt än de kanske gör annars.

VERKSAMHETEN DRIVS FRAM AV UNGA

Det är mycket jobb som ligger bakom och unga själva som driver
verksamheten framåt, de kommer med idéer och tankar. Vuxna som finns där
som stöd. Unga nås genom sociala medier, där hittar man unga i dag. Har du
en kompis, ta med nästa gång. Istället för att säga ”Vi gör det här och det här”,
så är budskapet ”Kom med och se”.
Jessica sade att om unga samlas på ett visst ställe så ska man se med ungas
blick på vad de gör om kvällarna. Unga bjuds in till garaget och de har fått gå
förberedelsekurser för körkort. Det är viktigt är att behålla det som de har idag.
De har fått stöd från kommunen, men behöver även få ihop pengar själva.
Resor, bildelar, verktyg, arrangemang - allt det kostar. Om inte från kommunen
så kanske det går att hitta samverkan med andra kommuner eller
andra aktörer.
Sofia Wolfenstein och Saga Forslund, från Kramfors Young Wheels berättade
att de är 10 unga som träffas varje vecka. De ligger som en ungdomsgrupp
under Kramfors motorklubb. Unga är en del av teamet och de planerar
träffarna och söker få ihop pengar till en motorgård. De har fått bra stöd från
kommunen och har lämnat in en ansökan till Arvsfonden för det kostar pengar
att starta en motorgård. De har ett bra samarbete med andra lokala
organisationer och föreningar i området.
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VUXNA VILL HJÄLPA TILL

De vuxna vill möta de unga, men det verkar finns en okunskap och man vet inte
riktigt hur man ska nå unga, hur man ska prata med dem utan att det blir fel.
Nu när de i Kramfors är en grupp så är det lätt för andra att ta kontakt, andra
kan ta kontakt med föreningen via Facebook.
Sofia berättade att när de skulle ha en EPA-träff så var det många som hörde
av sig och ville samarbeta med dem och hjälpa till. De har även tagit kontakt
med företagare i kommunen för att höra deras åsikter och hur deras tankar går
om detta, och för att berätta om verksamheten och vad deras mål är. De är i
kontakt med företag som sponsrar dem. Många företag i motorbranschen är
intresserade av unga med motorintresse och det är inte svårt få kontakt, det är
många företagare som vill hjälpa till.
Föreningen Young Wheels är för alla unga att träffas, det utvecklar många och
ännu fler blir intresserade av verksamheten. Det har skett en stor utveckling
hos unga och man ser hur mycket de har växt. De vågar mycket mer. I andra
kommuner blir de sugna och inspirerade av det som Young Wheels gör. De
sade att vuxna ska prata med de unga och ta vara på deras idéer. Har de
någon att ställa frågor till, så lyckas de. Unga har stora mål och visioner i sitt liv
så stötta dem så blir de ännu stoltare och de växer.
Saga sade att det behövs hjälp som peppar unga, hjälper dem att söka
samarbetspartners och berättar hur man ska gå till väga för det är inte så lätt
när man är 16 år att arrangera en hel träff eller bilutställning när man inte har
någon tidigare erfarenhet. Det blir mycket enklare med någon som vet och som
kan hjälpa.
Sofia tror på samarbeten mellan kommuner, föreningar och ungdomar. Att det
finns en tvåvägskommunikation. Det är inte bara vuxna som ska prata med de
unga, utan även unga som tar kontakt med vuxna så att det uppstår en naturlig
dialog. Vuxna lär sig otroligt mycket av att ha unga i sin närhet och få höra
deras tankar och visioner, lika mycket som de unga lär sig av de vuxna.
Theresa höll med, det är viktigt att vuxna ställer frågan till unga om vad de gör
och vara var de är. Det finns alla möjligheter, man ska fråga unga om vad de
vill. Man behöver möta de unga på deras egen arena för att höra deras röster.
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MOTORFÖRENINGAR SKAPAR FRAMTIDSTRO

Det blir allt mer EPA-traktorer och unga som samlas på parkeringsplatser och
skapar problem. Sofia sade att man inte ska tysta ner de unga utan man ska
lyfta fram dem, låter man dem höras så skapas magi. Man får sådan
framtidstro. Det är de som ska ta över sen. Känns så himla hoppfullt när
de växer så mycket och får lära sig. Otroligt viktigt att ta vara på.

JOBBA MED KOMMUNER OCH BESLUTSFATTARE

MIU Åkersberga lämnade in en motion till kommunen om stöd, men allt tar tid.
Det gäller att fortsätta jobba för det man tror på, att trycka på kommunen. Inte
skicka brev utan gör en film och förklara att det här betyder mycket för de
unga, det kan väcka mer intresse. Skicka till kommunen och berätta vad de
unga vill göra.

DRIVKNUTEN I HUDIKSVALL - ETT UNIKT SAMARBETE

I Hudiksvall finns verksamheten Drivknuten som presenterades genom en film.
Det är en ny fritidsgård för motorintresserade ungdomar 15 – 18 år som drivs i
samarbete med kommunens lärandeförvaltning, socialförvaltning samt kulturoch fritidsförvaltningen. Fritidsgården har blivit en samlingsplats där de olika
förvaltningarna kombinerar sina kompetenser för att stötta ungdomarna på
bästa sätt. Lärandeförvaltningen står för lokalerna i en skola och
fordonspersonal, kultur- och fritidsförvaltningen har fritidsledarna och
socialförvaltningen jobbar förebyggande och har fältassistenter på plats. På
Drivknuten får ungdomarna mecka med sina fordon, fika i caféet, spela kort
eller pingis, eller bara hänga med varandra och umgås i en gemenskap.
Fritidsgården tillkom för att det i Hudiksvall finns ett stort intresse och behov
hos unga att vara tillsammans med sitt motorintresse, det finns över 200
fordon som A-traktorer och mopedbilar i kommunen. Fritidsgården har blivit en
succé där unga känner att de nu har någonstans att vara. Personalen ser att
verksamheten innebär ett viktigt förebyggande arbeta för att motverka psykisk
ohälsa, att minska klyftorna och ge unga en tillhörighet för alla unga vill ha ett
sammanhang att tillhöra där de får vara med sitt intresse.
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TANKAR ATT TA MED SIG HEM FRÅN KONFERENSEN

Annie lyfte att unga behöver organisera sig och få med kommunerna.
Kommuner förstår inte vad motorintresserade unga håller på med. Man
behöver inte argumentera för att få en ny fotbollsplan, men de här unga har
driv så ge dem möjligheter. Det kommer alltid finnas de som är stökiga, bättre
då att de får hjälp av oss att göra bra saker än att de gör dåliga saker. Fortsätt
göra bra saker. Det finns ingen färdig väg nu, vi får bygga den tillsammans.
Maja avslutade med att det är härligt med alla möten och inspiration. De unga
uttrycker själva att de inte vill störa och de pratar om hur viktig gemenskapen
är. Det är en väldigt viktig sak för alla att ta med sig. Det är en komplex fråga,
men det behövs samverkan mellan olika delar inom en kommun och samhället,
att vi behöver gå ihop tillsammans för att starta riktigt bra grejer.
Det är viktiga frågor som tagits upp, menade Atte. Det är bra att alla har fått se
vad motorintresserade tycker och vad motorintresserade gör. Motorkulturen är
ett delat folk, det finns de som är lite stökiga men: ”Vi vill ha det lagligt, viktigt
att se skillnad att det finns två sidor av myntet. Det finns stökiga och så finns
det folk som är mer organiserade”, avslutade Atte.
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SLUTSATSER
PROBLEM FINNS

Nedskräpning och störande beteende är problem som kopplas till
motorintresserade unga. Det finns brist på platser där de kan utöva sitt
intresse i en gemenskap med andra. Om intresset inte tas till vara och
får ett eget utrymme att utövas på kan det leda till ett utanförskap som
är en riskfaktor för destruktivt beteende och en öppning för
destruktiva sammanhang.
BEHÖVS SAMARBETE OCH RESURSER

För att lösa problemet behövs det ett samarbete mellan samhällets aktörer –
staten, kommuner, myndigheter, näringslivet och civilsamhället – som bygger
samtal och dialog med motorintresserade unga och där unga tilldelas resurser
för verksamheten. Det behövs byggas relationer och skapas tillit där dessa
aktörer lyssnar på de ungas röster och de ungas behov, samtidigt som
samhället bygger förståelse hos motorintresserade unga för vuxenvärlden.
MOTORINTRESSET ÄR EN POSITIV RESURS

Motorföreningar med ungdomsfokus och ledning kan erbjuda hopp,
framtidstro, positiva förebilder och en känsla av gemenskap där unga kan
stärkas i sin kreativitet, självkänsla och även få kunskaper som leder till jobb
och självförsörjning.
LYSSNA PÅ DE UNGA

Vi behöver skapa en känsla där de unga tillhör vårt samhälle och är en viktig
resurs för framtiden. För detta behövs ungas perspektiv och medverkan.
Ungdomarna har många lösningar och idéer, som samhället behöver bli bättre
på att lyssna på.
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POLICYREKOMMENDATIONER

Under konferensen ”Dags att gasa!” kom det fram flera vinklar och synpunkter
om bemötandet med motorintresserade unga. Brottsförebyggande rådet
framförde att det behövs mer forskning för att verkligen säkerställa hur den
här frågan ska hanteras.
MIU har därför sammanfattat konferensen med tillägg från de erfarenheter
som Fryshuset och projektet Motorintresserad ungdom fått genom arbetet
med dessa frågor, i en rad policyrekommendationer:

1. Gemenskap och identitet: Skapa en strategi för att fånga upp unga in i en
organiserad mötesplats, för att minska risken att de identifierar sig
i ett utanförskap.
Unga behöver gemenskap och sammanhang med andra där de kan få utöva
sitt intresse och känna sig inkluderade, ett sammanhang där de kan utveckla
sin identitet, självkänsla och följa sin passion. Trygga och närande
sammanhang motverkar psykisk ohälsa och utanförskap. Genom att möta
intresset i en organiserad form på en säkrad plats eller i en lokal där unga kan
utöva sitt intresse utan att störa andra, ges unga tryggheten och stabiliteten i
att de alltid har en plats dit de kan komma till för att möta sina vänner och även
vuxna som de kan umgås med, och få råd, stöd och hjälp. Mötesplatsen ska
byggas utifrån en förståelse för ungas verklighet, behov och önskemål där det
finns positiva förebilder för unga som de kan identifiera sig med och inspireras
av. Det är viktigt att unga får skapa mötesplatsen och utforma innehåll och
program, där vuxna finns med för att ge råd och stöd. Kommuner och
näringslivet behöver ge sitt stöd till att skapa dessa mötesplatser, det
behövs både lokaler, utrustning och personal.
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2. Bygg upp ungas tillit till samhället och motverka fördomar genom
samarbeten och dialog. Unga tenderar att bli det vi ser dem som.
Motorintresserade unga möts av missvisande fördomar och negativa attityder
ute i samhället, upplevelsen är att vuxenvärlden pratar illa om en hel
ungdomskultur. Detta bidrar till att unga får sämre tillit till samhället och det
uppstår friktion mellan unga och myndigheter som polisen. Det behövs
insatser och strategier för att motverka vuxenvärldens fördomar mot unga
motorintresserade och bygga en förståelse för ungas perspektiv och
verklighet. Genom att skapa samarbeten mellan föreningar för unga
morintresserade och kommunen, myndigheter som polisen och socialtjänsten,
näringslivet och civilsamhället kan det skapas en plattform för ömsesidig
dialog och förståelse, där unga får lära sig mer om myndigheters funktion och
regelverk och där unga även kan vara en hjälp för polisen, samt att unga ges en
chans att bli lyssnade på och hörda. Denna typ av samarbete bygger på
ömsesidighet och för att skapa den är det viktigt att de vuxna
samhällsrepresentanterna kommer till de ungas mötesplatser och träffar
dem i deras trygghetszon. Kommuner, näringslivet och civilsamhället kan
stötta ungas motorintresse på olika sätt vilket hjälper ungas upplevelse av
att bli inkluderade och detta bygger en viktig tillit och förtroende för
samhället och vuxenvärlden.

3. Utbildning och arbetsmarknad: Skapa en strategi för hur ungas intresse
kan tas till vara och bli en positiv väg för deras framtid och ses som en positiv
resurs för samhället.
Ungas motorintresse innebär en positiv kraft och kreativitet där unga kan lära
sig ett praktiskt kunnande om motorer och fordonsteknik, vilket kan bli en
inkörsport för dem till en bransch där det finns efterfrågan på sådan
kompetens. Det blir en väg för inkludering i samhället och egen försörjning
där de kan bygga sin framtid på att utöva sin passion.
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4. Forskning och metodutveckling: Utred strategier och metoder.
BRÅ lyfter att kunskapsläget idag är svagt när det gäller hur olika strategier och
metoder fungerar för att lösa problematik och agera förebyggande för ungas
riskbeteende och känsla av utanförskap. Här behövs en satsning på nationell
nivå där BRÅ tillsammans med ungdomars motorföreningar, civilsamhället,
polisen och kommuner samverkar för forskning för att utveckla vetenskapligt
baserade strategier för att lösa samt förebygga problematiken som finns. Det
behövs en nationell kunskapsresurs för att samla och sprida verkningsfulla
strategier och positiva exempel för att inspirera satsningar över hela landet.

5. Skapa verksamhet där kommunens olika resurser och aktörer samverkar för
att möta och inkludera unga.
Motorintresserad ungdom består av ungdomar från hela samhället, i denna
grupp finns även unga som upplever ett utanförskap och exkludering, som har
psykisk ohälsa och som har ett avvikande beteende mot vad som accepteras i
samhället. För att skapa en miljö av inkludering, känsla av sammanhang och ta
vara på den positiva resurs som motorintresserad ungdom är för samhället,
behövs samverkan mellan olika resurser. Ett positivt exempel på hur detta kan
göras är Hudiksvalls fritidsgård Drivknuten där kommunens förvaltningar inom
skola och utbildning, kultur och fritid samt socialförvaltningen samarbetar i en
gemensam verksamhet för unga. De fångar upp unga, inkluderar dem och möter
deras behov utifrån förvaltningarnas olika kunskaper och expertis för stärka
folkhälsa och framtidstro och minska utanförskapet. Det behövs även
samverkan mellan olika kommuner för att dela erfarenheter och stödja varandra
i detta arbete. För att detta ska kunna göras framgångsrikt behöver det
långsiktighet samt stöd och incitament för unga att medverka. Ungas
medverkan och deltagande med utgångspunkt i att ses som en viktig resurs
och ej problem är avgörande för att lyckas ta fram framgångsrika strategier.
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OM OSS
MOTORINTRESSERAD UNGDOM

Vi vet att behovet av trygga mötesplatser för unga med motorintresse är stort.
En mötesplats där de får utveckla sin passion tillsammans med andra och där
unga blir inkluderade i samhället de lever i. I våra garage möts unga mellan
13 och 25 år med passion för motorer. Verksamheten styrs och utformas av
unga som själva planerar utbildningar och aktiviteter. Tillsammans bygger
och mekar de, och förutom att utöva sin passion, bygger de upp värdefull
teknisk kompetens.
Motorintresset bland unga på landsbygden är stort, och intresset är växande.
Tyvärr så ses unga motorintresserade ofta som ett problem, snarare än som
de kreativa, engagerade och entreprenöriella personer de är. Ytterst få
kommuner satsar på motorintresserade unga. Det tycker vi är ett problem.
Vi vill ge unga en chans att utvecklas till unga ledare med hjälp av sin passion
som drivkraft. Vi vet att en trygg mötesplats där unga får utrymme att träffas
och utöva sina passionerade intressen, ger en meningsfull fritid och en bättre
fysisk och psykisk hälsa.
Motorintresserad ungdom är en del av Fryshuset. Verksamheten startades
2019 och finns idag i Borlänge, Östra Göinge och Torsås. Hittills har 1400
deltagit i våra aktiviteter och vi har nått över 40 000 via sociala medier och
nyhetsartiklar. Motorintresserad ungdom är ett treårigt Arvsfondsprojekt
men målet är att verksamheten ska fortsätta och expandera efter att
projekttiden löpt ut. Motorintresserad ungdom (MIU) hette tidigare
Motorburen ungdom (MBU).
https://fryshuset.se/verksamhet/mbu
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FRYSHUSET

Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt
oberoende. Fryshuset bedriver ett 50-tal olika verksamheter på flera orter runt
om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i
ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Fryshuset arbetar för att
samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter övertygelsen om att det
bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar tänka nytt
och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina
passioner förändra världen!
www.fryshuset.se

RAPPORTEN

Rapporten har tagits fram av Raphael Mabo och Alexandra Viktor på
Fryshusets Kommunikationsavdelning.
Några av fotona i rapporten är från en video av motorklubben Young Wheels
från Kramfors som visades på konferensen. Andra är privata och från pixabay.
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Motorintresserad ungdom:
Maja Heller, nationell projektledare, MIU – Motorintresserad Ungdom,
tel 076-001 07 84, maja.heller@fryshuset.se
Fryshuset:
Carin Balfe Arbman, kommunikationschef, Fryshuset,
tel 070-633 35 08, carin.balfe-arbman@fryshuset.se
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