
Ungdomars kartläggning av sitt närområde 

Vad säger kartläggningen? 
Från sommaren 2020 har två kartläggningar av Sofielund och dess närområde gjorts i syfte att 
förstå området utifrån ett trygghets-, förenings- och företagsperspektiv. Totalt har runt 460 
boende i närområdet1 nåtts, där majoriteten av de svarande varit mellan 13 - 19 år. Frågorna 
som intervjupersonerna fick besvara togs fram av unga från närområdet i samråd med TIF, 
AFRY, Malmö stad och BID Sofielund. Under hösten 2020 fick elevrådsrepresentanter från 
Möllevångs-, Johannes-, Sofielunds- och Rådmansvångensskolan delta i ytterligare en 
kartläggningsprocess av närområdet, som en utökning av sommarens kartläggning för få en 
djupare förståelse för närområdet ur ett ungdomsperspektiv. Elevrådsrepresentanterna har haft 
en central roll i att kommunicera ut om kartläggningen till elever på de fyra skolorna. Denna 
summering belyser de flest förekommande utmaningarna i närområdet som synliggjorts av 
kartläggningarna. För den intresserade har vi anordnat en digital Q/A där vi besvarar era frågor 
om kartläggningarna: 
 
 
Orsaker bakom otryggheten 
Den pågående droghandeln, mobbning och den otrygga miljön på kvällar i närområdet var de 
mest förekommande problemen som lyfts av elever på alla fyra skolor. Trots dessa problem var 
det en hel del som ansåg att de trivdes i området där de gick i skolan, speciellt unga som var 
uppvuxna i närområdet och upplevde att de kände till vem som bodde där samt hur de skulle 
röra sig i närområdet för att undvika problem. Sofielund stack dock ut där 33% av de svarande 
på höstens kartläggning inte trivdes eller trivdes sådär i området runt skolan och mer än 
hälften upplevde sitt närområde som otryggt. Ett problem som endast lyftes av Sofielundsbor 
var ryktesspridningen (social kontroll), vilket ansågs bidra till en känsla av otrygghet. Från 
kartläggningarna var det även tydligt att det fanns en viss acceptans och normalisering av 
problemen som fanns i närområdet, som blivit en del av vardagen och därmed inte hade en 
direkt inverkan på den upplevda tryggheten. Något som dock var tydligt var att unga som 
utsattes för mobbning i skolan inte alls trivdes i området, vilket kan bero på att de inte hade 
tillgång till det sociala nätverk som resterande nämnt som en orsak bakom att de trivdes. Trots 
att det sociala nätverket i närområdet verkar bidra till att många trivs så går det inte att blunda 
för problemen som finns, eller för att den upplevda utsattheten varierar mellan könen. Trots att 
närområdet beskrivs som otryggt på kvällar av både tjejer och killar så var det fler tjejer som 
nämnde mörker som en orsak bakom otryggheten som begränsade tjejers rörlighet i 
närområdet.  
 
Engagemanget i Föreningslivet 
Det bristande engagemanget i föreningslivet var väldigt tydligt från kartläggningarna som 
gjorts, särskilt skillnaderna i engagemanget mellan könen, där det var betydligt färre tjejer som 
var eller tidigare varit engagerade i en förening. Som en del av projektet Tillsammans i 

 
1 Närområdet utgörs av området som omsluts av Rådmansvången, Möllevången, Sofielund och Södervärn. 



Entreprenörskap (TiE)2 har en tjejgrupp i Sofielund, T4G, startats upp som ett initiativ för att 
stärka föreningsengagemanget bland tjejer i området. Med bakgrund av de båda 
kartläggningarna som genomförts syns en tydlig positiv utveckling av engagemanget bland 
tjejer i Sofielund, där andelen föreningsaktiva tjejer ökat med 14%. Från kartläggningarna var 
det även tydligt att det fanns en bristande kännedom om vad en förening var, vilka föreningar 
som fanns i närområdet samt vad det innebar att vara engagerad. Unga som inte var 
föreningsaktiva nämnde stress, tidsbrist, skola och psykisk ohälsa som bakomliggande orsaker. 
För övrigt nyttjas inte offentliga mötesplatser i närområdet i den utsträckning som de borde. 
Folkets park nämns t.ex. som en mötesplats som lämpar sig för aktiviteter av alla fyra skolor, 
dock belyser höstens kartläggning även att mötesplatsen inte används av unga, då det finns en 
tydlig minskning i svarsfrekvensen för Folkets park på minst 40% för alla skolor när elever 
beskrev var i närområdet de brukade vistas. Detta tyder på att flera mötesplatser som finns i 
närområdet inte möter ungas behov och önskemål och nyttjas därmed inte i den utsträckning 
som de borde. 
 
Flertalet processer är redan igång i närområdet för att ta tag i problemen som kartläggningarna 
synliggjort men mer behövs. För att kunna göra närområdet till en trygg plats för våra unga 
behöver vi kraftsamla och samverka för att kunna ta itu med problemen som vuxit sig stora i 
våra områden.   

 
2TiE finansieras av Tillväxtverket och drivs av AFRY och Tillsammans i Förening (TiF) i nära samarbete med Malmö stad och 
BID Sofielund. 
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