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UNGDOM OCH SEGLING
SÖKANDET EFTER SEGLINGENS ZLATAN



Idag klassas Ungdom och Segling som ett av de mest 
framgångsrika integrationsprojekten i Göteborg. Cirka 
300 ungdomar från Gårdsten har fått lära sig att segla 
tillsammans med ungdomar från andra delar av staden.
Parterna har skapat ett framgångsrecept som man 
gärna vill dela med sig av. Vägen ligger öppen för fler 
aktörer att skapa något liknande i andra stadsdelar.

Tre parter
Här vill vi berätta om arbetet bakom projektet Ungdom 
och Segling. 

•  Gårdstensbostäder ville skapa meningsfulla aktivite-
ter för barn och ungdomar under sommarlovet. Gär-
na något som gav möjligheter att träffa ungdomar 
från andra delar av Göteborg.

•  Seglingsklubben GKSS ville utöka sitt upptagnings-
område för att hitta duktiga seglare. Gärna i stans 
ytterområden.

•  Rotary Långedrag ville hitta ett lämpligt projekt med 
social inriktning som var riktat till ungdomar.

Resultatet blev projektet Ungdom och Segling vars syf-
te och mål blev, och fortfarande är, att bereda ungdo-
mar från Gårdsten möjlighet att få lära sig segla och 
därmed komma i kontakt med ungdomar från andra 
miljöer och områden.

Dessutom att vidga kontaktnätet för berörda ungdo-
mar och därigenom bidra till ökad förståelse och re-
spekt för kulturella och sociala olikheter. Och att ge 
ungdomar möjlighet att efter hand utöka sitt seglings-
intresse för att bli duktiga kappseglare – seglingsin-
struktörer – tävlingsfunktionärer och inte minst goda 
förebilder för andra ungdomar i området.

UNGDOM OCH SEGLING
SÖKANDET EFTER SEGLINGENS ZLATAN

Kan det vara så att seglingens Zlatan bor i Gårdsten? Eller varför inte i Bergsjön eller Hjäll-
bo? Projektet Ungdom och Segling har kunnat avfärda många fördomar. Det startade som 
ett försök för elva år sedan i samarbete mellan Gårdstensbostäder, Rotary Långedrag och 
GKSS (Göteborgs Kungliga Segel Sällskap). 



SÅ FÖDDES IDÉN
Hösten 2005 höll Gårdstensbostäders 
dåvarande vd Stina Fransson ett före- 
drag hos Långedrags Rotaryklubb. 
Hon var inbjuden av Rotarys Anders  
Andrén som också representerade 
GKSS. Det var då idén föddes om pro-
jektet Ungdom och Segling. Ett par mö-
ten senare fattades beslutet att starta det 
som idag betraktas som ett av Göteborgs 
mest framgångsrika integrationsprojekt.



Eldsjälar behövs
För att lyckas med denna typ av projekt så krävs det eld-
själar. Anders Andrén från GKSS och Rotary Långedrag 
samt Salma Nazzal som är projektledare på Gårdstens-
bostäder är två nyckelpersoner som jobbat hårt med 
projektet Ungdom och Segling sedan starten 2006.

Rollfördelningen mellan de tre samverkande aktörer-
na är följande:

•  Rotary Långedrag är sammanhållande för projektet 
och säkerställer de ekonomiska förutsättningarna 

för att årligen bereda 12-20 ungdomar möjlighet att 
delta i GKSS seglarskolor.

•  Gårdstensbostäder svarar för att marknadsföra pro-
jektet i bostadsområdet och för att rekrytera ungdo-
mar i åldern 8-13 år till projektet. Svarar också för 
kontroll av simkunnighet, transport av barnen till och 
från Långedrag samt utlåning av seglarkläder.

•  GKSS tillhandahåller, mot ordinarie kursavgift, elev-
platser vid lämpliga kurser och läger, lokaler och bå-
tar vid introduktionsmöten samt ser till att barnen är 
försäkrade under utbildningen.



Starten
Det första året var målet att rekrytera 12-14 ungdo-
mar till seglarskolan. Rekryteringen visade sig dock 
bli svårare än väntat. Man besökte alla skolklasser i 
Gårdsten som hade ungdomar i de aktuella åldrarna 
och berättade om projektet. Dessutom gjordes utskick 
till alla hushåll med budskapet ”Ta chansen och prova 
på segling”. I utskicken berättade man bland annat att 
seglarskolan är kostnadsfri och att Gårdstensbostäder 
ansvarar för transporten till och från Långedrag.

Efter en hel del arbete lyckades man få ihop två grup-
per med totalt 12 elever som skulle gå i seglarskolan. 
Men det var fler hinder som dök upp längs vägen.

- Många ungdomar i Gårdsten kan inte simma och det 
är naturligtvis ett stort hinder om man ska gå i seglar-
skola, berättar Salma Nazzal.

Rent praktiskt gick det till så att alla som anmält sig fick 
åka till en simhall och visa att de kunde simma. Och så 
är det fortfarande. De som inte kan simma får vänta till 
nästa säsong med seglingen. Det är även många vuxna 
i Gårdsten som inte kan simma. Gårdstensbostäder har 
därför arrangerat simskola för vuxna med avsikten att 
de ska påverka barnen att också lära sig.

Dagens modell
Efter att rekryteringen av ungdomar, som börjar i april, 
är klar har man skapat en modell för hur det fortsatta 
arbetet ska gå till.

- Vi jobbar väldigt nära föräldrarna. Det är ju viktigt 
att barnen känner sig trygga i seglarskolan och den 
trygghetskänslan måste även implementeras hos för-
äldrarna, förklarar Salma.

I nästa steg, efter rekryteringen, kallas därför barn och 
föräldrar till ett informationsmöte i Gårdsten. Det är ett 
krav att föräldrarna är med eftersom de formellt behö-
ver godkänna barnens ansökningar till seglarskolan.

Därefter är det dags för första besöket hos GKSS i Lång-
edrag. Även föräldrarna blir kallade. Syftet med besöket 
är att presentera seglarskolan och berätta hur kursen 
är upplagd. Samtidigt får man information om klubben 
och kan titta på lokaler, båtar och seglingsvatten. Träf-
fen avslutas med gemensam middag i Rotarys regi.

Den årliga Båtmässan i Göteborg är en stor händelse 
för båtentusiaster. Barn och föräldrar från Gårdsten blir 
bjudna till mässan som arrangeras i början av året. Där 
får man information om sommarens verksamhet och gör 
en rundvandring på mässan. Båtmässan bjuder på fika.



Dags för segling
När årets seglarskola börjar närma sig har man ytter-
ligare en träff i Långedrag och då får barnen lära sig 
lite om grunderna i segling och vad man ska tänka på. 
Båtarna förevisas och deltagarna får lära sig båtter-
mer samt hur båtarna riggas. Vid detta tillfälle visas 
också de seglarkläder som Gårdstensbostäder inköpt 
och som deltagarna får låna.

I juni är det äntligen dags för barnen att börja i seglar-
skolan. Innan dess gör Gårdstensbostäder ett utskick 
med viktig information till alla:

•  Seglarskolan pågår en vecka, från måndag till fredag.

•  Deltagarna träffas varje dag i Gårdsten för att åka 
gemensamt i minibuss till Långedrag. Första morgo-
nen delar Gårdstensbostäder ut seglarkläder till alla 
innan avfärden till seglarskolan.

•  Det enda som barn och föräldrar egentligen behö-
ver tänka på är att alla ska ha med sig matsäck och 
dricka varje dag samt extrakläder.

Varje nybörjarkurs hos GKSS omfattar 20-25 barn. 
Gårdstensbarnen fördelas mellan de olika båtlagen så 
att de blandas med barn från andra delar av staden.

Utvärderingar
Som tidigare nämnts är Rotary Långedrag samman-
hållande för projektet och ansvarig för ekonomin. 
Seglarskolan kostar drygt 3 500 kronor per elev och 
lägerskolan på Æolusön 7 000 kr per elev. För att få in 
pengar genomför Rotary en hel del aktiviteter och in-
samlingar. Bland annat arrangerar Rotary en konsert i 
Älvsborgs kyrka. Hela behållningen från konserten går 
till projektet. Stora bidragsgivare är också Göteborgs 
Idrotts- och Föreningsförvaltning samt SDN Angered.

Utvärderingarna av projektet Ungdom och Segling 
visar att samtliga parter – Rotary Långedrag, Gård-
stensbostäder och GKSS – är mycket nöjda med både 
genomförande och resultat. Även elever och föräldrar 
är mycket positiva till verksamheten. Genom samar-
betsparternas engagemang och aktiviteter bidrar man 
till integration i samhället. Sådana insatser stärker 
även det fortsatta arbetet i klubbarna samtidigt som 
det innebär god PR.



Farhågor som föll
Det har funnits farhågor för att denna typ av projekt 
inte skulle gå att genomföra på ett bra sätt. Ofta ba-
serade på fördomar. Till exempel att ungdomarna från 
Gårdsten skulle bli isolerade och inte smälta in i ge-
menskapen med ungdomar från andra stadsdelar.

- Något sådant har vi absolut inte upplevt. Barn har 
inga fördomar. Dessutom är det ett flertal ungdomar 
från Gårdsten som har visat extra fallenhet för segling 
konstaterar Anders Andrén.

Efter hand har projektet Ungdom och Segling utveck-
lats och innehåller mer än en nybörjarkurs:

• Besök på Båtmässan.

• Fortsättningskurs på Långedrag.

•  Seglarläger på GKSS ö, Æolusön, i Göteborgs skärgård.

•  Besök på Match Cup Sweden  på Marstrand och Volvo 
Ocean Race.

•  Samarbete med Kryssarklubben där ungdomar från 
Gårdsten får var med på spännande skutseglingar i 
Sverige och utomlands.

Utvärderingarna från seglarlägren visar samma sak 
som vid nybörjarkurserna. Ungdomar från Gårdsten 
kommer på ett naturligt sätt in i gemenskapen.

- Barnen från Gårdsten är mycket uppskattade på läg-
ren genom sitt goda föredöme och hjälpsamhet, berät-
tar Anders Andrén.

Väckt uppmärksamhet
Projektet har blivit uppmärksammat, både i media och 
på andra sätt. Till exempel har kungen och drottningen 

noterat med tillfredsställelse att detta integrationspro-
jekt genomförs. Före detta integrationsministern Erik 
Ullenhag har nämnt projektet som ett gott exempel på 
att bidra till integration i samhället.

- Vi har fått många kvitton att vi är på rätt spår. Efter elva 
år med Ungdom och Segling känner vi att våra tankar 
och idéer sprider sig i Sverige, förklarar Anders Andrén.

Själv har Anders Andrén blivit uppbjuden till Seglarda-
gen i Stockholm, där alla seglarskolor är represente-
rade, för att berätta om projektet. Bland de barn och 
ungdomar som deltagit finns det ett antal exempel på 
hur seglingen fått en viktig plats i deras liv. Två killar, 
Zijun och Dalmar, som deltog i första kursen 2006 har 
fortsatt med segling.

De har deltagit på lägerskolan på Æolusön två gång-
er och blivit instruktörspraktikanter samt deltagit på 
Kryssarklubbens seglingar i Norden. Båda har deltagit 
i Tall Ships Race 2016 och Zijun har seglat med Os-
tindiefararen Götheborg. Av de totalt cirka 300 ungdo-
mar som deltagit på seglarkurserna är ungefär hälften 
flickor. Två unga tjejer, Samia och Sundus, har deltagit 
under fem år, varav två år på Æolusön där de blivit val-
da till bästa kompis.

Fortsättningen
De tre parterna har beslutat att gå vidare med projektet 
Ungdom och Segling. Med den här berättelsen vill man 
dela med sig av framgångsreceptet och hoppas därmed 
att kunna inspirera andra föreningar och organisationer.



HÄR ÄR NÅGRA  
NYCKELORD PÅ VÄGEN:

• ENGAGEMANG

• VÄCKA INTRESSE

• SKAPA FÖRTROENDE

• TRYGGHET

• LÅNGSIKTIGHET
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