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- I Sverige har forskare hävdat att det finns kunskapsluckor och 
brist på nyanserade samhällsanalyser av utsatta områden 
(Gerell et al. 2020).

- Polisens lista över utsatta områden har 2021 granskats av 
Riksrevisionen, som konstaterar att metoden för att identifiera 
områdena delvis bygger på lokalpolisområdets ”subjektiva 
skattningar av områdets problematik” 
(Regeringens skrivelse 2020/21:108, s. 6).

- Ronna har även beskrivits som ”mysigt, lummigt, en idyll” 
och ” visuellt och socialt attraktivt, en vänlig och vacker 
plats” (Mack, 2021, s. 1).

Syrisk Ortodoxa kyrkan 
har en stark position.

Mindre än 50 % i 
åldrarna 7–25 är aktiva 
i en idrottsförening.

Inga föreningar som 
jobbar specifikt med 
grönområden och 
tillgång till natur i 
staden.

1 kommunal skola
4 förskolor
1 fritidsgård

Södertälje har 251 
registrerade föreningar. 
Mindre än 5 % av dessa 
finns i Ronna.

Den assyrisk/syrianska 
bosättningen inleds. 
Idag majoritet kristna 
assyrier/syrianer/irakier 
efter 2000-talets flykting-
strömmar

De första husen del av 
Miljonprogrammet byggs 
i Ronna. Främst finska 
familjer flyttade in i sam-
band med arbetskrafts-
invandringen från Finland.

≈ 8000 invånare

1962

1970s

ORGANISATIONER & CIVILSAMHÄLLEORGANISATIONER & CIVILSAMHÄLLE

RONNA

Har populär 
scoutorganisation 

för ungdomar.

Ronna är med på 
Polisens lista över 

särskilt utsatta områden

Varav 27% är 0-19 år
(jämfört med 23% för 

hela Sverige)

34 % av hushållen är 1-2 
vuxna med barn

(jämfört med 29% för
hela Sverige)

   Initiativ finns 
för att ex: 

- Engagera ungdomar i 
olika aktiviteter 

- Öka antalet ungdomar 
som håller på med idrott 
- Öka närvaron av tjejer 

i offentliga 
miljöer

Dessa identifieras av ex hög 
arbetslöshet, låga inkomstnivåer, 
låg utbildningsnivå, lågt val-
deltagande och hög kriminalitet.

MEN: Negativ bild av området = 
risk för ökad marginalisering? 
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• Barr- och blandskogar som omgärdar 
Ronna från norr och väst.

• Även inne i Ronnas bebyggda område 
finns 14 ha skog.

• Skog verkar inte vara en välbesökt plats 
av ungdomar.

• Gröna ytor mellan byggnader, ex gräsmattor med 
eller utan träd och buskar, ängsliknande öppen 
vegetation, planterat buskage, alléer, rabatter.

• Kan upplevas som ”glömd yta” och ha ett otydligt 
värde för boende, kommun och fastighetsägare.

• Fler mötesplatser inne i bostadsområden och i 
centrala Ronna önskas av boende.

• Strövområde med lövlundar, blandskogar, hagmarker 
• Upplevs som svårtillgängligt från Ronna.
• Ingen välbesökt plats av ungdomar.

• Skolgård och spontanidrottsplats byggd 2010.
• Populär mötesplats för ungdomar och andra, 

många aktiviteter.

• Platser där ungdomar spenderar tid men som 
är menade för yngre barn.

• Upplevelser att inte känna sig välkommen på 
dessa platser.

• Populära att använda bland ungdomar.
• Många idrottsanläggningar och planer upplevs 

som slitna.

UNGDOMARS TILLGÅNG TILL OFFENTLIGA PLATSER, 
NATUR OCH REKREATION I RONNA

Grön infrastruktur
Naturområden i 

staden, all form av 
vegetation. Ger 

biologisk mångfald 
och ekosystem-

tjänster.

Grå infrastruktur
Består inte av 

natur utan är byggt av 
mänskligt framställt

eller processat 
material, som betong 

eller asfalt.

Forskning visar att kontakt med 
natur för stadsbor främjar fysisk 
och mental hälsa (Maas et al. 
2008, 2009).

Forskning visar att unga 
människor i Sverige tillbringar 
mer tid inomhus (Elinder et al. 
2014, Pagels et al. 2014), vilket 
påverkar både fysisk aktivitet 
och socialisering och kan för-
sämra fysisk och mental hälsa 
på kort och lång sikt (LeBlanc et 
al. 2015, Weimann et al. 2015, 
WHO 2010).

• Populär plats för ungdomar, under pandemin 
har få kunnat vara där.

• Upplevs som svårtillgänglig för att vägen dit 
går genom ett obelyst skogsområde.

• Stor grusplan utanför byggnaden med otydlig 
funktion.

• Privatägt.
• Inte mycket grön infrastruktur.
• Trygg eller otrygg plats för ungdomar? 
        Olika upplevelser av det.

MÖTESPLATSER 
(Ofta med både 

grön och grå 
infrastruktur)

SKOG

GRÖNT I 
MELLANRUMMEN

”In-between areas”

LINA 
NATURRESERVAT 

RONNASKOLAN

LEKPLATSER OCH 
FÖRSKOLOR

FOTBOLLS- 
OCH BASKETPLANER

RÖSBERGA 
FRITIDSGÅRD

RONNA CENTRUM
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DISTRIBUTIVE JUSTICE DISTRIBUTIVE JUSTICE 
Lika tillgång till och Lika tillgång till och 

möjligheter att gynnas av möjligheter att gynnas av 
stadens resurserstadens resurser

UTMANINGAR UNGDOMAR MÖTER I ANVÄNDANDE AV OCH UTMANINGAR UNGDOMAR MÖTER I ANVÄNDANDE AV OCH 
MÖJLIGHETER ATT PÅVERKA STADSMILJÖER I RONNAMÖJLIGHETER ATT PÅVERKA STADSMILJÖER I RONNA

RECOGNITIONAL/RECOGNITIONAL/
PROCEDURAL JUSTICE PROCEDURAL JUSTICE 

Erkännande av olika behov Erkännande av olika behov 
och perspektiv, möjligheter och perspektiv, möjligheter 
att påverka beslutsfattande att påverka beslutsfattande 

och stadsplaneringoch stadsplanering

ÖVRIG FORSKNING VISAR ATTÖVRIG FORSKNING VISAR ATT

Unga använder offentliga platser Unga använder offentliga platser 
annorlunda än andra grupper, och annorlunda än andra grupper, och 
trots den stora påverkan stads-trots den stora påverkan stads-
planering har på unga har de ett planering har på unga har de ett 
relativt begränsat inflytande på relativt begränsat inflytande på 
beslut som påverkar deras beslut som påverkar deras 
livsmiljöer (Freeman 2019, Osborne livsmiljöer (Freeman 2019, Osborne 
et al. 2017).et al. 2017).

Ungdomar ofta ses som ett Ungdomar ofta ses som ett 
störande element i stadsmiljöer störande element i stadsmiljöer 
(Jackie 2014, Molnar et al. 2004).(Jackie 2014, Molnar et al. 2004).

Boende i utsatta områden har min-Boende i utsatta områden har min-
dre tillgång till högkvalitativa dre tillgång till högkvalitativa 
grönområden och offentliga möte-grönområden och offentliga möte-
spatser och mindre möjligheter att spatser och mindre möjligheter att 
påverka stadsplanering och besluts-påverka stadsplanering och besluts-
fattande (Anguelovski et al. 2020, fattande (Anguelovski et al. 2020, 
Mack 2021)Mack 2021)

Kommun och 
fastighetsföretag har 
mest makt och in-

flytande i hur staden 
ser ut.

Upplevelser 
av att beslutsfattare 

oftast inte bor i Ronna 
och därför har mindre 

kunskap om lokal 
dynamik och lokala 

intressen.

Svårigheter för 
ungdomar att 

uttrycka sina behov 
och visioner till 

beslutsfattare - få 
plattformar och 
forum för detta.

Svårigheter 
för ungdomar att veta 

sina rättigheter och 
att de enligt lag ska 

inkluderas i 
stadsplanering

Utomhusmiljöer, 
mötesplatser och 

lekplatser upplevs av 
vissa som slitna och 
inte underhållna = 

uppmuntrar inte till 
användning.

Upplevelser av att 
vakter, polisen och 
vissa vuxna boende 

ser ungdomar som ett 
störande element 

när de vistas 
utomhus.

Brist på 
mötesplatser och 

offentliga platser där 
tonåringar kan vara 
(både utomhus och 

inomhus).

Brist på 
mötesplatser och 
offentliga platser 

med olika funktioner 
och aktiviteter för 

ungdomar.

UTGÖR GRUNDEN FÖRUTGÖR GRUNDEN FÖR
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