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Abstrakt  
 

Fittja är en av Sveriges mest brottsutsatta förorter och därför har organisationen Lugna Gatan 

arbetat som trygghetsvärdar i området. Efter många år lades Lugna Gatans verksamhet ner 

och det påverkade många i området. Men hur påverkades de?  

Denna studie besvarar frågeställningen om hur de verksamma personerna i Fittjaområdet 

upplevde tiden med Lugna Gatan och tiden efter att de lämnat. Intervjuer gjordes med 

verksamma inom området och slutsatsen var att Lugna Gatans arbete skapade en trygghet i 

området som saknas med den nya aktören Skyddsvärnet, men Skyddsvärnet har däremot 

lyckats med att förbättra arbetet inom skolan till skillnad från Lugna Gatan.  
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1. Inledning  
  

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet upplevdes tryggheten i Stockholm som mindre 

bra och detta var ett reellt och växande samhällsproblem under denna tid (Roth, 2003:440). 

Olika åsikter kring hur detta samhällsproblem med minskad upplevelse av trygghet skulle 

hanteras fördes fram och det startades flera projekt för att få bukt på det. Ett av dessa var 

Lugna Gatan. Lugna Gatan är en verksamhet som bildades 1994 av Fryshuset (Anders 

Carlberg), Stockholm Stad (dåvarande landshövding Ulf Adehlson), SL (Storstockholms 

Lokaltrafik) och Vattenfestivalen (Caj Malmros) med ett uttalat syfte att minska brottslighet 

och våld genom att använda kontaktpersoner som själva är unga vuxna (mellan 20 – 30 år) 

och har egen erfarenhet av utanförskap.  

Dessa har till uppgift att skapa kontakter med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet 

och utanförskap och även att ingripa vid brott, så kallat envars gripande. Dessa 

kontaktpersoner, eller trygghetsvärdar som de också kallas, hyrs sedan ut till statliga och 

kommunala institutioner, bland annat sedan 1999 till Botkyrka Kommun och området Fittja 

med uppgift att skapa trygghet i området (Lindahl, Mattson, 2003:28). Fittja är en stadsdel i 

Botkyrka kommun, som i sin tur är en del av den kommunöverskridande tätorten Stockholm. 

Drygt 90% av befolkningen är av utländsk härkomst (Botkyrka kommun, 2016).   

 

Skyddsvärnet är en verksamhet som startades redan 1910 med att aktivt arbeta mot social 

utslagning och för att skapa bättre förutsättningar för människor i samhället (skyddsvarnet.se, 

2017). De har många olika typer av verksamheter, och den del som liknar Lugna Gatans 

arbete mest kallas SAFE Trygghetsvärdar. Dessa arbetar för att skapa trygghet i Botkyrka 

genom att minska våld, vandalisering och negativa grupperingar. Arbetet sker i nära 

samverkan med skolor, föreningar, Botkyrka kommun och andra delar av Botkyrkas 

trygghetsarbete. Skyddsvärnet förebygger social utslagning och skapar bättre förutsättningar 

för människorna i samhället, enligt dessas egen utsago. Skyddsvärnets uppdragsgivare är 

bland annat Socialtjänsten, kommuner, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och olika 

privata företag (Pesic, 2016).  

  

Botkyrka kommun gjorde 2015 en ny upphandling kring trygghetsarbetet med Fittja, och då 

tappade Lugna Gatan uppdraget till förmån för organisationen Skyddsvärnet och deras 

verksamhet SAFE Botkyrka. En hel del frågor om hur detta påverkade området ställdes av 

både media och boende i området, och detta var utgångspunkten till denna studie.   
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En inledande förstudie genomfördes med syfte att interagera med fältet inom området Fittja 

och på så sätt avgöra hur forskningsfrågan skulle formuleras och om studien var genomförbar 

(Aspers, 2011:15). Förstudien innefattade samtal med ungdomar i området, och även direkt 

med en trygghetsvärd från Lugna Gatan som arbetat i Fittja sedan 2006. Trygghetsvärden 

berättade att deras verksamhet finansierades av Botkyrka kommun som bekostade två 

trygghetsvärdar inom området, samt att arbetet handlade om nattvandring med ungdomar 

samt olika aktiviteter för dem tillsammans med skolor och fritidsgårdar. Han berättade även 

att han sett goda resultat av Lugna Gatans arbete, och att många ungdomar numera ville 

deltaga i både aktiviteter och föreläsningar.  

En viss del av kostnaderna kring aktiviteter som utflykter till exempelvis Gröna Lund, läger 

samt resor stod Botkyrka kommun för. Trygghetsvärdens upplevelse var tydlig i att dessa 

aktiviteter hjälpte ungdomarna att undvika att rekryteras till kriminalitet eller att hamna i 

utanförskap.  

 

Det framstod under förstudien som att många av de som var verksamma i området upplevde 

ett missnöje med att Lugna Gatan försvunnit. Många upplevde även att beslutet att avsluta 

samarbetet med Lugna Gatan hade fattats utan att någon frågat vad de boende ansåg eller 

tänkte. Förstudien indikerade tydligt att det fanns en viss oro att Skyddsvärnets verksamhet 

inte var lika effektiv som Lugna Gatans tidigare verksamhet och detta gav en bra grund för 

studien där personer som var verksamma på något sätt inom området och dessutom hade en 

tydlig erfarenhet av både Lugna Gatans och Skyddsvärnets verksamhet fick möjlighet att 

berätta om deras upplevelse.  Frågeställningen blev enkel tack vare förstudiens resultat.  

 

1.1. Syfte  
  

Syftet med denna studie är att utifrån ett sociologiskt perspektiv undersöka hur Fittjaområdet 

påverkats av att Lugna Gatan försvunnit och den nya aktören Skyddsvärnet tagit över 

verksamheten genom att informanterna fått berätta om deras upplevelse av den tid som Lugna 

Gatan agerat i området och vilken förändring som skett efter att verksamheten tagits över av 

Skyddsvärnet.  
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1.2. Frågeställning   
	   

• Hur upplevde olika personer verksamma i Fittja Lugna Gatans inverkan på området? 
• Hur upplever olika personer verksamma i Fittja området efter att Lugna Gatan 

avslutats?   
  

1.3. Disposition  
  

I det kommande kapitlet (Tidigare forskning) redovisas tidigare forskning om effekten av 

Lugna Gatans närvaro, mediabilden av Fittja, polisens bild av Fittja och även platsens 

identitetsskapande. Därefter kommer kapitlet Teori som presenterar social representationsteori 

baserat på Moscovici (1988) och Bauer & Gaskells (1999) teori, som vidareutvecklar den 

sociala representationsteorin med den så kallade Tobleronemodellen. Sedan följer 

Resultat/Analys där studiens resultat presenteras i relation till valda teorier, och slutligen 

kommer en avslutande reflektion i kapitlet Diskussion.   
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2. Tidigare forskning  
  

För att söka svar på uppsatsens frågeställningar så genomfördes 

litteratur- och forskningssökningar för att försöka hitta relevant information till studien. I 

detta avsnitt presenteras det som framkommit ifrån dessa sökningar.  

 

2.1. Lugna Gatan i Fittja  
  

Nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog upprättade 2008 ett socio-

ekonomiskt bokslut för Lugna Gatans verksamheter i Stockholm och Malmö. 

Undersökningen visade att det arbete som Lugna Gatan utförde, minskade såväl bus, klotter, 

vandalism och stökigheter i både skolor och bostadsområde. Dessutom visade det sig att 

ungdomar som ansluter sig till verksamheten ofta får anställning inom Lugna Gatan, och 

därmed reduceras nyrekryteringen av unga till kriminella eller liknande kretsar.  

Rapporten visade även att ungdomarna var mindre benägna att hamna i utanförskap, missbruk 

och kriminalitet om de istället arbetade med Lugna Gatan. Som en följd av detta kunde 

rapportens författare påvisa positiva förändringar även gällande framtida välfärdskostnader, 

eftersom kostnader kopplade till sjukvård, socialbidrag, sjukpenning, kriminalvård och 

polisingripanden minskade (Nilsson och Wadeskog 2008:5).  

Dessutom kunde Lugna Gatans grupper nå fram till individer som andra aktörer hade svårare 

att lyckas med. Detta på grund av att de som arbetade inom Lugna Gatan oftast själva hade 

motsvarande bakgrund och därmed inte upplevdes som ett hot utan som trovärdiga.  

Skulle exempelvis två poliser gå fram till en grupp personer i Fittja skulle risken vara stor att 

dessa avviker åt olika håll från platsen, eller inte är alltför talföra. Om istället en grupp 

medarbetare från Lugna Gatan går fram till samma grupp blir det istället som anslutande 

kompisar, och de kan diskutera på ett helt annat sätt (Nilsson och Wadeskog 2008:29).   

  

Niklas Roth arbetar för Nordens Välfärdcenter (NVC), har utvärderat Lugna Gatan som 

entreprenörskap i brottsförebyggande arbete, och beskriver tydligt hur det råder delade upp-

fattningar om Lugna Gatans effektivitet. En stor andel negativ publicitet kring Lugna Gatans 

verksamhet har spridits där de anställda varit misstänkta för sexuella övergrepp, brott mot 

vapenlagen eller narkotikabrott, vilket i sin tur påverkat förtroendet för Lugna Gatan som 

helhet. Detta skapar självklart ett problem för Lugna Gatans verksamhet, och olika rykten 

uppstår snabbt.  
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Verksamheten Lugna Gatan påverkas mycket av detta och får svårigheter att sälja sitt koncept 

till fler kommuner. Denna publicitet kan även vara ett av skälen till att flera kommuner, skolor 

och stadsdelar väljer att syna verksamheten som Lugna Gatan bedriver lite mer i sömmarna 

och kanske rentav väljer att avsluta sina samarbeten med dem (Roth, 2003).   

 

Charlotte Engel har i sin rapport Mind the Gap! 2008 beskrivit för- och nackdelar kring att 

arbeta som värd i samma område som man vuxit upp i. En stor fördel är att värdarna känner 

igen ungdomarnas situation både i skolan, familjen och på fritiden, och får därigenom lättare 

kontakt med dem. Även det faktum att dessa värdar ofta har egen erfarenhet av kriminalitet 

och missbruk gör att de lättare kan beskriva sina upplevelser för ungdomar. Därmed 

motverkar de att ungdomar hamnar i liknande situationer.  

En nackdel gällande detta är att relationen som skapas mellan värdarna och ungdomarna i 

området kan bli alltför bra, vilket kan innebära att Lugna Gatans personal väljer att inte 

tillkalla polis eller socialtjänst, eller berätta om olika händelser som inträffar - De vill helt 

enkelt inte ”gola” på sina vänner.  

 

Att Lugna Gatans personal saknar utbildning till exempelvis fritidsledare eller fältassistent gör 

det också svårt för dem att bedöma vissa situationer, och detta innebär att medarbetarna inom 

Lugna Gatan istället reder ut olika situationer med utgångspunkt från sina egna tidigare 

erfarenheter eller motsvarande. En annan svårighet blir att värdarna förväntas sätta tydliga 

gränser för ungdomarna, eftersom många av dem saknar det från sin hemmiljö. Att agera 

gränssättande och att agera likartat vid en mängd olika situationer är inte enkelt, och 

förväntningarna på medarbetarna inom Lugna Gatan blir lätt alltför höga. Om värdarna inte 

klarar att hantera dessa förväntningar, finns risk för att de hoppar av. Engel poängterar vikten 

av att värdarna inte ska ses som övermänniskor och att de inte kan lösa alla problem som 

finns i skolan och området (Engel, 2008).   

 

2.2. Skyddsvärnet i Fittja 
 

Skyddsvärnet är en organisation som startades redan 1910 och har idag ett stort antal aktiva 

verksamheter där syftet är att arbeta mot social utslagning på olika sätt. Sedan 2013 har 

Skyddsvärnet arbetat med trygghetsvärdar på Sergels torg i centrala Stockholm och efter att 

de 2016 vann Botkyrka kommuns offentliga upphandling, startades motsvarande verksamhet 



	  	   9	   

under namnet SAFE Botkyrka. En av arbetsledarna inom SAFE Botkyrka berättar att de 

inledningsvis kände en viss oro från allmänheten och fick bland annat höra att de saknade 

förankring i området då de inte kom från Botkyrka.  

Enligt arbetsledaren tar det tid att etablera relationer i ett område, och deras arbete hade 

inledningsvis varit att förstå platsen och människorna som verkade där. En stor del av deras 

arbete bestod av vandringar i området där de kunde kontrollera enkla saker som om något är 

trasigt eller liknande, men även att prata med olika grupper som samlas vid exempelvis 

trappuppgångar på kvällarna. De besökte även skolor och fritidsgårdar för att därigenom 

skapa relationer med eleverna, och på så sätt lära känna ungdomarna i området (Palma, 2017). 

 

 

2.3. Medias bild av Fittja  
  

När Fittjabor får komma till tals i pressen, är det ofta för att bekräfta områdets dåliga rykte 

eller bekräfta andra typiska ämnen som kriminalitet, droger och utsatthet (Ramberg, Pripp 

2002:51). Arkitekten och forskaren Cecilia Jensfelt konstaterade i samband med ett projekt i 

Fittja, att Fittjas dåliga rykte upplevdes som ett stort problem bland både boende och 

arbetande i området och att ”ryktena om problemen har blivit ett problem i sig”. Enligt många 

av de boende har media skapat ett oförtjänt rykte om Fittja som är svårt att tvätta bort (Pripp, 

2002:43).   

  

Etnologen Billy Ehn beskriver liknande upplevelser där de boende i området inte känner igen 

sig i medias beskrivning av det som ett otryggt ställe (Pripp, 2002). Även sociologen Hassan 

Hoseini-Kaladjahi konstaterade att fittjabornas bedömning av trygghet inte stämmer med 

massmedias beskrivning av Fittja som ett ”laglöst land” eller ”lilla Chicago” (Pripp, 2002). 

Oscar Pripp gjorde en enkätundersökning med 1000 personer i Fittja gällande de boendes 

upplevelse av trygghet i området. Man kom då fram till samma sak som beskrivits ovan, att 

människorna i Fittja upplever en stark diskrepans mot medias bild av ett otryggt samhälle och 

att de boende inom området inte kände igen sig i medias beskrivningar (Pripp, 2002:44).   

  

Den 9 december år 2015 sändes ett TV-program som heter Uppdrag Granskning med Janne 

Josefson där både organisationen Lugna Gatan som helhet och de som arbetade inom Lugna 

Gatan fick stark kritik för bland annat sitt kriminella förflutna, samt att vissa individer fortsatt 

med brott som bland annat misshandel och hot av andra ungdomar (Alexandersson, 2015). 
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Programmet Uppdrag Granskning uppmärksammades även i media veckorna efteråt och 

diskussionerna om Lugna Gatans arbete var livliga. Naturligtvis påverkades verksamheten 

negativt av detta, och relativt snart efter programmet valde Botkyrka kommun att säga upp 

avtalet med trygghetsvärdarna. En ny upphandling av tjänsten genomfördes därför, och vanns 

av organisationen Skyddsvärnet (Palma, 15 jan 2016).  

Troligen påverkade debatten kring Lugna Gatans arbete Botkyrka kommun och en översyn av 

verksamheten gjordes. Botkyrka kommun hävdar själva att samarbetet med Lugna Gatan inte 

hade med programmet Uppdrag Granskning att göra, utan att det enbart handlade om en ny 

upphandling som de enligt lag var tvungna att genomföra.   

  

En rapport om strukturell diskriminering, ”Det blågula glashuset”, togs fram av regeringen 

2005 gällande förekomst av strukturell diskriminering inom en rad olika samhällsområden. 

Rapporten var mycket omfattande (över 600 sidor), och beskrev att det sällan är invandrare 

själva som får berätta om olika händelser ute i samhället, och att det är oftast är majoritets-

befolkningen, journalister, politiker och polisen som definierar och analyserar dessa händelser 

(SOU 2005:56 s.140–141). I rapporten nämns även fler tidigare forskningsresultat som tyder 

på att det oftast är tjänstemän, politiker och andra representanter från majoritetsbefolkningen 

som företräder invandrarna och då är det lätt att känslan av ”vi – dom” bibehålls. Även i 

studier där medier tar upp migrationsfrågor, intar media oftast rollen som myndigheternas 

företrädare och blir myndighetens talesman med ett tydligt ställningstagande. Författaren 

Anna Bredström menar att då invandrarna själva kommer till tals inom media är det för att 

förstärka den sämre bilden, exempelvis efter att en våldtäkt har skett. En publik och mass-

medial negativ bild av Fittja påverkar troligen medborgarna i Fittja så att även de boende 

börjar bli negativa, vilket skulle kunna kallas ”en självuppfyllande profetia” (SOU 2005:56). 

 

  

2.4. Polisens bild av Fittja  
  

Polismyndighetens nationella operativa grupp fick 2015 i uppdrag av Regeringen att urskilja 

särskilt utsatta områden i Sverige. Urvalet baserades på de boendes benägenhet att delta i 

rättsprocessen, polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag och eventuella parallella 

samhällsstrukturer. Arbetet kom fram till att det finns 53 utsatta förorter i Sverige, varav Fittja 

var ett av de områdena. De utsatta förorterna är starkt förknippade med social- och ekonomisk 
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utsatthet, bostadsområdet präglas av otrygghet, hög arbetslöshet, låga inkomster och 

trångboddhet.  Polisen nämner i sin rapport begreppet sociala risker, vilket handlar om etnisk 

segregation där marginaliserade ungdomar känner en stark alienation i förhållande till 

samhället (Nationella operativa avdelning 2015:9). Även en tydlig aggression mot polisen är 

framträdande, och det förekommer ofta konflikter mellan polisen och de boende (Nationella 

operativa avdelning 2015:11).   

Även tidigare forskning presenteras i rapporten och det visar sig att brottsförebyggande 

åtgärder mot utsatta områden varit svåra att genomföra, då polisen haft svårt att arbeta med de 

kriminella ungdomarna i utsatta områden. Exempelvis om polisen ska gripa en misstänkt, så 

blir ofta denne skyddad av andra inom området för att förhindra ett gripande (Nationella 

operativa avdelning 2015:19). Undersökningen visar också att ju längre tid individerna i det 

utsatta området känner sig utanför samhällets normer, desto svårare blir det för polisen och 

andra aktörer som t.ex. socialtjänsten, samordnare och grannverksamheten att skapa en 

auktoritet i området. Utvecklingen är oroande enligt polisen då de känner obehag att arbeta i 

vissa områden eller rentav inte kan utföra sitt uppdrag (Nationella operativa avdelning 

2015:24).   

 
	   

2.5. Miljön  
  

Ett antal studier kring känslan av otrygghet har gjorts (Estrada & Nilsson 2007, Wikström  

1995, Wilcox 2003 m.fl) och dessa har gemensamt kommit fram till att otrygghet oftast är 

kopplad till ett område. De faktorer som kännetecknar ett område där de boende upplever en 

hög grad av otrygghet ett typiskt låginkomstområde med hög andel utlandsfödda. Områden 

som Fittja är ett typiskt låginkomstområde och har en hög andel utlandsfödda och blir därmed 

lätt ett område där de boende upplever otrygghet. Även andra faktorer påverkar känslan av 

trygghet, som exempelvis boendeform (ex. hyresrätt), kön och ålder och det är mer vanligt att 

äldre och kvinnor känner sig otrygga när de vistas i området kvällstid (Eriksson 2008:55).   

  

Författaren Lisa Kings hade ett annat perspektiv i sitt forskningsprojekt om problemområden 

där hon valt att fokusera på sådant som sällan kommer fram, exempelvis att förenings-

verksamheter ofta är mycket frekvent förekommande. Kings kom fram till att alla de 

föreningar som finns inom ett område, ofta verkar som ett utvidgat nätverk och agerar 

kontaktskapande för medlemmarna. I avhandlingen beskriver hon en egen teori kring hur man 

kan förstå det som sker. Platser utformas genom att människor i interaktion och/eller i 
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konflikt med andra skapar gränser, samt identifierar och namnger samt relaterar positiva 

respektive negativa kvaliteter. Platser skapas oftast genom hur de tillskrivs i meningar och på 

det sättet får platsen en stabiliserad och definierade funktion. Den definierar exempelvis vilka 

som tillhör den och vilka som är exkluderade, stärker strukturer, formerar en social handling 

genom interaktion med andra individer, samt förstärker normer, identiteter och minnen.  

 

Kings beskriver vidare att människor gemensamt kopplade till en plats är de som förmedlar 

sociala relationer och identiteter, vilka formas där maktrelationer synliggörs (Kings, 

2011:141). Denna lokalism tar sig utryck på olika nivåer, dels utåt gentemot staden och dels 

gentemot landet i övrigt vilket innebär att ett ”vi -dem”-förhållande uppstår. Grannskaps-

diskursen är stark i ett sådant område och här kopplas ett gemensamt territorium till en 

interaktiv och kulturellt delad process som omfattar en inkluderande definition av plats-

gemenskap. Grannskapsdiskursen om lokaliserade gemenskaper är en av de premisser som 

binder samman människorna i ett område. Etniciteten är en central princip vilket sammanför 

människors etniska linjer med historiska gemenskaper till en plats (Kings, 2011:157).   

 

Maja Liljas (2015) doktorsavhandling vid Örebro universitet beskriver hur olika platser 

skapas genom hur människorna talar om det. Lilja beskriver att platser inte är ”objektiva” i 

den mening att de existerar oberoende av människorna, utan att platser skapas och återskapas 

beroende av hur människorna använder eller begripliggör dem (Lilja, 2015:34). Platser 

uppstår genom hur människorna tillsammans talar om dem och människorna upprätthåller sin 

identitet genom att tillskriva sig till en plats. Den vanligaste platsen där individerna uttrycker 

sin identitet är platsen där de känner sig ”hemma”. Plats kan självklart uttryckas i flera 

geografiska nivåer, som ett bostadsområde, en stad eller en nation (Lilja, 2015:35). Platser 

används ofta för att tydliggöra skillnaden mellan vilka ”vi” är och vilka ”de andra” är och att 

det är människorna som befinner sig inom de geografiska begränsade platserna som avgör om 

vad som inkluderas i platsen och vad som exkluderas. Människorna använder sig exempelvis 

av språk, gester, uttryck och blickar för att visa tydlig vems ”plats” det är och inte är (Lilja, 

2015:38).    
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3. Teori  
  

Moscovici är en fransk socialpsykolog som skapade begreppet ”social representation” vilket 

handlar om att göra något oförståeligt (främmande) till förståeligt (bekant). Teorin är en 

vidareutveckling av Emile Durkheims teori om kollektiva representationer som kan sägas vara 

en förklaringsmodell om hur grupperingar av människor förhåller sig till samhället.  Det 

Moscovici gjorde var att utgå från tesen att allas föreställning om hur världen runt oss ser ut, 

baseras på de symboliska erfarenheter som vi själva format i den sociala interaktionen med 

andra. Men andra ord handlar detta om att förstå och ta till oss nya händelser, personer eller 

tankar och när detta blivit en del av vår vardag och det nya gjorts om till det som Moscovics 

kallar ”vardagskunskap”, så finns det med oss och påverkar hur vi ser på omvärlden (Chaib & 

Orfali, 1995).  

 

Enligt Moscovici kan den här typen av tillskansning av ny erfarenhet göras på två sätt: 

förankring eller objektifiering. Förankring handlar om att använda något främmande och föra 

in det en bekant miljö för att på det sättet göra det oförståeliga förståeligt. Det kan vara ett 

okänt fenomen som namnges av gruppen, och då kan alla i gruppen namnge det på samma sätt 

och därigenom skapa en gemensam konkretisering av det okända. Ett tydligt exempel på 

förankring är då kvällspressen ger det okända en känsla genom att välja starka ord som 

”nakenchock”, ”mördarvirus” eller liknande. Men även gruppens gemensamma tankesätt kan 

ge ord för det okända, där till exempel en ny politisk organisation kan vara ”miljökämpar” 

eller ”miljömuppar” och gruppens gemensamma värderingar tydliggörs.  

Objektifiering är en mer aktiv process än förankring och handlar om att skapa en bild som 

förklarar det okända. Ett exempel på detta kan vara att ”miljöförstöring” förklaras med en bild 

på en ensam isbjörn på ett flytande isflak (Chaib & Orfali, 1995).  

 

Bauer och Gaskell (1999) vidareutvecklar det som är känt som socialrepresentationsteori som 

handlar om hur människor skapar gemensamma föreställningar om hur andra människor är, 

baserat på olika kategoriseringar. Det i sin tur påverkar hur personer blir bemötta utifrån vilka 

föreställningar det finns om dem och de grupper som de tillhör. Bemötandet avgör vilket 

handlingsutrymme en person har. Det påverkar också hur individer väljer att identifiera sig 

med eller emot olika grupper. Handlingsutrymmet och identifikationsmöjligheterna är det 

som sedan ligger till grund för möjligheterna att skapa sin identitet enligt den sociala 

identitetsteorin (Bauer, Gaskell 1999:161).  
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Socialrepresentationsteori beskrivs i sin enklaste form som en triad, alltså förhållandet mellan 

tre element: Två subjekt som har ett gemensamt intresse i det tredje elementet, objektet. 

Läggs även tidsaspekt med då- och nutid till så att triaden blir en längre trekantig tub, så 

liknar triaden formen på chokladen Toblerone, och kallas därför även Tobleronemodellen. 

Teorin innebär att saker och idéer kan ha funnits i det förflutna (minne) och baseras på 

individens tidigare sociala upplevelser (Bauer, Gaskell 1999:168). Toblerone modellen är som 

en bild som fångar de triangulära relationerna mellan elementen och hur det samspelar över 

tid, den är därför ett tydligt sätt att beskriva hur individers föreställningar genom tid formar 

bilden av omvärlden och verkligheten, samt hur de genom bilder, tankar och känslor 

bestämmer agerandet (Bauer, Gaskell 1999:172).  

 

Individer och grupper delar på samma premisser genom att människorna handlar utifrån 

gruppen, men det kan även skilja mellan tid och rum då nya representationer skapas och 

gamla försvinner, eller helt enkelt omformas genom kommunikation och integration mellan 

grupperna. Kommunikation styr både produktionen och utvecklingen av sociala 

representationer över tiden och spelar således en central roll i produktionen av nya sociala 

representationer för att förstå nya saker och händelser som uppstår i vardagen (Bauer, Gaskell 

1999:177–178).  

 

 
Figur	  1:	  Tobleronemodellen  

 

Enligt bilden ovan är Tobleronemodellen representerad av två subjekt, S1 och S2. Dessa 

subjekt delar gemensamt ett objekt (O) och bildar då en triangel (S-O-S). Detta är den grund-

läggande enheten för utarbetandet av mening och representationer. Subjekt (S) är det första 

elementet som handlar om individer/grupper som har representationer om en händelse i en 
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plats eller en händelse som varierar geografiskt och tidsmässigt. Objekt (O) handlar om hur en 

grupps idéer, tankar och känslor bildas genom olika kommunikationsprocesser och om hur en 

grupp tillsammans delar på en gemensam idé eller ett problem på en plats (Bauer, Gaskell, 

1999:180). 

 

Förekomsten av de ”andra” är alltid baserad av tidigare social upplevelse, vilket motsvarar en 

rörelse i tidsaxeln. I denna tidsdimension ingår tidigare- och framtida upplevelser och 

betecknas som ett projekt (P) (ex. aktiviteten att skapa en bild av närområdet över tid) som 

förbinder två subjekt och ett objekt, vilket utgör gruppens representation. Gruppens idéer, 

tankar och känslor representeras över tid och rum, och dess minnen och bild över en plats 

varierar i det förflutna/nutid vilket innebär att dessa tre element ett socialt 

representationssystem.  

 

Ett visst tvärsnitt av denna Tobleronechoklad utmärker den sociala representationen som 

gäller en viss tid. Detta skiljer sig alltså beroende på tid, eftersom grupper inte är statiska, utan 

utvecklas och förändras med tiden, vilket medför att tvärsnittet kan se olika ut beroende på 

var på tidsaxeln tvärsnittet görs. Tobleronemodellen är enligt Bauer och Gaskell (1999) bäst 

att använda i ett sammanhang där tidsaspekten bedöms som en viktig del, exempelvis när det 

dyker upp nya utmaningar eller problem i samhället. Att studera enligt denna modell ger en 

klarare bild av likheter och olikheter mellan en grupp i samhället som är involverade om 

samma händelse på en specifik plats (Bauer, Gaskell 1999:181).   
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4. Metod  
 

4.1. Kvalitativ studie  
  

Studien har ett kvalitativt angreppssätt med ett hermeneutiskt synsätt, då detta ger en bred och 

rik beskrivning av hur människor ser och uppfattar sin verklighet. Anledningen till att detta 

valdes är att det är mest lämpligt för att uppnå en djupare och mer ingående förståelse över det 

studerade fenomenet (Bryman, 2011:40), i denna studie kring upplevelsen av Lugna Gatan 

inom Fittja. Dessutom ger den kvalitativa metoden författaren goda förutsättningar till att 

utifrån egna subjektiva erfarenheter och uppfattningar tolka resultatet (Bryman, 2011:41). 

Även detta perspektiv passar väl, då jag är uppväxt i området. Det hermeneutiska synsättet 

syftar till en förståelse över en texts mening och att få fram tolkningen av dess mening 

kännetecknas av den så kallade hermeneutiska cirkeln. Det betyder att framväxten av textens 

(informanternas) mening sker i en process där enskilda delar eller delarnas mening formas av 

hur man förstår textens helhetliga mening (Larsson et al.2005:93). Poängen är att kunna 

generera förklaringar baserade på förståelse av hur människorna i Fittja upplever borttagandet 

av Lugna Gatan. Förklaringen kommer genom förståelsen och grunden är att integrera med 

människorna i fältet för att kunna förstå deras upplevelser (Aspers, 2011:121). För att 

dessutom skapa en etnografisk förklaring, binds aktörernas berättelser ihop med Toblerone 

modellen gällande att kunna förklara områdets betydelse för individerna (Aspers, 2011:216).    

 

4.2. Avgränsning och urval  
  

Ett snöbollsurval (Larsson et al. 2005:103) för informanterna har använts, då min egen bakgrund 

som uppväxt i Fittja, skapade goda möjligheter att via kontakter kunna sätta igång snöbollsurvalet. 

Snöbollsurval är namngivet utifrån metaforen om en snöboll som rullas i snön, och växer sig 

större och större allt eftersom den rullas. Motsvarande är det med ett snöbollsurval där en person 

känner en annan, som i sin tur känner ytterligare någon. Väsentligt var att välja individer med 

egen erfarenhet och kännedom om området, och att både använda personer som var boende samt 

inte boende i området. Då kunde eventuella skillnader mellan dessa faktorer tydliggöras. Med 

tanke på att förstudien involverade ett antal ungdomar och deras bild av att Lugna Gatans 

verksamhet övertagits av Skyddsvärnet, blev avgränsningen att välja vuxna individer som har 

egen erfarenhet och kännedom om Fittja och även Lugna Gatan som verksamhet, och dessutom 

bor eller arbetar inom närområdet.  En viss variation kan sägas ha uppnåtts då informanterna dels 
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har olika ålder, familjeförhållanden, yrken, kommer från olika samhällsklasser samt har olikartade 

erfarenheter av såväl området Fittja som Lugna Gatans verksamhet.  

  

4.3. Förförståelse  
  

Hur vi upplever saker och ting, tänker och tycker bygger på förförståelse. Vi tycker att så 

mycket är självklart, vilket bygger på att vi redan som små socialiserats med samhället utifrån 

vår egen och våra närmastes världsbild. Men om vi kommer från olika kulturer har vi olika 

förförståelsen, och det självklara för en part är kanske inte alls lika självklart för den andra, 

kanske rentav otänkbart. Vi människor gör ofta tolkningar baserade på vår förförståelse, men 

medvetenheten kring förförståelsen är inte alltid lika uppenbar. Thuren (2007) menar att vi till 

exempel ögonblickligen dömer människor som klär sig annorlunda utan att vara medvetna om 

det. Vi drar även sannolika slutsatser utifrån saker vi ser, exempelvis personer som bär på 

Lugna Gatans jacka utan att ta hänsyn till förförståelsen (Thuren, 2007:58).  Min egen 

förförståelse kring Fittja är relativt hög, då jag är uppväxt inom området. Detta ger mig som 

forskare en viss fördel, då jag har praktiska kunskaper om fältets rytm, koder, etik och språk 

(Aspers, 2011:74). Nackdelen kan vara att om jag har en viss åsikt i en specifik fråga och 

informanten en annan, så kan både följdfrågorna och diskussion hamna i ett perspektiv där det 

snarare blir mitt tyckande som inverkar på studien, och inte informantens. En hög 

medvetenhet kring detta bör dock fungera för att undertrycka mitt eget tyckande i en specifik 

fråga och istället låta informanternas åsikter komma fram (Aspers, 2011: 68–69).   

  

4.4. Etik  
  

En god forskningsetik handlar om normer och värderingar inom forskningen och att inte 

kränka eller skada informanten. Det etiska kravet är en självklarhet under forskningens gång 

och informanten får ta del av det som görs och sägs och slutligen måste informanten 

godkänna och få ta del av rapporten (Aspers 2011:149). Det är alltid bra att som forskare 

uppge uppsatsens syfte och att man är en student för att därigenom skapa en neutral relation 

med informanten och visa att undersökningen inte hotar informantens ställning. Därmed blir 

känsliga frågor lättare att hantera (Larsson et al. 2005:40). Ett annat etiskt problem som måste 

tas hänsyn till är konfidentialitet, vilket innebär att skydda informantens integritet och vidta 

åtgärder för att skydda informanten. Uppgifterna från informanten ska skyddas och inte 
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hamna i obehöriga händer då det handlar om informantens privatliv och därför krävs 

försiktighet med att ge ut informantens namn eller andra personliga uppgifter (VR 2011:69).  

Följaktligen är alla informanter anonymiserade och deras identiteter är därigenom skyddade. 

Allt material kring individerna kommer att raderas efter att studien är klar och därigenom 

omöjliggöra identifiering av deltagande informanter. Möjligen hade det även varit lämpligt att 

upprätta en förbindelse om tystnadsplikt gentemot informanterna, men eftersom de uppgifter 

som inhämtats från informanterna inte var etiskt känsliga, valdes denna typ av förbindelse 

bort.  

  

4.5. Reliabilitet och Validitet   
  

Vid undersökningar måste man se över två viktiga saker, reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

är tillförligheten, som innebär att mätningarna är korrekt gjorda. Om flera forskare har mätt 

och använder samma metod i en studie och kommer fram till samma resultat, har 

undersökningen en hög reliabilitet (Thuren, 2007:26). En hög validitet innebär att man lyckas 

mäta det som man avsåg att mäta vid inledandet av studien. En låg reliabilitet innebär således 

att det också är en låg validitet (Larsson et al. 2005:64).  

För att skapa en hög reliabilitet eller pålitlighet har varje moment i forskningsprocessen 

beskrivits löpande, för att andra forskare enkelt kan följa och bedöma utfallet på de 

procedurer som valts eller de slutsatser som studien kommit fram till. Viktigt att poängtera är 

att min egen bakgrund blir en egen social representation i relation till informanternas och 

studien kan därigenom inte göra anspråk på att vara en fullständigt objektiv studie, men 

ambitionen har varit att skapa en ny och ökad kunskap om trygghetsskapande verksamheter i 

Fittjaområdet.  

 

 

4.6. Tillvägagångssätt  
  

För att formulera en forskningsfråga genomfördes en enklare förstudie där ett antal ungdomar fick 

uttrycka vad de ansåg om nedläggningen av Lugna Gatan i Fittja. Målet var att integrera med 

fältet och på så sätt avgöra om studien var genomförbar (Aspers, 2011:15). Detta var ett led i 

tanken kring vad som var sociologiskt relevant med denna studie och frågorna i förstudien tydde 

på att det fanns ett missnöje, framförallt mot kommunstyrelsen gällande att Lugna Gatan 
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försvunnit. Ungdomarna nämnde flera saker som saknas idag, som till ett exempel aktiviteter som 

inte fanns kvar längre, och detta var grunden till denna studie. En fördjupning i tidigare forskning 

kring Fittja bestående av rapporter från polisens och BRÅ:s hemsida har gjorts och efter noggrann 

genomgång och analys av detta påbörjades intervjuerna.  Intervjuerna med informanterna har 

genomförts som tematiskt öppna intervjuer för att hela tiden kunna utveckla samtalet (Aspers, 

2011:143). Väsentligt är att skapa ett förtroende hos informanten och att få informanten att tala 

fritt (Aspers, 2011:148). Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats ordagrant 

med undantag av informantens namn för att inte avslöja personens identitet. Respondenterna har 

reflekterat över sin egen verklighet och skapat egna representationer om ”fältet” med och utan 

Lugna Gatan, genom språket och kulturella föreställningar. För att kunna presentera empirin av 

informanternas tankar, föreställningar och livsvärld är denna studie hanterad genom första 

ordningens konstruktioner, vilket innebär den verklighet som de intervjuade upplever. Den vardag 

och verklighet som i de intervjuades världsbild är självklar och sådant de intervjuade tar för givet 

är inom första ordningens konstruktion. Andra ordningens konstruktion är de teorier och 

utgångspunkter som jag använt för att förklara den första ordningen (Aspers, 2011:46). För att 

skapa en helhet av studien, kan den första ordningens konstruktionen vara till hjälp gällande att 

kombinera aktörernas meningar med teori och tidigare forskning. Konstruktioner är skapade efter 

informanternas berättelse, teori och tidigare forskning, och på så sätt har en andra ordningens 

konstruktion skapats (Aspers 2011:47).   

 

Efter insamlandet av intervjumaterialet, transkriberades materialet och analyserades genom att 

koda materialet utifrån den valda teorin, för att skapa en grundförståelse. Därefter bearbetades 

materialet genom att koda och bryta ner det i mindre delar. Svaret på frågeställningarna fås när 

materialet delas upp i olika teman som senare relateras och sammanvävs med teorierna (Aspers, 

2011:168).   

Viktiga delar av informanternas berättelse ströks under för att sedan sättas samman i olika 

underteman. Genom att koda och analysera användbara meningar från informanterna, skapas 

grepp över situationen i bostadsområdet, och de kan därmed kopplas till teorin (Aspers, 

2011:176). Den tematiska kodning som gjorts, går ut på att strukturera insamlat material under 

olika teman för att sammanfatta resultatet utifrån detta. Tematisk kodning handlar således om att 

finna mönster i en text för att kunna sedan tolka denna. Det är därför viktigt med tydlighet och 

tålmodighet vid analysen (Boyatzis, 1998:33).   
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5. Resultat  
  

Detta kapitel analyserar empirin utifrån informanternas utsagor och sammankopplar dessa med de 

valda teorierna. Inledningsvis presenteras informanterna anonymt, därefter kodas och tematiseras 

deras uttalanden. Slutligen analysera de i relation till den valda Tobleronemodellen, som i enlighet 

med socialrepresentationsteorin presenterar en korsning mellan individen och samhället och även 

mellan individers tidigare minnen och upplevelser kontra nutid. 

 

Studiens resultat visar att Lugna Gatan arbetade effektivare ute på området, än i skolan, 

medan Skyddsvärnets arbete fungerade sämre utomhus och var mest effektivt inom skolan. 

Detta resultat beskrivs tydligt i följande kapitel.  

 

En av de styrkor som Lugna Gatan själva framhävde var deras lokala förankring, dvs. det 

faktum att de flesta som arbetade inom Lugna Gatan själva var uppväxta och kanske rentav 

boende inom området. Möjligen är denna styrka det som uppenbarade sig i resultatet och 

gjorde att informanterna upplevde en större trygghet med Lugna Gatan än med den nya 

aktören Skyddsvärnet. Denna lokala förankring medförde dock även en viss svaghet, eftersom 

det ibland uppstod problem då Lugna Gatans medarbetare skulle berätta något för exempelvis 

polis eller socialtjänst om vad de sett eller upplevt, och då ofta hamnade i konflikt gällande att 

”gola” eller att vara lojal mot sina ”kompisar” i området.  

 

Trots att Skyddsvärnet inte arbetat inom området, fanns det en stark vilja från deras sida att 

bli accepterade av individerna som var verksamma inom området. Därför arbetade de 

medvetet med stort fokus på skolans miljö, och ansåg att skolan var rätt miljö för att lära 

känna individerna inom området. Resultatet visar också att Skyddsvärnet upplevdes som en 

mer effektiv part kring skolan. Detta medvetna fokus på skolmiljö skapade dock en 

upplevelse bland de verksamma individerna inom området av att Skyddsvärnet syntes mindre 

ute i området än vad Lugna Gatans medarbetare gjorde, och därmed även en upplevelse av en 

lägre grad av effektivitet på området. Studien har dock inte gjort någon reell jämförelse kring 

den faktiska effektiviteten, varken inom området eller inom skolan, utan redovisar endast 

informanternas upplevelser.  
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5.1. Informanter 
 

Informant Politiker: Man 47 år, bott i Fittja i 9 år, har gott om släktingar och vänner i Fittja, haft 

mycket kontakt med olika aktörer inom kommunledningen och trivs bra i området.  

Informant Frisör: Man (ålder skyddad) bott i Fittja större delen av sitt liv. Känner en stor del av 

människorna i området, då de flesta varit kunder under åren. Arbetar mycket.  

Informant Lärare: Kvinna 32 år, bor på annan plats, arbetar i Fittja. Arbetat aktivt tillsammans 

med Lugna Gatan inom skolan.  

Informant Ex-Junior: Man, Arbetslös, 22 år. Arbetat aktivt som juniorledare inom Lugna Gatan, 

bott i Fittja hela sitt liv och har därmed även relation till de boende.  

Informant Fritidsledare: Man, 41 år, har mött de flesta av barnen i området. Född och uppvuxen i 

Fittja och har själv gått på den skolan där han arbetar.  

Samtliga informanter har verkat inom Fittja på olika sätt och har därigenom skaffat sig kunskaper 

samt upplevelser om Lugna Gatans arbete.  

 

Redan under den inledande förstudien där ett antal individer fritt kunde berätta om vad de ansåg 

om nedläggningen av Lugna Gatan i Fittjaområdet, framkom en tydlig bild av att nedläggningen 

enligt dem innebar en försämring, och att den var lite av en chock för många. Denna bild blev 

underlag för de två forskningsfrågor som denna studie analyserar, nämligen hur de verksamma 

personerna i Fittja upplever den tid som Lugna Gatan fanns representerad där, och hur de upplever 

Fittja när Lugna Gatan lämnat området.  

 
 

5.2. Trygghet inom området 
 

Ett återkommande tema bland samtliga informanter var att Lugna Gatan uppenbarligen 

skapade en känsla av trygghet inom området. Detta återkom ständigt under arbetet med att 

tematiskt koda och kategorisera samtliga intervjuer och utkristalliserades relativt snabbt som 

ett första grundtema. Lugna Gatans medarbetare syntes ofta och tydligt inom området, och de 

var dessutom bekanta med eller vänner till många. Detta medförde att Lugna Gatans 
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medarbetare lätt smälte in och kunde reda ut problem som exempelvis uppstod i olika 

grupperingar. Förbipasserande som såg dessa typer av aktiviteter upplevde en trygghet i att 

det fanns några som arbetade med detta, och att de själva inte behövde integrera.  

 

”…ibland när det blev stora grupperingar som levde om, så kom Lugna Gatan dit och det 

blev alltid bättre och lugnare då…” , Frisören 

 

Lugna Gatans medarbetare gick ofta i grupp och hade jackor där deras logga syntes tydligt, 

och många av informanterna poängterade att de ofta syntes till i området. Samtliga 

informanter poängterar hur Lugna Gatans närvaro påverkade området genom att skapa 

trygghet:  

 

”…Lugna Gatan var en samarbetspartner som fungerade bra…”, Fritidsläraren 

”…fick mig och andra att komma till skolan och det var bra…”, Ex-Junioren 

”…var tryggt att se deras logga på jackorna i centrum…”, Frisören 

”…viktigt med arbete kring trygghet och det löste Lugna gatan väl…”, Politikern 

 

Informanternas gemensamma representation var alltså att Lugna Gatans personal som skapade 

trygghet, och att deras verksamhet inom området var stabil. Ex-junioren och fritidsledaren 

kände att Lugna Gatan hade erfarenhet och resurser till att utföra åtgärder som hjälpte 

ungdomarna i området. Då frisören inte aktivt arbetat med Lugna Gatan var hans upplevelse 

av dem baserad på att han sett deras närvaro på torget och att logotypen på deras jackor blev 

en form av indirekt trygghetsupplevelse i närområdet.  

Även det faktum att Lugna Gatan anordnade olika aktiviteter medförde att en viss trygghet 

skapades. Aktiviteterna som nämndes av flera personer var exempelvis att de ordnade 

övernattning med grillning, föreläsningar och social samvaro, och därigenom kunde skapa en 

djup kontakt med alla. Föreläsningarna genomfördes ofta av externa parter som polis eller 

socialtjänst och även detta faktum skapade en tätare och bättre social kontakt och förståelse 

mellan de berörda parterna. Även de filmkvällar och utbildningar som anordnades av Lugna 

Gatan nämndes under intervjuerna, då man ansåg att även detta skapade trygghet kring Lugna 

Gatans närvaro.  
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Endast läraren hade en annan åsikt om tryggheten då hon poängterade att hon inte kände sig 

trygg. Förvisso fanns ingen direkt koppling mot Lugna Gatans närvaro eller icke närvaro, utan 

det handlade mer om ett generellt perspektiv kring den upplevda tryggheten i området:  

 

” Jag vågade inte vistas ute på kvällarna varken förr eller idag, mest på grund av de 

händelser som tagits upp på media”, Lärarinnan  

 

Läraren var den enda av informanterna som inte var bosatt i området, och hon poängterade 

även själv att den otrygghet hon kände mest var att hon blev påverkad av medias bild av 

Fittja. Det känns då möjligt att dra parallell till tidigare undersökningar (Lilja 2015), men 

även Estrada & Nilsson 2007, Wikström 1995, Wilcox 2003, Pripp 2002 m.fl), vilka beskriver 

att icke-boende i ett område influeras mer av media än de boende själva. Om individen inte 

bor på området utan endast arbetar där finns det risk att det blir en distansering till området, 

och tack vare detta är det ofta lättare att ta till sig medias rapportering. Om en tidning 

exempelvis skriver om inträffat våld eller misshandel, så kan icke-boende förfäras, medan de 

boende inte känner igen sig i den beskrivningen. ”Våld inträffar överallt”. Även det faktum att 

kvinnor oftare känner sig otrygga kan vara en faktor som påverkade läraren till att känna sig 

otrygg på området oavsett Lugna Gatan (Eriksson 2008:55).  

 

Det framkom dock många exempel på hur Lugna Gatan skapade en känsla av trygghet i 

området: 

”…alla kom ju från området…”, Politikern 

”…de flesta var mina vänner…”, Ex-Junioren 

”…de som arbetade inom Lugna Gatan var gamla kunder…”, Frisören 

”…födda och uppvuxna här, så de blev snabbt accepterade...”, Lärarinnan 

 

Informanterna var helt överens om att ett av skälen till att Lugna Gatan skapade en känsla av 

trygghet i området, och det handlade uteslutande om deras närhet och koppling till området. 

De flesta som arbetade inom Lugna Gatan i Fittja var födda och uppvuxna i området och tack 

vare detta hade de en mycket kännedom om allt som försiggick där. En förklaring till att 

denna upplevelse av trygghet uppstår kan finnas i Lisa Kings (2011) teori om att det är 
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individerna inom ett visst område som skapade lokalismen, och känslan av ”vi – dem” uppstår 

genom människorna som verkar inom området. Lugna Gatans medarbetare var tack vare sin 

bakgrund en del av området, och upplevdes som att de var en del av ”vi”-känslan. Tack vare 

detta utvecklades en känsla av trygghet (King, 2011). Väsentligt att poängtera är att denna 

studie inte gör anspråk på att bekräfta om tryggheten var bättre eller sämre, utan endast 

informanternas upplevelse av tryggheten.  

 

Även Lilja (2015) hävdade att området skapades av de boende och av hur de talade om 

platsen. Sannolikt har medarbetarna inom Lugna Gatan haft stor nytta av sin bakgrund och 

närhet till området och därigenom har de ”smält in” där, vilket kan ha påverkat hur folk 

upplevde tryggheten med Lugna Gatan.  

 

Att de som arbetar inom Lugna Gatan är uppvuxna på området kan även ställa till problem, då 

de tack vare sin bakgrund riskerar att bli alltför goda kompisar med de boende där. Då kan det 

bli svårare för dem att prata med socialtjänsten eller polisen om något dåligt inträffat och de 

kan då välja sina ”vänners” parti istället för att ”gola” (Engel, 2008). En annan nackdel med 

värdarna inom Lugna Gatan är att vissa av dem saknar utbildning som till ett exempel 

fritidsledare, fältassistent och liknande (Engel, 2008). Avsaknaden av utbildning kan bli tydlig 

i vissa svåra situationer där medarbetarna inom Lugna Gatan kanske agerar utifrån sin egen 

världsbild och kunskap, men där rätt form av utbildning eller kunskap möjligen skulle kunna 

hjälpt dem agera mer korrekt. Även vid diskussioner med socialtjänst eller polis skulle 

troligen utbildning kunna hjälpa medarbetarna inom Lugna Gatan att exempelvis anmäla olika 

händelser. Med en utbildning i ryggen kanske de skulle kunna hävda att det var ”deras jobb” 

att anmäla en viss specifik händelse, och därmed skulle detta inte vara ett problem (Engel, 

2008:27).  

 

Även när informanterna pratade om den nuvarande aktören Skyddsvärnet, kom Lugna Gatans 

trygghetskänsla på tal:  

 

”…de vet inte riktigt vad de gör, Lugna Gatan var tryggare…”, Frisören 

”…Skyddsvärnet arbetar på ett annat sätt och upplevs inte lika tryggt…”, Fritidsledaren 

”…Skyddsvärnet är inte från området och saknar nätverket…”, Politikern 

”…man ser dem inte i området...”, Ex-junioren 
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Informanterna var eniga om att deras upplevelse av trygghet inom området inledningsvis 

påverkats negativt med en ny aktör:  

 

”…mer ungdomar i centrum nu än tidigare…”, Frisören 

”…nu är det öppen narkotikahandel vid torget …”, Fritidsledaren 

”…vi var alltid i centrum, men Skyddsvärnet syns aldrig där...”, Ex-junioren 

 

Den faktiska tryggheten inom området kan dock inte särskiljas eller mätas, och skillnaden i 

trygghet mellan den nuvarande aktören Skyddsvärnet och Lugna Gatan kan inte heller 

påvisas, utan undersökningen tar enbart fasta på de boendes upplevda trygghet. Upplevelsen 

av trygghet verkar onekligen varit mycket framträdande under Lugna Gatans tid, och den 

upplevda tryggheten verkar ha minskat i samband med den nya aktören.  

 

En upplevd trygghet kontra en upplevd otrygghet påverkats troligen av ett stort antal faktorer. 

Enligt vad ett relativt stort antal studier (Estrada & Nilsson 2007, Wikström 1995, Wilcox 

2003 m.fl) har kommit fram till så upplevs generellt sett ett område som Fittja (med ett stort 

antal låginkomsttagare, hög andel utlandsfödda och ett område med många hyresrätter) av de 

boende som otryggt. Därför kan utfallet av denna studie vara förvånande, men slutsatsen är att 

den upplevda tryggheten i området blev förbättrad med Lugna Gatans närvaro, och när de 

byttes ut mot den nya aktören Skyddsvärnet upplevdes detta som en försämring av de boende.  
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5.3. Trygghet inom skolan 
 

En slutsats som denna undersökning kan presentera är att den upplevda tryggheten inom 

skolmiljön blev förbättrad med den nya aktören SAFE. Personer som aktivt arbetade och var 

verksamma inom skolmiljön var glatt överraskade över Skyddsvärnets arbete:  

 

”…de arbetar effektivt i skolan och trots att kommit in nyligen, gör de ett jättebra 

arbete…”, Lärare 

 

Både politikern och fritidsledaren var inne på samma spår:  

 

”Jag tycker att man ibland behöver en ny aktör för ett nytt perspektiv i området, risken 

blir att de känner varandra så bra så för att inte få rykte som tjallare, väljer de att inte 

rapportera allt”, Politiker 

 

”De arbetar aktivt och har snabbt kommit in på ett bättre sätt än Lugna Gatan i skolan”, 

Fritidsledare  

 

Vid den tematiska kodningen och analysen av intervjuerna, blev det snabbt tydligt att de 

personer som hade en direkt koppling till skolmiljön verkade mer nöjda med den nya aktörens 

insats jämfört med vad Lugna Gatan hade gjort tidigare. Tydligt var att både läraren, 

fritidsledaren och politikern upplevde att den nya organisationen Skyddsvärnet var mer aktiv 

och synlig i skolan jämfört med Lugna Gatans personal, vilket skapade en upplevelse av 

trygghet inom skolmiljön:  

 

”Jag tycker att det inte fungerade så bra förut, då många skolkade och inte skötte sig. 

Men Skyddsvärnet syns varje dag inom skolan och det ger effekt”, Lärare 

 

”… det hände att Lugna Gatan inte rapporterade dåliga saker, men Skyddsvärnet har en 

helt annan approach då de rapporterar allt”, Lärare 
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”För att skapa trygghet och motverka brott behövs det först och främst aktörer som 

arbetar aktivt med skolbarnen”, Politiker 

 

Synligheten av Skyddsvärnet var uppenbarligen stor, till skillnad från den tiden som Lugna 

Gatan fanns i området. Det är lätt att dra en parallell till Lugna Gatans arbete på området, där 

synligheten av medarbetarna bidrog till att skapa en upplevd trygghet i området. Lugna 

Gatans medarbetare syntes inte lika mycket i skolmiljön, och eftersom den nya aktören 

Skyddsvärnet syns mer tydligt där, så upplever individerna inom skolan att det ”blivit 

tryggare”.  Skyddsvärnet har en mer tydlig profil där en stor andel av deras arbete utgick från 

att verka inom skolmiljön och det är rimligt att anta att synligheten skapar denna känsla av 

trygghet.  

 

Läraren uppgav dessutom att Lugna Gatans medarbetare inte aktivt förhindrade skolk till 

skillnad från den nya aktören Skyddsvärnet. Hon ansåg även att den hjälp som Lugna Gatan 

kunde bistå med under sin tid inte räckte till, och att vissa elever hade behövt ännu mer hjälp. 

Denna hjälp upplevde hon att Skyddsvärnet nu kunde leverera:  

 

”Skyddsvärnet hjälper vissa elever på ett mer aktivt sätt”, Lärarinnan 

  

Det snäva urvalet av informanter som gjordes inledningsvis påverkar självklart utfallet och 

möjligen kan slutsatsen som denna undersökning presenterar vara en alltför förhastad och 

långtgående, men eftersom detta tema kom upp i intervjuer med samtliga informanter som var 

verksamma i skolmiljön så blev slutsatsen tydlig under analysen: Den upplevda tryggheten 

inom skolmiljön var tvärtom förbättrad med den nya aktören Skyddsvärnet jämfört med 

Lugna Gatans arbete.  

 

 

 

5.4. Tobleroneperspektiv 
 

I vidareutveckling av social representationsteori, den s.k. Tobleronemodellen, är tidsaspekten 

en väsentlig del för att analysera individers föreställningar av verklighet och kan appliceras på 

informanternas bild av förändringen som uppstod när Skyddsvärnet övertog Lugna Gatans 

arbete i Fittja. Social representationsteori kan beskrivas som tre element; olika 
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kommunikationssystem bland deltagarna bildar ett subjekt, ett strukturerat innehåll med 

varierad funktion av meningar, tankar och känslor av händelse bildar ett objekt. Det tredje 

elementet är projekt, där individerna tillsammans formar och uttrycker känslor med hjälp av 

olika medel. Teorin innebär att idéer som funnits i människans förflutna (minnet) formar en 

bild av omvärld och verklighet. Tobleronemodellen skiljer mellan tid och rum, då nya tankar 

och representationer skapas och gamla försvinner (Bauer, Gaskell 1999:179).   

 

Gruppens gemensamma representation kring tryggheten i Fittja är att de finner kärlek och 

bekantskap i närområdet. De upplever till viss del oro över förändringen kring trygghets-

arbetet i området, vilket möjligen även kan förklaras med förändringen i sig, då det 

automatiskt uppstår ändringar i bilden av området vid stora förändringar och en ny aktör på 

området kan i sig skapa osäkerhet och orolighet på området. Men när tidsaspekten i enlighet 

med Tobleronemodellen läggs till visar det sig att många av informanterna ser förbättring:  

 

”Trots att det kändes som en chock när Lugna Gatan försvann, verkar Skyddsvärnet ha 

rätt inställning till området”, Fritidsledare 

 

”Jag finner kärlek bland boende på området, så det kommer att hjälpa Skyddsvärnet i 

deras arbete”, Frisör 

 

”Idag har vi fler föräldrar än tidigare som patrullerar här i området och det tror jag 

beror på den nya aktören”, Politiker 

 

”Jag tycker att från början fanns det oro med Skyddsvärnet, de använde en metod som 

var ganska hård, detta skapade oro för tryggheten i området, men det blev lite bättre 

senare”, Ex-Junior 
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Informanternas upplevelse hade förändrats sett utifrån en tidsdimension, både det förflutna 

och framtiden. Den gamla upplevelsen om hur Lugna Gatan skapade trygghet i området 

försvinner sakta och nya tankar om området och även den nya aktören dyker upp. 

Informanternas gemensamma bild, känslor och tankar formar en ny bild av verkligheten och 

informanterna delar på samma premisser genom att de handlar utifrån gruppen, ”vi – dem” 

(Bauer, Gaskell, 1999:177–178).   

 

Informanterna beskriver platsen med meningar som skapar en bild av hur platsen ser ut och 

genom att prata om platserna skapar man representationerna om platserna. Genom att 

informanterna relaterar positiva respektive negativa kvaliteter till en plats, så får platsen en 

definierad funktion (Kings, 2001:141). Informanterna uttrycker sina känslor gemensamt kring 

sina tankar och bilden av Fittja och grannskapsdiskursen blir då väldigt stark (Kings, 2011).  

 

Cecilia Jensfelt konstaterade i Fittjaprojektet att Fittjas dåliga rykte upplevdes som ett 

problem bland boende och även bland de som arbetade i området. Jensfelts undersökning 

visade att enligt många boende i området så har media skapat ett oförtjänt rykte om Fittja som 

är svårt att tvätta bort (Pripp, 2002:43). En liknande undersökning från etnologen Billy Ehn 

visade att de boende i området inte kände igen medias beskrivning av Fittja som ett otryggt 

ställe, om att Fittja skulle vara lilla ”Chicago” eller ”laglöst land”. Undersökningarna visar att 

de boende upplever problem, kanske rentav allvarliga sådana, men den bild som media skapat 

av Fittja överensstämmer inte med deras representation (Pripp, 2002:44). Men denna skillnad 

skulle kunna hjälpa den nya aktören Skyddsvärnet att snabbare bli accepterad inom området, 

och därigenom lättare bli en del av ”vi” istället för ”de andra”, då den representation som de 

boende inom området känner troligen förstärker möjligheten till detta (Lilja, 2015:38).  
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6. Diskussion  
 

Diskussionen inleds med en sammanfattning av studiens resultat, där frågeställningar och 

empiri diskuteras. Även den tidigare forskningen relateras och avslutningsvis kommer en 

reflektion kring hur man kan fortsätta studera området Fittja.  

 

6.1. Sammanfattning   
 

Syftet med uppsatsen var att göra en kvalitativ intervju med personer som arbetat, bott eller 

har erfarenheter av Fittja och hur dessa upplever att Lugna Gatan lämnat området Fittja. 

Under studiens gång har informanternas upplevelse av Fittja, av tryggheten och Lugna Gatan 

över tid och rum kommit fram på ett tydligt sätt, och slutsatsen är följande:  

• Lugna Gatan skapade en upplevelse av trygghet inom området, men fungerade mindre bra 

inom skolan 

• Skyddsvärnet arbetar sämre inom området, men bättre i skolmiljön 

Att Lugna Gatan försvann från Fittja efter sexton års verksamhet berodde på att kommunen 

efter en granskning av kvalitet och verksamhet bestämde sig för en ny upphandling som vanns 

av den nya aktören Skyddsvärnet. Informanternas upplevelse var att Lugna Gatan hade 

integrerats väl efter ett antal år och att den nya aktören, Skyddsvärnet, inte agerade på samma 

självklara sätt då de dels var nya i området samt inte hade vuxit upp i området.  

 

Läraren ansåg exempelvis att Lugna Gatan fungerade mindre bra på den tiden som de 

arbetade i skolan, och att det förekom mer skolkningar och skadegörelse då. Hon ansåg till 

och med att Lugna Gatan borde ha arbetat mer med barnen i skolan då detta arbete skulle 

fungerat som en länk mellan barnen och lärarna. Även det faktum att Lugna Gatan hade svårt 

att rapportera en del händelser till socialtjänsten eller polisen hade hon också noterats.   

 

Gruppens representativa minne bakåt i tiden skiljer sig, då de har haft olika samröre med 

Lugna Gatan. Hur de upplevde tryggheten på den tiden Lugna Gatan arbetade, beror på vart i 

det geografiska området Fittja som informanterna befann sig inom och vad de hade för roll 

där. Frisörens minne bakåt i tiden handlade om det han observerade i Fittja Centrum och hans 
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trygghetsupplevelse var den jacka som Lugna Gatan bar och att han upplevde att det fanns en 

sorts ”väktare” i Fittjas centrum som övervakade tryggheten. Fritidsledaren och ex-junioren 

hade en annorlunda relation med Lugna gatan eftersom de aktivt arbetade med Lugna Gatan 

och hade en avsevärt närmare relation.  

 

Politikern som hade en annan roll i Botkyrka kommun hade inte ett direkt samarbete med 

Lugna Gatan, men var ändå aktiv kring frågorna. Politikerns minne var att han kände trygghet 

i området under tiden som Lugna Gatan var där. Möjligen kan det faktum att han bodde på 

området haft en inverkan på detta. Han berättade själv att hans trygghetsupplevelse i Fittja 

berodde på bekantskapen med området, och inte på grund av vem som bedrev verksamhet där.   

 

Informanternas upplevelser av det förflutna i området med Lugna Gatans närvaro resulterade 

till att de kände deras närvaro i området tydligare än den nya organisationen (Skyddsvärnet). 

För informanterna handlar det inte bara om Lugna Gatans effektiva arbete i området, utan 

även andra känslor kring Lugna Gatan dyker upp när frågorna ställs. Att Lugna Gatan verkat i 

området under så många år skapade ett socialt band och vänskap till flera personer och aktörer 

i området. Ex-junioren betonade särskilt att Lugna Gatan inte enbart arbetade med att 

förhindra barnen från att begå kriminella handlingar, utan att de även blev som en sorts 

”storebror” i området. Lugna Gatan kände de flesta ungdomarna och utförde en mängd 

aktiviteter och utflykter tillsammans med dem.  

 

Samtliga informanter var överens om att området Fittja generellt sett var mycket bra. De 

betonade ord som ”kärlek”, ”trygghet” och ”gemenskap”, vilket tyder på att de boende och 

verksamma personerna i Fittja skapat positiva känslor kring sin plats (Lilja, 2015).  

Informanterna var eniga gällande att Lugna Gatans arbete inom området skapade trygghet och 

att ett av skälen till denna upplevda trygghet var den historiska förankringen i området som 

medarbetarna inom Lugna Gatan hade. Möjligen kan denna upplevelse av trygghet även 

förklaras med Lugna Gatans långa verksamma tid i området. Tack vare detta kanske det var så 

enkelt att de blev en del av platsen Fittja och att detta blev ett skäl till att tryggheten 

upplevdes stark med Lugna Gatan.  

Enligt Tobleronemodellen förändras hur informanterna ser på saker med tiden och det skulle 

kunna vara så att samtliga informanter hade haft en annan bild att delge om undersökningen 

var gjord under 2006, alltså samma år som Lugna Gatan började arbeta inom Fittjaområdet. 
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En rimlig hypotes skulle kunna vara att informanterna då hade upplevt Lugna Gatans arbete 

ungefär på samma sätt som de nu betraktade Skyddsvärnets arbete, dvs med en viss skepsis. 

Tyvärr kan inte en sådan undersökning genomföras nu, då det har gått alldeles för lång tid 

sedan dess, men det hade varit intressant att pröva den hypotesen i en annan undersökning.  

Idag finns det en stabilisering med den nya organisationen Skyddsvärnet (SAFE) i skolan, och 

de arbetar på ett sätt som ger framgång enligt läraren. De syns mer i skolan, vilket bidrar till 

att arbetssättet utvecklas och att det går framåt för barnen i skolan. Det viktigaste brotts-

förebyggande arbetet i området är att skapa ordning i Fittjaområdet genom att först och främst 

arbeta med barnen som går i skolan. Politikern uttryckte vikten av detta arbete med följande 

ord: ”barnen är Fittjas framtid”.  

Informanterna anser att den nya organisationen som har tagit över Lugna Gatan i området arbetar 

på ett annat sätt och vistas mer i skolan än på ”gatan” i området. Det kan vara både fördel och 

nackdel med detta, då det är tydligt att verksamheten behövs både i bostadsområdet och i skolan. 

Läraren tycker att det är fanns fördelar med den nya organisationen i skolan, men de andra 

informanterna upplevde att de nya trygghetsvärdarna behöver fokusera sitt arbete i lika hög grad 

ute i området. 

 

Informanternas tankar kring Lugna Gatan har förändrats med tiden och gruppens gemensamma 

tankar är att nå samma mål i området. Informanterna anser att man ska ha en god kännedom om 

närområdet och ungdomarna för att arbeta som trygghetsvärd i Fittja och att man då kan påverka 

samhörighet samt minska antal brott som sker i området. Fritidsledaren, ex-junior och frisören 

upplevde att det skett en försämring av trygghetsarbetet i området.  

 

Utifrån Tobleronemodellen är dessa informanter tillsammans (Objekt) och deras gemensamma 

upplevelse av det lokala närområdet (Subjekt) inte detsamma, utan deras tankar, deras minne och 

deras bild av Fittja har ändrats över tid och rum (Projekt). När nya värdar med nya ansikten 

kommer in i och arbetar annorlunda än vad Lugna Gatan gjort, skapas en osäkerhet bland aktörer 

och boende, vilket innebär att det tar längre tid för de nya värdarna att komma in i området. 

Politikern och frisören har under intervjuns gång sagt att de inte haft motsvarande samröre med 

Lugna Gatan och har därför haft annorlunda tankar kring Lugna Gatan, men gemensamt var att de 

upplevde en ökning av oroligheter i området efter att Lugna Gatan försvunnit.  
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6.2. Reflektion av fortsatt forskning  
 

Sammanfattningsvis är studien en analys utifrån informanternas upplevelse kring Lugna 

Gatan, tryggheten och platsen. Utifrån detta skapades en empiri kring hur deras tankar, 

känslor och minne förändrats över tiden. Slutsatsen blev att gruppens gemensamma 

representation är att området, eller ”gatan i Fittja” ser sämre ut än tidigare och att skolmiljön 

ser bättre ut än tidigare.  

 

Urvalet har varit begränsat och kan därför möjligen ge en felaktig bild och en större 

undersökning skulle kunna vara mer rättvisande. Kanske en enkätundersökning med ett tiotal 

frågor där de svarande får kryssa i kring deras upplevelse kring Lugna Gatan, tryggheten i 

Fittja och bilden av Fittja. Svar från en hel population av området skulle ge en effektivare bild 

och uppfattning om hur de upplever tryggheten genom Lugna Gatan i området, men det krävs 

tid för att göra en sådan undersökning. Ett annat effektivt sätt är att kombinera kvantitativ och 

kvalitativ metod för att göra en fortsatt studie av denna forskning. En kvantitativ med enkät 

och därefter en kvalitativ undersökning med ett tiotal informanter, fördelade på hälften män 

och hälften kvinnor, om upplevelsen av Lugna Gatan och bilden av Fittja. För att få en hög 

reliabilitet av studien finns en fördel om samma informanter involveras, då förändring kring 

deras tankar, känslor och minne av Lugna Gatan enkelt skulle kunna visas med Toblerone- 

modellen som bas.  
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Bilaga  
  
Intervjuguide:   

• Vad vet du om Lugna Gatan och vad har du för relation till Lugna Gatan?  
• Vad tycker du om Lugna Gatan (både positivt och negativt) och dess effekter?  
• Hur känns säkerheten/tryggheten i Fittja efter/innan Lugna Gatan?  
• Hur tror du omvärldens bild av Fittja och Lugna Gatan ser ut?  
• Vad vet du om nedläggningen av Lugna Gatan och hur upplever du detta?  

  
  


