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“I skolan får vi inte prata eller diskutera om ämnen som 
intresseras oss  ya3ni det är fattigt!” 

”I Rolfsgatan så behöver de lite mer lampor för det är 
mörkt när jag ska hem från skolan så det behöver mer 
lampor det är mörk där ibland ser jag män bakom mig 

och jag känner intee dem så jag blir rädd så jag 
springer hem snabbt. Men oftast går jag hem själv.” 

“Jag delar rum med mina fem syskon så jag har jättesvårt 
att sova och fokusera sen i skolan.” 

“Jag tycker att närområdet 
är väldigt tråkigt för det 

finns nästan inget att göra 
här.”

”Det finns även fritidsgård 
men det är inte lika många 
ungdomar som händer där 

längre.” 
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Samverkan – boost för 
ungas engagemang?
• Utanförskap kostar samhället miljarder och ger livslånga negativa 

effekter för individ/samhälle  – svårare att bryta högre upp i åldern! 

• Unga som hamnar i utanförskap kräver enorma resurser – speciellt 
för offentlig sektor och tränger undan resurser för andra i behov

• Tidiga och effektiva insatser kan göra all skillnad i världen!

• Hur engagerar vi fler barn och unga, speciellt tjejer, i förenings- och 
näringslivet?



Vad händer i
Sofielund?

• Egentligen allt, område med 
orättvist dåligt rykte  - men 
fantastisk potential!

• Ambitiös och långsiktig resa har 
påbörjats, tillsammans är vägen 
framåt 

• Fastighetsägarna BID Sofielund

• Case Sofielund 



Fastighetsägarna
BID Sofielund 
• BID = Business Improvement District, men också 

Boende, Integration och Dialog 

• 45 medlemmar från området 
tillsammans i partnerskap  

• Samverkan inom BID strävar efter att 
skapa trivsel och minska omflyttning 
= trivsamma platser motverkar otrygghet 

• BID-områden stimulerar ökning av 
investeringsvilja 

• Fokusområden för  BID Sofielund:
• Ordning & reda 
• Rent & snyggt
• Tillit & långsiktigt 



Case Sofielund (CS)
• Gränsöverskridande testbädd med fokus på nya 

samarbetsformer och arbetsmodeller -
tillsammans med medborgare, närings- och 
föreningslivet i Sofielund 

• Två projekt pågår parallellt inom Case Sofielund 

• Case Sofielund 2030 

• Case Sofielund Entreprenörskap  

TIE

CS 2030

Övergripande mål syftar till 
att utveckla ”Sofielunds-
processen” och att använda 
den som modell i andra 
stadsdelsområden för att 
stimulera positiv utveckling 
och tillväxt genom 
förankring av Agenda 2030 
målen.  

CS
CS ENTREORENÖRSKAP

Övergripande mål är att 
stärka det lokala 
entreprenörskapet i 
Sofielund och därmed bidra 
till ökad sysselsättning, 
tillväxt och stärkt 
områdesidentitet 



TiE – Tillsammans i 
Entreprenörskap  
• Ungas utanförskap medför stora samhälleliga utmaningar på 

lång sikt

• Brist på meningsfull sysselsättning, få eller inga 
föreningsaktiviteter och inga mötesplatser för unga 
> bidragande faktorer till bland annat utanförskap, ökad psykisk 
ohälsa och arbetslöshet bland unga

• Vi vill bryta utanförskapet genom att stärka kunskapen om och 
engagera fler unga i förenings- och näringslivet i Sofielund/ 
Malmö stad



”Projektidén ”Tillsammans i 
Entreprenörskap –TiE” bygger på att 
skapa ett inkluderande och 
långsiktigt arbete med att stärka 
ungas, speciellt tjejers, engagemang i 
förenings- och näringslivet. Malmö 
stad, AFRY och TiF har möjlighet att 
aktivt och strategiskt arbeta med att 
stärka barn och ungas kunskaper om 
företagande/entrenörskap samtidigt 
som målgruppen engageras i det 
lokala föreningslivet – något som 
innebär stora vinster för alla.” 



AV UNGA FÖR UNGA

INKLUDERING ANSVAR AMBASSADÖRSKAP UTVECKLING 



Kunskapsbrist
Vad är egentligen civilsamhället?

Alla känner alla
Nyckeln till ett starkt community, eller?

Ta ”hänget” på allvar 
När koncentrationen sviktar, fråga varför

Alla andras stad
Mötesplatser på alla andras villkor,, utom ungas 

Normer som sätter stopp
Engagemanget finns, men inte stödet

Holistiska perspektivet
Engagemang uppstår inte ur ett vakuum

Kartläggning Sofielund 
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"Alla känner alla”
• Tre kärnkomponenter som ett community

består av Muniz & O'Guinn, 2001)

1. Medvetenhet
2. Ritualer och traditioner
3. Moraliskt ansvar bland medlemmar

”Bara du går ut på balkongen så är det 
någon som skriver ner att du varit ute på 
balkongen och alla får reda på det”

-Tjej, 18 år
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”Alla andras stad”
• Mötesplatser för unga läggs ner eller bortprioriteras

• Hur bygger vi platser som inkluderar alla?

• Hur områden är utformade har konsekvenser på ungas 
livskvalitet.

• Ungdomar kan bidra med idéer om hur man kan använda 
platser vid olika tidpunkter på dagen
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Normer som sätter stopp

• Skillnader i hur tjejer 
respektive killar engagerar sig i 
föreningslivet samt vilka 
mötesplatser de besöker.

• Befintliga mötesplatser och 
föreningar i området 
attraherar inte alltid tjejerna.
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Att våga se helheten

”För det första kommer denna praktik ha gett mig mycket kunskaper
i slutändan. Det kommer följa med hela mitt liv och framöver. Har 
ärligt lärt mig mer här om saker och ting än under hela min skolgång. 
Det gör också att man lär sig att komma på idéer att lyssna på andra
och se deras perspektiv på saker.”



Vad visade kartläggningen?





Kartläggning

• Fler poliser (27 st), vakter (9 st) och trygghetsvärdar (10 st)
• Kameror (14 st)
• Belysning (10 st)

• Mötesplatser (21 st) och aktiviteter (10 st) för unga

• Motverka brottslighet



Hur har TiE bidragit?
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Föreslagna idéer

Pågående idéer

Företagsidéer som  
har initierats 

Tjejer som har besökt 
aktiviteter, varav hälften 
har varit återkommande
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Unga i mentorskap

Identifierade mötesplatser

Möten med föreningar

Unga unika deltagare i 
workshops om 
förändringsarbete

13



Sweet Bakery



T4G – Time 4 Girls



Samarbete med Växtvärket



Garaget – mötesplats för nya idéer



“Jag vill lära mig mer av vilka chanser vi ungdomar 
har att ta oss in i arbetslivet. Utifrån vad vi fått höra 
från många trevliga yrkesverksamma fick jag en bild 
att det verkligen inte är omöjligt att kunna jobba med 
något roligt och bra som ung. Sen själv känner jag att 
jag kommer inte kunna nå det så vill passa på och få 
chansen här”

Insikt som gör all skillnad!



“Jag vill lära mig mer av vilka chanser vi ungdomar har att ta oss in i 
arbetslivet. Utifrån vad vi fått höra från många trevliga 

yrkesverksamma fick jag en bild att det verkligen inte är omöjligt 
att kunna jobba med något roligt och bra som ung. Sen själv 

känner jag att jag kommer inte kunna nå det så vill passa på och få 
chansen här”

Insikter som gör all skillnad – fortsättning 

”Det är en nyckel för unga för större 
delaktighet i samhället. Att låta unga 
ta plats och få sin röst hörda. Det är 

en investering värd att satsa på.”

”Lärt oss hur man utvecklar en idé och 
att inget är omöjligt så länge man själv 
tror på idén. Om jag själv tvivlar på min 

idé så kommer samarbetspartners, 
ansvariga etc. inte tro på idén och 

själva tvivla.”

”Det viktigaste jag har lärt mig är att jag har lärt mig väldigt mycket och har 
verkligen blivit motiverat, Jag har även förstått att det faktiskt finns 

möjligheter för ungdomar även fast man inte hör/ får reda på det ofta. Det var 
även väldigt viktigt att vi fick träffa olika människor och höra deras historier 

och verkligen bli motiverad.”

”Väldigt mycket, men en av de viktigaste är viljan, om man verkligen vill 
något ska man aldrig tappa drömmen och kämpa för de.”



Tack för er tid – frågor?
Kontaktuppgifter:
Kosovar Gashi 
kosovar.gashi@afry.com

Vlora Makolli
vlora.makolli@tifmalmo.se

mailto:kosovar.gashi@afry.com
mailto:vlora.makolli@tifmalmo.se
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