
Settlementidén
i Sverige och i världen:

Mötesplatser och lokalt arbete 

för empowering, människors 

lika värde, tillit och förtroende. 

Lägger grund för demokrati!



• För att stärka lokalt 

områdesarbete 

• öppen fritidsverksamhet

• tillgång till mötesplatser 

för alla 

• i synnerhet för unga
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Rapport 

Utveckling av 

Wättingestråket

utifrån tjejers behov

Ca 60 tjejer från hela kommunen 

deltog i följande fokusgrupper:

- Nyboda fritidsgård och skola 

- Biblioteket i Tyresö centrum

- Tyresö FF Fotboll

- Tyresö handboll



Fokusgrupperna

markerade på kartor 

över hela Wättingestråket

De markerade var det känns … 

…otryggt med rött

…tryggt med grönt

Summerande beskrivning



Summerande beskrivning utifrån var tjejerna bor



Tjejernas upplevelser:
• Desto närmare ju mer detaljerad 

och nyanserad beskrivning

• Desto närmare och oftare 
ju  tryggare är det

• Desto fler människor i alla åldrar, 
desto tryggare

• Platser där social kränkning sker, 
är på en del skolor och skolgårdar

• Ödsliga platser är både otrevliga   
och otrygga 

• Traumatiserade platser är där det 
har hänt en hemska händelser



inspirationskort

http://www.turquoise.se/inreda-ute/
http://www.turquoise.se/inreda-ute/
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Idrott-motion-och-friluftsliv/Idrottsanlaggningar-och-hallar/Boulebanor/
https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Idrott-motion-och-friluftsliv/Idrottsanlaggningar-och-hallar/Boulebanor/
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://letscreate.norrkoping.se/images/18.43f7b5411602ffd6d212c/1512637454289/toppbild_thrive.png&imgrefurl=http://letscreate.norrkoping.se/story/thrive.html&docid=YGE_9-DddjrIcM&tbnid=XGTEkwzQR9PS9M:&vet=1&w=2560&h=1600&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwi03OTfqYDeAhWIOSwKHVllBHoQMwiAAShCMEI&iact=c&ictx=1
https://www.google.se/imgres?imgurl=http://letscreate.norrkoping.se/images/18.43f7b5411602ffd6d212c/1512637454289/toppbild_thrive.png&imgrefurl=http://letscreate.norrkoping.se/story/thrive.html&docid=YGE_9-DddjrIcM&tbnid=XGTEkwzQR9PS9M:&vet=1&w=2560&h=1600&bih=985&biw=1920&ved=0ahUKEwi03OTfqYDeAhWIOSwKHVllBHoQMwiAAShCMEI&iact=c&ictx=1
http://bergochdahl.com/rrm.html
http://bergochdahl.com/rrm.html
https://allevents.in/nykvarn/millwalkers-%C3%96ppen-dans/262844367432858
https://allevents.in/nykvarn/millwalkers-%C3%96ppen-dans/262844367432858
https://www.alamy.com/young-couple-in-love-caucasian-man-with-blond-hair-with-long-hair-and-beard-and-beautiful-woman-have-fun-active-date-ice-skating-on-the-ice-arena-in-image215885256.html
https://www.alamy.com/young-couple-in-love-caucasian-man-with-blond-hair-with-long-hair-and-beard-and-beautiful-woman-have-fun-active-date-ice-skating-on-the-ice-arena-in-image215885256.html
http://www.stiliom.se/wp-content/uploads/2017/11/6.011101.jpg
http://www.stiliom.se/wp-content/uploads/2017/11/6.011101.jpg


Tjejerna lyfter att detta förbättrar:

• Aktivitetsledd verksamhet …

• Anläggningar för aktiviteter …

• Anläggningar för mysiga miljöer …

• Centrum en mötesplats …

• Bättre service i ”Ringen” …

• Busstorget … 

• Övriga områden …

• Trygghet och meningsfull fritid i skolan …

Drömmar … 

… nöjespark, isbana, dansbana, boulbana, zipline, gokart, lazerdom, 
utegym för tjejer, trädgårdar, grillplatser, djurpark och hotell

eller …

… idéer som kan utvecklas?



Underlag 
för analys

Ungas fritid är 
ojämlik och 
ojämställd

Motstånd                          
i tjejers 

vardagsliv

Staden en 
demokratisk 
arena. Men               
inte för alla

Människor                    
och platser 

stigmatiseras

Olika ”rum” 
påverkar 

trygghet & 
tillhörighet 

Rasistiska 
strukturer                     
är bitvis 

oförutsägbara



Hur skapa 
inkluderande 

RUM



"...städernas behov av en ytterst invecklad och 

tät mångfald av verksamheter som ger varandra 

ett konstant ömsesidigt stöd, både ekonomiskt 

och socialt”

Jane Jakobs, Jjournalisten, aktivisten och stadsbyggnadskritikern 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig1tath-LiAhXKJpoKHRRkBIkQjRx6BAgBEAU&url=https://centerforthelivingcity.org/janejacobs&psig=AOvVaw2-8YvgvRQOZdug4FxI4gUh&ust=1560364087136183
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig1tath-LiAhXKJpoKHRRkBIkQjRx6BAgBEAU&url=https://centerforthelivingcity.org/janejacobs&psig=AOvVaw2-8YvgvRQOZdug4FxI4gUh&ust=1560364087136183


… för den s.k. 

”mjuka infrastrukturen” 

i samhällsbyggandet behövs det:

Stödstrukturer, samordning och underhåll 

för att stärka den sociala sammanhållningen.

Det är alla goda krafter som bär samhället.

Då behövs platser för inkluderande möten.



Gynna och förstärk 
mångfalden

Säkra delaktighet             
och meningsskapandet

Säkra möten i 
görande,               

dvs aktiviteter

Bemanna
samt öka ledarledd 

verksamhet

Underhåll                             
lokala traditioner

Samverkan mellan 
lokala aktörer

Områdes-
koordinator

Trygghets-
skapande insatser

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..



Vad främjar ungas hälsa



Nya 
kompisar

Kamrater

Nätverk

Paraply-
nätverk

Intresse

Färdigheter

Betyda 
något

Vuxna

Utmaningar

Kul & 
meningsfullt

Vad främjar ungas hälsa



Grundstenar för arbetet



Tjejerna lyfter att detta förbättrar:

• Aktivitetsledd verksamhet …

• Anläggningar för aktiviteter …

• Anläggningar för mysiga miljöer …

• Centrum en mötesplats …

• Bättre service i ”Ringen” …

• Busstorget … 

• Övriga områden …

• Trygghet och meningsfull fritid i skolan …

Drömmar … 

… nöjespark, isbana, dansbana, boulbana, zipline, gokart, lazerdom, 
utegym för tjejer, trädgårdar, grillplatser, djurpark och hotell

eller …

… idéer som kan utvecklas?



Rapport 

Utveckling av Wättingestråket

utifrån tjejers behov

Hur aktivera ”Zonen aktivitet” 

för tjejer och hur möta tjejers behov 

i Tyresö kommun.


