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FÖRORD 

Utgångspunkten för den här rapporten är att Malmöbornas upp-
levda trygghet – och då framförallt oro för brott – är ojämlikt för-
delad i staden. En områdesundersökning som genomfördes i 
Malmö 2012 visade att boende i Herrgården upplevde högre nivåer 
av otrygghet och ordningsstörningar på offentlig plats jämfört med 
boende i många andra delar av Malmö. Mot bakgrund av detta 
syftar den här studien till att – genom intervjuer med boende i 
Herrgården - fördjupa kunskapen om sambandet mellan den lokala 
boendemiljön och individuella variationer i oro för brott. För att få 
ytterligare kunskaper om Herrgårdens specifika problembild har 
intervjuer genomförts med representanter från utvalda myndighe-
ter, föreningar och bostadsbolag som alla utgör en del av det sam-
lade trygghetsarbetet i Herrgården.  

Rapporten är skriven på uppdrag av Områdesprogram Herrgår-
den som en del av samarbetet mellan Malmö stad, Stadskontoret, 
och Malmö högskola, Institutionen för Kriminologi, kring fördju-
pad analys av resultaten från Malmö områdesundersökning 2012. 

Vi vill tacka de Malmöbor och trygghetsaktörer som ställt upp 
och delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter om Herrgrå-
den. Vi vill också tacka Malmö stad, Avdelningen för områdesut-
veckling – särskilt Sabina Dethorey, för kontakter och navigering, 
och Medborgarkontoret Varda – särskilt Faten Moussa- för prak-
tisk hjälp och tolkning. Tack Somaliska Freds och Individuell 
Människohjälp för upplåtande av plats och värdefulla möten. 
Rapporten har granskats av professor Marie Torstensson Levander 
som bidragit med värdefulla synpunkter.  
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INLEDNING 

Utgångspunkten för den här rapporten är att Malmöbor i Herrgår-
den i flera trygghetsundersökningar rapporterat höga nivåer av upp-
levd otrygghet i sitt bostadsområde, högre än i många andra delar 
av Malmö (Polisens trygghetmätning 2010-2013; Ivert m.fl., 2013). 
Även den upplevda problemnivån i form av fysiska och sociala ord-
ningsstörningar har visat sig ligga på en hög nivå i området. Utifrån 
dessa resultat och de allvarliga händelser som inträffade kring års-
skiftet 2014-2015 i form av bland annat sprängningar riktade mot 
en av fastighetsägarna i området finns det ett behov av en fördjupad 
undersökning av vad i Herrgårdens situationella och kontextuella 
förutsättningar som kan bidra till upplevd otrygghet. Både på lokal 
och nationell nivå ökar den ekonomiska och etniska segregationen 
(Salonen, 2012), och det finns indikationer på att faktorer som häl-
sa (Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 2013), brottslighet 
och utsatthet (Brå, 2015; Rikskriminalpolisen, 2014) och trygghet 
(Ivert m.fl., 2013; Eriksson, 2008) är ojämlikt fördelade i befolk-
ningen utifrån geografisk belägenhet. Bostadsområdet är med andra 
ord en viktig analysenhet för att förstå de ökade klyftorna i hälsa 
och välbefinnande i Sverige. Bostadsområdet är inte nödvändigtvis 
den självklara analysenheten, men utifrån kunskap om 
(o)trygghetens relativt stabila och ojämlika geografiska mönster i 
Malmö finns det behov av fördjupad kunskap om otrygghetens or-
saker för utformandet av effektiva och långsiktiga insatser. 

 
Mycket av kunskapen om otrygghetens fördelning i Malmö bygger 
på data från kvantitativa områdesundersökningar (Polisens trygg-
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hetsmätning 2010-2013; Ivert m.fl., 2013; Torstensson, 1999). 
Denna typ av kvantitativa trygghetsundersökningar ger ett viktigt 
kunskapsunderlag för planering och implementering av åtgärder 
som kan reducera och utjämna dessa nivåer av upplevd otrygghet. 
Det finns dock ett behov av fördjupad forskning av kvalitativ ka-
raktär på individnivå för att bättre förstå de sociala processer som 
bidrar till både platsspecifika och individuella variationer i oro för 
brott. Fattah och Sacco (1989) menar dock att det finns en risk att 
kvantitativa undersökningar essentialiserar oro och otrygghet vilket 
innebär att dessa framställs som konstanta individuella egenskaper 
snarare än som något föränderligt. Det finns därför ett behov av 
fördjupad kunskap om hur olika analysnivåer interagerar med var-
andra. Bostadsområdet, större geografiska kontexter och strukturel-
la och individuella förutsättningar samverkar sannolikt i olika grad 
och ger upphov till individuella variationer i oro för brott. Trygg-
hetsforskning utifrån ett områdesperspektiv kan bidra till att tydlig-
göra orons föränderliga karaktär och att oro och otrygghet är delvis 
kontextbundna fenomen som påverkas av både en individs närmiljö 
och individuella förutsättningar och erfarenheter. Det är i det här 
kunskapsgapet som den här rapporten placerar sig.  

 
Rapporten bygger på enskilda- och fokusgruppsintervjuer med bo-
ende i Herrgården, samt intervjuer med representanter från myn-
digheter, föreningar och fastighetsägare som på olika sätt arbetar 
trygghetsskapande i Herrgården. De boendes upplevelser av sitt 
område är en central del i denna rapport och deras problemformu-
leringar utgör utgångspunkten för analysen.  

 
Viktigt att notera är att de berättelser som presenteras i den här 
rapporten inte ska generaliseras till alla boende i Herrgården utan 
snarare ger en fördjupad inblick i hur vissa individer upplever sin 
vardag i Herrgården i relation till brott och ordningsstörningar på 
offentlig plats. Rapporten skall ses som ett komplement till tidigare 
enkätbaserade trygghetsundersökningar i Malmö och kan för-
hoppningsvis bidra med en ökad förståelse för individuella varia-
tioner i oro för brott och otrygghet. Rapporten avslutas med re-
kommendationer för det fortsatta trygghetsarbetet i Herrgården.  
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Studiens övergripande syfte 
Rapportens övergripande syfte är att fördjupa kunskapen om 
Herrgårdens lokalitet och hur områdets karaktär påverkar indivi-
ders oro för brott och ordningsstörningar på offentlig plats. Mer 
specifikt syftar rapporten till att fördjupa kunskapen om de sociala 
processer som ligger bakom upplevd otrygghet bland boende i 
Herrgården, samt att undersöka hur individuella egenskaper sam-
spelar med den omgivande kontexten för människors upplevelser 
av otrygghet på offentlig plats. Vidare kommer möjligheter och 
utmaningar för en positiv trygghetsutveckling i Herrgården att dis-
kuteras, samt olika lokala aktörers roll i detta arbete.  

 
Som nämnts ovan tar rapporten sin utgångspunkt i intervjuer med 
boende i Herrgråden och deras berättelser om otrygghet och upp-
levda problem på offentlig plats.  Dessa intervjuer utgör underlag 
för analysen av sambandet mellan spatiala upplevelser och indivi-
duella variationer i otrygghet på offentlig plats. De boendes berät-
telser kompletteras och jämförs med den bild som ges i intervjuer 
med representanter för lokala myndigheter och organisatio-
ner/föreningar. Dessutom analyseras mötesanteckningar från den 
tvärsektionella processgruppen Trygghet och Säkerhet som är en 
del av Kraftsamling Herrgården.1 Det kompletterande materialet 
utgör en viktig del i undersökandet av problembilden och om hu-
ruvida det finns en samsyn kring problembilden mellan boende och 
andra aktörer som är verksamma i området.  

 
Förutom att kartlägga den lokala problembilden utgör rapporten 
ett underlag för att svara på frågor om hur tryggheten skulle kunna 
ökas i Herrgården, om det finns specifika hinder för det fortsatta 
trygghetsarbetet, vilka aktörer som bör vara inblandade samt hur 
de intervjuade aktörerna själva ser på sin inblandning i det arbetet. 
Det insamlade materialet analyseras utifrån ett teoretiskt ramverk 
om närområdets betydelse för oro för brott.  
                                                   
1 Kraftsamling Herrgården är ett tvärsektoriellt initiativ. Där samverkar myndigheter, föreningar och 
fastighetsägare för att förbättra arbetet med frågor som till exempel trygghet, säkerhet, skola, fritid 
och arbete. 
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OMRÅDETS BETYDELSE FÖR         
INDIVIDUELLA UPPLEVELSER AV 
(O)TRYGGHET  

I den här rapporten studeras otrygghet i relation till brott och ord-
ningsstörningar i en lokal kontext – den undersöker således indivi-
ders relation till fenomen och händelser i Herrgården vid en viss 
tidspunkt. Flera internationella och svenska studier visar att 
otrygghet och oro att utsättas för brott inte är jämt fördelad i be-
folkningen, utan att det finns samband mellan individuella och 
strukturella karakteristika såsom kön, ålder eller socioekonomiska 
förutsättningar och en förhöjd oro för brott (Stanko, 1995; Sacco 
& Nakhaie, 2001; Nilsson & Estrada, 2006; Brå, 2015). Forsk-
ningen visar att även geografiskt är otrygghet och oro för brott 
ojämlikt fördelat (För en översikt av litteraturen se t.ex. Mellgren, 
2011b och Brunton-Smith & Sturgis 2011). Litzén (2006) menar 
att bostadsområdet tycks vara den mest betydelsefulla analytiska 
enheten för att undersöka och förstå förekomst och fördelning av 
otrygghet i en stad.  Den upplevda otryggheten är ofta högre i om-
råden som karakteriseras av social och ekonomisk utsatthet (Brun-
ton-Smith & Sturgis 2011; Sampson, 2012; Brå, 2015).  Den upp-
levda otryggheten bör inte sammanblandas med den faktiska 
otryggheten, som snarare handlar om att risken för att utsättas för 
brott skiljer sig åt beroende på plats och tidpunkt. Också den fak-
tiska risken tycks ha ett samband med socioekonomiska faktorer. 
Nilsson och Estrada (2006) påvisar att utsattheten för våldsbrott 
och hot är större hos resurssvaga individer, och att skillnaderna 
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mellan resurssvaga och resursstarka individer tycks öka (se även 
Brå, 2014). 

 
Att studera mekanismer och processer som ligger till grund för den 
ojämlika fördelningen av otrygghet är därför centralt för att förstå 
hur förebyggande och trygghetsskapande insatser kan utformas på 
områdesnivå.  

 
Kriminologiska perspektiv på rädsla för brott 
Föreliggande rapport utgår från de boendes egna subjektiva upple-
velser och tolkningar av sin närmiljö, och det är dessa tolkningar 
som enligt Ferraro och LaGrange (1987) är känsloreaktioners 
främsta fundament. En reaktion på brott kan vara rädsla eller oro, 
men ofta förekommer även reaktioner såsom ilska, sorg eller led-
samhet. Generellt finns det ett behov av en mer holistisk syn på 
rädsla för brott, som undersöker rädsla och alternativa reaktioner 
på brott, samt dessas intensitet och frekvens (Farrall & Gadd, 
2004) i vardagen för att undersöka effekter på välmående på lång 
sikt. 

 
Rapporten använder sig av begreppet oro i stor utsträckning, men 
de boende tillfrågades även om rädsla för brott. Distinktionerna 
risk, oro och rädsla följer Ferraro och LaGranges (1987) uppdel-
ning mellan kognition och affektion. Skillnaden mellan rädsla och 
oro utgår från socialpsykologisk teori där rädsla definieras som ett 
affektivt, emotionellt uttryck som alarmerar om fara (Ferraro, 
1995). Risk – eller sannolikhet - antas vara en kognitiv funktion 
där individen överväger konsekvenser av kommande handlingar 
utan att nödvändigtvis uppleva rädsla. Som Farrall m.fl. (2009) 
skriver, är forskaren sällan fysiskt närvarande när respondenter 
upplever rädsla eller oro och får därför förlita sig på efterhands-
konstruerade berättelser om tidigare erfarenheter. En hel del av den 
kritik som riktats mot tidigare forskning och mätningar om oro för 
brott har handlat metodologiska problem avseende distinktionen 
mellan risk och oro/rädsla. Kritiker menar att nivåerna av oro ris-
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kerar att överdrivas när individers riskbedömningar inte metodolo-
giskt åtskiljs från affektiva reaktioner.2  

 
Områdeseffekter rädsla för brott 
I Europa och Nordamerika har trygghetsmätningar genomförts 
under en längre tid. De tidiga trygghetsmätningarna i USA på 
1960-talet användes i stor utsträckning som ett komplement till 
övrig brottsstatistik i syfte att ge en mer realistisk bild av brottslig-
hetens frekvens och utsatthet (Kearon & Godfrey, 2011), men ock-
så i syfte att förstå om medborgarnas oro stod i proportion till den 
faktiska risken att utsättas för brott.  Vad forskarna fann var en 
stor skillnad i faktiskt utsatthet och uppfattad risk, där oron vida 
översteg den objektiva risken (Gray m.fl., 2012). Dessutom verkar 
det inte finnas något tydligt samband mellan hög brottslighet i ett 
område och oro. Det finns visst empiriskt stöd för tesen att oro för 
brott är ett resultat av tidigare utsatthet (se t.ex. Covington & Tay-
lor, 1991; Mellgren m.fl., 2011), men generellt uppvisar de flesta 
studier att oron är långt mer utbredd än utsattheten för brott och 
att den också överstiger lokala brottsnivåer (Farrall m.fl., 2009).  
 
I Sverige har lokala och nationella trygghetsundersökningar ge-
nomförts sedan mitten av 1990-talet (se t.ex. Wikström m.fl., 
1997; Torstensson m.fl., 1998; Torstensson & Persson, 2000). Fo-
kus i dessa studier var sambanden mellan otrygghet, utsatthet för 
brott, sociala och fysiska ordningsstörningar och social kontroll. 
Resultaten visade att otrygghet och utsatthet var koncentrerat till 
vissa specifika delar av en stad och högre i socioekonomiskt utsatta 
områden som karakteriserades en hög problemnivå och låg social 
kontroll.  

 
Inom det kriminologiska forskningsfältet finns en lång tradition av 
att studera områdets betydelse för både brottslighet och oro för 
brott. Under åren har många studier visat på områdets betydelse 
för hur individer upplever sin närmiljö, och på förekomsten av om-
rådeseffekter på variationer i individuella upplevelser (se t.ex. 
                                                   
2 För en utförlig diskussion om trygghetsbegreppet se Torstensson Levander, 2007. 
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Mellgren, 2011a; Brunton-Smith & Sturgis, 2011; Sampson, 
2012). Att det finns en områdeseffekt, eller en kontextuell effekt, 
innebär att skillnader i till exempel otrygghet mellan olika områ-
den inte enbart är ett resultat av områdets komposition (individuel-
la karakteristika och bakgrund hos de som bor där), utan att kon-
texten också har en oberoende effekt på individens trygghetsupple-
velse. Vissa platser upplevs alltså som mer otrygga av de som vistas 
där oavsett individuella egenskaper. De kompositionella effekterna 
å sin sida studeras utifrån strukturella förutsättningar och indivi-
duella karakteristika, där vissa grupper oberoende av plats tende-
rar att uttrycka högre respektive lägre nivåer av oro för brott.  

 
Det är teoretiskt och metodologiskt väldokumenterat att ett områ-
des brottsnivå inte nödvändigtvis behöver hänga samman med in-
dividers upplevda otrygghet (Ferraro, 1995; Lewis & Salem, 1986). 
Detta kan utgöra ett metodologiskt problem inom forskningen om 
oro för brott. Ofta utgår trygghetsmätningar från självskattningar 
av problemnivå, men ibland görs även så kallade objektiva mät-
ningar av ordningsstörningar i det offentliga rummet (Box m.fl., 
1988; Covington & Taylor, 1991; Raudenbush & Sampson, 
1999). Detta för att få en mer korrekt bild av ordningsstörningar-
nas omfattning, men också för att se hur förekomst och frekvens 
av ordningsstörningar står i relation till boendes upplevelse. Resul-
taten från dessa studier är splittrade, men det finns indikationer på 
att sambandet mellan objektiva mått på ordningsstörningar och 
individuella upplevelser av otrygghet och ordningsstörningar inte 
alltid är så starkt. Detta kan vara en indikation på att fenomen all-
tid tolkas i relation till sin kontext, och att ordningsstörningar san-
nolikt har olika betydelse i olika kontexter.   
  
Mellgren (2011a; 2011b) konstaterar att kunskapen om områdes-
effekter företrädesvis bygger på amerikanska och brittiska studier, 
och det är osäkert om kunskaper om processer och samband är di-
rekt överförbara till en svensk kontext. Som nämnts tidigare finns 
dock ett flertal svenska studier som visat att även i en svensk kon-
text tenderar oro för brott att vara ojämlikt fördelat mellan områ-
den (se t.ex. Wikström m.fl., 1997; Torstensson m.fl., 1998; Mell-
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gren, m.fl., 2011; Eriksson, 2008), med högre nivåer av otrygghet i 
socioekonomiskt utsatta områden. Detta indikerar att det före-
kommer vissa områdeseffekter även i Sverige.  

 
För att bättre förstå varför otrygghet och oro för brott skiljer sig åt 
mellan olika områden och platser måste fenomenet undersökas på 
flera analysnivåer och med varierande metoder (Hale, 1996). Ett 
centralt resonemang är att det kan finnas kvalitativa skillnader 
mellan områdeseffekter i olika kontexter, det vill säga att det har 
olika betydelse beroende på andra större strukturella sammanhang. 
Många europeiska länder skiljer sig från USA (där en majoritet av 
områdesforskningen är gjord) genom att det finns en annan typ av 
socialt skyddsnät och större social, ekonomisk och geografisk mo-
bilitet, något som kan innebära att området får mindre betydelse 
för att förklara individuella variationer i oro för brott (Mellgren, 
2011a). Som bland annat Malmökommissionen (2013) visar ökar 
dock den etniska och ekonomiska bostadssegregationen, något som 
kan innebära att bostadsområdet får ökad betydelse för hur indivi-
der upplever sin vardag.  
 
Modeller för att förstå områdesvariationer i oro  
Den samtida forskningen om hur oro för brott varierar mellan om-
råden fokuserar i huvudsak på tre bärande idéer som antas in-
teragera med varandra och därigenom påverkar individers upplev-
da otrygghet och oro: (1) individers normer och värderingar, (2) 
sociala och fysiska ordningsstörningar och (3) graden av tillit och 
informell social kontroll (Farrall, m.fl. 2009). Dessutom menar 
Hale (1996) att fyra individuella faktorer är centrala för att förstå 
individuella variationer i otrygghet och oro: (1) tidigare utsatthet, 
(2) indirekt utsatthet, (3) relationen mellan den omgivande miljön 
och känslor av osäkerhet, och (4) betydelsen av psykologiska fak-
torer. Föreliggande rapport utgår från ett teoretiskt ramverk som 
tar fasta på såväl modellen för områdeseffekter, som betydelsen av 
individuella erfarenheter och de faktorer som Hale refererar till. 
Rapporten undersöker i mindre utsträckning demografiska fakto-
rers betydelse för oro och otrygghet.  
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Områdesmodellen 
Den tidiga områdesforskningen fokuserade i stor utsträckning på 
ett områdes strukturella förutsättningar och komposition, det vill 
säga hur densitet, heterogenitet och mobilitet påverkade rädsla för 
brott. Skogan (1986) menade att mobilitet kan vara ett sätt att för-
stå oro i vissa urbana områden som är under snabb förändring. In-
divider med lägre nivåer av rädsla och mer socialt och ekonomiskt 
kapital flyttar ut, och kvar blir de individer som har högre nivåer 
av rädsla och sämre socioekonomiska förutsättningar. Som en följd 
av den höga mobiliteten minskar den sociala kontrollen och sam-
manhållningen mellan de boende, och därmed inleds en process av 
moraliskt och fysiskt förfall som resulterar i fler konflikter och 
ordningsstörningar, ökad utsatthet för brott och ökad otrygghet.3 
Skogans hypotes är på intet sätt ny utan har sin grund i social des-
organisationsteori och social kontrollteori (Shaw & McKay, 1969; 
Lewis & Salem, 1986; Sampson, 1986) som främst fokuserar på 
hur social och ekonomisk utsatthet på områdesnivå påverkar indi-
viders beteenden och attityder. Den kriminologiska teoribildningen 
har sedan dess utvecklats och två teoretiska modeller används ofta 
för att undersöka och förklara skillnader i oro på områdesnivå; te-
orin om kollektiv styrka (Sampson m.fl., 1997) och teorin om ord-
ningsstörningars betydelse för hur närmiljön uppfattas (Wilson & 
Kelling, 1982). Dessa teorier har först och främst använts för att 
förstå utvecklingen av kriminalitet i det offentliga rummet, men 
har också kommit att appliceras på oro för brott.  

 
Ordningsstörningar 
Teorin om ordningsstörningars betydelse för oro för brott härleds 
ofta till Wilson och Kellings (1982) artikel om ”broken windows”. 
Författarna menar att förekomsten av störande människor – inte 
                                                   
3

3 Det är värt att notera att synen på mobilitet och dess roll för individuella variationer i oro för brott 
är har förändrats med tiden. Huruvida mobilitet spelar roll och på vilket sätt är omtvistat och kanske 
kontextbundet. Brunton-Smith & Sturgis (2011) fann i sin brittiska studie att oro för brott var större 
i områden med högre mobilitet, men att effekterna var svaga. I en annan brittisk studie (Brunton-
Smith m.fl., 2014) fann författarna att oro för brott var lägre i områden med hög mobilitet och ung 
åldersstruktur, vilket de härleder till kvalitativa skillnader i betydelsen av mobilitet för vissa invåna-
re. En hög mobilitet kan snarare ges betydelsen av snabb, positiv förtätning och gentrifiering, något 
som kan mediera effekterna av att inte ka kunskap om sina grannar och sin närmiljö.  
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nödvändigtvis direkt hotfulla eller kriminella – och en nedgången 
miljö leder till både förhöjd otrygghet och ökad brottslighet i ett 
område. Att ett område upplevs som otryggt kan i sin tur leda till 
minskad social kontroll eftersom de som bor eller rör sig i området 
drar sig för att vistas på offentlig plats, och på så sätt kan en ond 
cirkel uppstå som leder till ökade ordningstörningar följt av ytterli-
gare ökad otrygghet och kriminalitet.    

 
”Broken windows” är alltså en signalteori vars utgångspunkt är att 
synliga ordningsstörningar som associeras till brottslighet påverkar 
individens trygghetsupplevelse. Definitionen av ordningsstörningar 
varierar dock och i tidigare studier har fenomen som belysning på 
offentlig plats, graffiti, byggnader i förfall, olika typer av beteen-
den, personer i området, hundar och hundskit på offentlig plats, 
använda sprutor, och förekomsten eller frånvaron av människor på 
offentlig plats studerats (Farrall m.fl., 2009). 

 
Ett centralt antagande är att mindre ordningsstörningar kan ha 
större effekt på individers riskbedömning och oro än hotet från 
mer allvarlig brottslighet (Lewis & Maxfield, 1984). Det förklarar 
i sin tur varför oron och otryggheten inte behöver vara högst i om-
råden som har den allvarligaste kriminaliteten. Inom kriminologin 
finns en pågående diskussion kring mekanismerna bakom samban-
det mellan ordningsstörningar och variationer av oro, och ett van-
ligt antagande är att förekomsten av ordningsstörningar i ett om-
råde signalerar att vedertagna normer och värderingar är hotade 
och under nedbrytning (Hale, 1996; Jackson m.fl., 2009) och att 
den formella och informella sociala kontrollen är låg (Lewis & 
Maxfield, 1984). Teorin om kollektiv styrka respektive betydelsen 
av ordningsstörningar är således tätt sammankopplade, då centrala 
antaganden utgörs av individers relationer, tillit till varandra och 
kvaliteten av den informella sociala kontrollen.  

 
Betydelsen av förekomsten av ordningsstörningar har enligt vissa 
forskare överdrivits (se t.ex. Sampson och Raudenbush, 2004). 
Ferraro (1995) pekar på att den direkta effekten av ordningsstör-
ningar är relativt små och att sambandet mellan ordningsstörning-
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ar och oro troligtvis handlar om en indirekt effekt som påverkas av 
en förhöjd upplevd risk att utsättas för brott. Utifrån de små direk-
ta effekterna menar Ferraro att det vore en förenkling av samban-
det att anta att ytliga, estetiska förbättringar i ett område skulle 
minska oron för brott. Den här typen av indirekta samband gör 
forskningen komplex, och trots att forskning till viss del stödjer  
teorin om områdeseffekter finns det lite kunskap om de bakom-
liggande mekanismerna och också en metodologisk oklarhet i hur 
dessa bäst mäts på områdesnivå.  

 
Individen i kontexten – tolkningar av ordningsstörningar  
Ferraro (1995) använder sig av symbolisk interaktionistisk teori för 
att undersöka hur individers tolkningar av situationer och fenomen 
konstrueras i en specifik kontext.  Centralt för om en individ tolkar 
en situation som riskfylld eller hotfull är hur omgivningen begrip-
liggörs, en process som inte sker i ett socialt vakuum utan formas i 
ett större socialt sammanhang (ibid.). Detta innebär att samma typ 
av fenomen således uppfattas och tolkas olika beroende på kon-
text, och olika kontexter antas ge upphov till olika reaktioner och 
beteenden hos samma individ. 

 
Utifrån dessa antaganden finns det inga objektiva mått på till ex-
empel ordningsstörningar eftersom dessa är i grunden föränderliga 
och flytande och påverkas av nya erfarenheter och information och 
i vilket socialt sammahang de upplevs i. Sampson och Raudenbush 
(2004) menar att individuella tolkningar av ordningsstörningar 
konstitueras både av förekomsten av dessa och information om ett 
områdes demografiska komposition utifrån etnicitet och klass. I sin 
studie fokuserar Sampson och Raudenbush på hur ett områdes et-
niska sammansättning och socioekonomisk struktur formar upp-
fattningar ”above and beyond observable conditions of disorder” 
(s. 320). Författarna visar att samma typ av ordningsstörning upp-
fattas olika beroende på den etniska och socioekonomiska sam-
mansättning, eller föreställning om dess sammansättning, i ett om-
råde. Vidare menar de att konstruktioner av etnicitet och klass ger 
upphov till reella effekter utifrån en amerikansk kontext med dess 
historia av etnisk segregation och fattigdom (ibid.). Författarna 
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menar att det råder brist på forskning om hur uppfattningar är so-
cialt strukturerade i ett större ekologiskt sammanhang, och att teo-
retiska överväganden och empiriska studier om meningsskapande 
av ordning/oordning är få och svaga.  

 
Sampson och Raudenbush kritiserar modeller som utgår från 
”broken windows” för att essentialisera begrepp som ord-
ning/oordning som någonting objektivt och oberoende av indivi-
ders subjektiva perception. Istället hänvisar författarna till social-
psykologisk forskning om hur individer samlar, tolkar och katego-
riserar vardaglig information utifrån för-förståelser om i det här 
fallet ras och klass. Det får betydelse när ”cultural stereotypes are 
pervasive and residents have uncertain information about disor-
der” (Sampson & Raudenbush, 2004: 320) i en viss historisk och 
kulturell kontext. Kontextbundna konstruktioner av hotbilder kan 
förstås på flera interagerande sätt: som historiska diskurser som 
strukturerar individers tolkningar av vissa fenomen eller personer, 
men också som bilder som ger upphov till eller intensifierar känslor 
som av olika anledningar redan existerar hos en individ.  Den soci-
alpsykologiska forskningen om oro för brott har bidragit med ut-
ökad kunskap om hur kontexten samverkar med individuella erfa-
renheter och upplevelser. 
 
Kollektiv styrka 
Ett områdes kollektiva styrka utgörs av graden av tillit och social 
samhörighet mellan de som bor i området, samt deras förmåga att 
utöva informell social kontroll (Sampson m.fl., 1997). I forskning-
en antas ofta den uppmätta graden av kollektiv styrka korrelera 
med variationer i oro för brott (Brunton-Smith, Jackson & Suther-
land 2014; Swatt m.fl. 2013). De olika dimensionerna av kollektiv 
styrka antas samverka och influera varandra. När den kollektiva 
styrkan är låg i ett område finns det låg tillit mellan medborgarna 
och den informella sociala kontrollen sjunker vilket bidrar till hög-
re nivåer av oro. Boende upplever även att de har få möjligheter att 
kollektivt mobilisera mot brott eller ordningsstörningar i sitt om-
råde (Sampson, 2003). I områden med hög social kontroll antas 
det finnas en förväntan hos de boende att invånarna upprätthåller 
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vissa normer och en förväntan om en viss nivå av samhällsservice 
från lokala myndigheter. Effektiviteten av den sociala kontrollen är 
därmed avhängig av både de boendes individuella attribut men 
också av ”their interactions in both formal and informal settings.” 
(Lewis & Salem, 1986: 79). Den moderna formen av urbanitet an-
tas påverka den kollektiva styrkan negativt eftersom det kan leda 
färre informella möten, färre nära kontakter och differentierade 
kollektiva normer och mål. Sampson (2003) menar att den geogra-
fiska platsen inte längre har samma betydelse i den moderna urba-
niteten; individens sociala behov är i den moderna urbaniteten 
gränsöverskridande och området karakteriseras snarare av svaga 
sociala band och flyktiga möten. Denna förändrade urbanitet är 
viktig att ta hänsyn till vid utformandet av metoder som syftar till 
att underlätta social kontroll. Fokus på mekanismer för ökad social 
kontroll bör inte förutsätta eller kräva starka band eller samhörig-
het, menar Sampson.  

 
Den socialpsykologiska modellen  
Individuella erfarenheter av tidigare utsatthet för brott, informa-
tion om andras utsatthet, känslor av sårbarhet och kontroll har 
också betydelse för individuella variationer i oro för brott och är 
ett växande forskningsfält. Jackson (2009) har studerat kontroll ut 
ett socialpsykologiskt perspektiv och menar att den är central för 
individers riskuppfattning. Således kan olika strukturella (ex. eko-
nomiska), situationella (ex. område) och individuella (ex. kogni-
tion) förutsättningar som underminerar en individs känsla av kon-
troll påverka oron för brott. Jackson fann i sin studie (2009) att 
känslor av kontroll kunde associeras till oro för brott och enskilda 
riskbedömningar. Begreppet kontroll kan enligt Jackson med fördel 
breddas till att även omfatta ”efficacy”, vilket kan beskrivas som 
en känsla av möjlighet och förmåga att hantera och påverka sin 
egen omgivning. Kopplingen mellan ordningsstörningar, kollektiv 
styrka och variationer i rädsla för brott tydliggörs om oro ses som 
en indikation på en känsla av kontrollförlust i den direkta omgiv-
ningen (Hale, 1996). Känslan av kontroll kan till exempel handla 
om individers förtroende för den lokala omgivningens skyddande 
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strukturer eller om myndigheters förmåga att tillgodose behovet av 
trygghet.  

 
Utövandet av ”efficacy” är delvis sammankopplade med reaktioner 
på brott och ordningsstörningar och strategier för att minimera 
risker för utsatthet. I ett ekologiskt sammanhang finns det skilda 
materiella och diskursiva förutsättningar för känslor av att påverka 
sin egen situation och sin omgivning. Det kan handla om processer 
på mikronivå, som till exempel utövandet av strategier för att han-
tera riskmoment i vardagen i relation till brott (t.ex. att undvika 
vissa platser, installera lås, hålla sina barn hemma om kvällen etc.). 
Dessa strategier kan verka stärkande, det vill säga minska oron, 
men de kan vara destruktiva i den bemärkelsen att de stärker oron. 
Som Hale (1996) påpekar är det helt rimligt att vidta vissa försik-
tighetsåtgärder för att undvika utsatthet, men strategierna riskerar 
att istället driva på rädslan och kan leda till isolation och en ökad 
känsla av sårbarhet.  

 
Det kan vara problematiskt att anta en kausal riktning i relationen 
mellan oro och undvikandestrategier. Carvalho & Lewis (2003) 
menar utifrån sin studie att det snarare handlar om hur strategier 
används och varför än på beteendet i sig själv. Författarna menar 
att strategier verkar uppstå ur reaktioner som säkerhet, ilska och 
rädsla och tenderar att reproducera samma känslor. Strategier an-
tas alltså inte ha en egen oberoende effekt på reaktioner. Ferraro 
(1995) föreslår att skyddande strategier kan påverka riskuppfatt-
ning men inte rädsla. 

 
Det socialpsykologiska perspektivet har flera fördelar. Bland annat 
kan detta perspektiv bidra med utökade kunskaper om relationen 
mellan oro och omgivningen. Det är till exempel möjligt att anta en 
motsatt kausalitet, det vill säga att högre nivåer av oro hos en indi-
vid inverkar på hur hen upplever fenomen och därigenom har hög-
re sannolikhet att tolka sin omgivning som ”oordnad” och hotande 
utifrån symboliska associationer. På samma sätt kan attityder till 
olika fenomen och beteenden inverka på hur individer tolkar sin 
omgivning, vilket Sampson och Raudenbush (2004) påvisade kan 
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ha relevans för hur individer reagerar både emotionellt och strate-
giskt. Ett socialpsykologiskt perspektiv med fokus på social inter-
aktion och socialpsykologiska mekanismer - tillsammans med ett 
områdesteoretiskt perspektiv - kan utifrån den här rapportens syfte 
bidra med ökad kunskap om hur upplevelser av fenomen i närmil-
jön tolkas av respondenterna som bor i Herrgården, och vilka re-
aktioner och beteenden som dessa ger upphov till.  
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HERRGÅRDEN                                         
– EN OMRÅDESHISTORIK 

Följande två kapitel innehåller en kort beskrivning av Herrgården 
samt en sammanfattning av ett urval av det trygghetsarbete som 
gjorts i Malmö och Herrgården under de senaste åren. Det här ka-
pitlet inleds med en kort översikt av Herrgårdens historia och för-
utsättningar, därefter följer en beskrivning av upplevd otrygghet 
och brottsutvecklingen i Herrgården under de senaste åren.  

 
Herrgårdens befolkning och bostäder 
Herrgården är en del av det större området Rosengård som tillhör 
stadsområde Öster i Malmö. Befolkningen i Herrgården är ung – 
omkring en tredjedel av de boende i området är under 15 år. Både 
utbildningsnivån och sysselsättningsnivån är lägre i Herrgården än 
i övriga Malmö. 2013 var omkring 65 procent av Herrgårdens be-
folkning födda i utlandet (Malmö Stad, 2015a).  

 
Herrgården byggdes under 1960-talet och färdigställdes på 1970-
talet som en del av miljonprogrammen för att lösa stadens akuta 
bostadsbrist (Tykesson, 2002). När Herrgården som den sista de-
len av Rosengård färdigställdes (Hallin, m.fl., 2010) var lägenhe-
terna i de nybyggda områdena svåra att hyra ut, något som berod-
de på att bostadsbristen till stor del redan var bortbyggd och att 
inflyttningen till Malmö minskade (Tykesson, 2002). Redan på 
1970-talet påbörjades arbetet att förbättra områdets rykte och 
människor levnadsvillkor. Den största delen av arbetet handlade 
om förbättringar i den fysiska miljön och hus byggdes om, grön-
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områden anlades och kommunikationerna förbättrades (Tykesson, 
2002). Herrgården består idag främst av två gator, Ramels väg och 
von Rosens väg med endast få biltrafikerade vägar. En stor del av 
området består av gårdar, grönområden och cykelvägar. 

 
Initialt byggdes Herrgården för 3000 invånare (Ahlgren, 2010), 
2013 bodde 4500 personer i Herrgården fördelade på drygt 1375 
hushåll (Malmö stad, 2013a). Området är trångbott enligt natio-
nell standard, och de flesta hushåll bor i två- eller trerumslägenhe-
ter. Mellan 1991 och 2007 hade Herrgården den största ökningen 
av trångboddhet i hela Malmö (Ahlgren, 2010). Sedan 1990-talet 
finns det en ihållande trend av utflyttning av individer med arbets-
inkomst och inflyttning av individer utan arbetsinkomst (Ahlgren, 
2010). Under 2013 hade Herrgården ett negativt flyttnetto på 
drygt 120 personer (inom Malmö), en siffra som har varit relativt 
stabil sedan 2008. Siffrorna ovan skall ses med försiktighet då det 
gäller antal folkbokförda personer och inte det faktiska antalet bo-
ende. Det kan finnas personer som är folkbokförda på en adress i 
Herrgården utan att faktiskt bo där, samtidigt är det troligt att det 
bor personer i Herrgården som inte är folkbokförda där. 
  
Bostadsbeståndet i Herrgården består uteslutande av hyresrätter. I 
stort har ägandeskapet under lång tid präglats av en mångfald av 
aktörer, snabba ägarbyten med kortsiktighet och bristande inve-
steringar i fastigheterna som konsekvens (Ahlgren, 2010; Hallin, 
m.fl., 2010).  I mitten av 2000-talet förvärvade Malmös Kommu-
nala Bostadsbolag (MKB) genom förköpsrätt en del av fastighets-
beståndet i Herrgården efter många turer med ägarbyten. I och 
med detta påbörjades en ny fas av fysisk upprustning. MKB för-
sökte även med strukturella omflyttningar av hyresgästerna för att 
på så sätt minska trångboddheten (ibid.). De andra delarna av fas-
tighetsbeståndet ägs idag av två privata aktörer - Contentus respek-
tive Victoria Park. Victoria Park förvärvade fastigheterna i 2013 
och är idag den förvaltaren med störst fastighetsbestånd i Herrgår-
den, främst på Ramels väg.    
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Trygghet och brottslighet i Herrgården  
I följande avsnitt görs en kortsammanfattning av aktuell brottssta-
tistik samt av resultaten från de senaste årens trygghetsmätningar.  
  
Upplevd trygghet 
Sedan 2010 har polisen i sin årliga lokala trygghetsundersökning i 
Malmö redovisat resultaten för Herrgården separat från resten av 
Rosengård. Polisens trygghetsundersökningar från åren 2010 till 
2013 visar att oro att utsättas för egendomsbrott inte utgör något 
påtagligt problem i Herrgården (med undantag för 2012 då det var 
ett ”ganska påtagligt problem”), däremot har oro att utsättas för 
brott mot person visat sig vara ett påtagligt problem under hela 
undersökningsperioden (med undantag för 2013 då det var ett 
”ganska påtagligt problem”). Vidare visar undersökningen att upp-
levd otrygghet ute ensam sent på kvällen utgör ett påtagligt pro-
blem bland de boende i Herrgården under hela den redovisade pe-
rioden. Likaså visar undersökningen att rädsla för specifika perso-
ner utgör ett påtagligt problem i området.  

 
Polisens trygghetsmätningar visar också att respondenterna 
genomgående upplever att såväl fysiska (nedskräpning och skade-
görelse) som sociala (t.ex. missbruk, folk som bråkar och slåss ut-
omhus) ordningsstörningar utgör ett mycket påtagligt problem i 
Herrgården.  

 
En fördjupad trygghetsmätning, Malmö områdesundersökning, 
genomfördes hösten 2012 av Malmö högskola tillsammans med 
Malmö stad, polisen och Räddningstjänsten Syd (Ivert m.fl., 2013).  
Antalet personer som representerar Herrgården i undersökningen 
är relativt få (31 personer), detta medför att resultaten bör tolkas 
med försiktighet. Resultaten kan dock ge en indikation om hur de 
boende i Herrgården upplever sitt bostadsområde.  

 
Resultaten från Malmö områdesundersökning visar att nästan 40 
procent av respondenterna i Herrgården känner sig otrygga när de 
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är ute ensamma sent på kvällen i sitt bostadsområde4, detta är mer 
än dubbelt så mycket som i Malmö generellt. Även när det gäller 
andelen respondenter som uppgett att det i området finns specifika 
personer de är rädda för (20 %) och andelen respondenter som ta-
git en omväg för att undvika en specifik person eller plats (42 %) 
ligger Herrgården på en hög nivå jämfört med resten av Malmö. 
Precis som i polisens trygghetsundersökning innehåller Malmö om-
rådesundersökning en rad frågor avseende oro att utsättas för olika 
typer av brott (t.ex. inbrott i bostad, misshandel, vandalisering el-
ler stöld av bil). Det respondenterna från Herrgården i störst ut-
sträckning oroar sig för ofta eller mycket ofta är att någon ska an-
lägga en brand i närheten av bostaden (45 %), följt av oro att ut-
sättas för inbrott i bostaden (35 %), trakasserier (32 %) och miss-
handel eller överfall (32 %).5  

 
Upplevd otrygghet och oro att utsättas för brott förknippas ofta 
med en hög upplevd (och faktisk) problemnivå samt bristande kol-
lektiv styrka (informell social kontroll och sammanhållning bland 
de boende). Resultaten från Malmö områdesundersökning visar att 
den upplevda problemnivån i Herrgråden är förhållandevis hög 
jämfört med övriga Malmö och de företeelser som upplevs som de 
största problemen var störande ungdomsgäng, nedskräpning, ska-
degörelse samt vårdslös trafik (fler än 70 % av respondenterna 
uppgav att dessa företeelser var ett problem i området). Även den 
upplevda nivån av kollektiv styrka är lägre i Herrgården än i 
Malmö generellt.  I linje med den teoretiska diskussionen visar re-
sultaten från Malmö områdesundersökning att de respondenter 
som upplever att problemnivån i bostadsområdet (Herrgården) är 
hög och att den kollektiva styrkan är låg också svarat de känner sig 
otrygga6 i sitt bostadsområde. Däremot verkar det inte finnas nå-
                                                   
4 Drygt 30 procent uppger att de inte går ut ensamma sent på kvällen, av undersökningen framgår 
dock inte varför de avstår från att gå ut på kvällen.  
5 Även inbrott i källare-/vindsförråd och vandalisering/stöld av cykel eller bil är något som respon-
denterna oroar sig för, men när det gäller dessa frågor är det relativt många som uppgett att de inte 
har förråd/cykel eller bil. 
6 De som känner sig otrygga när de är ute sent på kvällen, tagit omväg för att undvika plats eller 
person samt uppger att det finns specifika personer i området som de är rädda för. 
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got samband mellan oro att utsättas för brott och upplevd pro-
blemnivå eller kollektiv styrka.  

 
Malmö områdesundersökning 2012 innehåller också två öppna 
frågor om huruvida det i bostadsområdet fanns några särskilda 
platser de upplevde som otrygga och om de påverkats av senaste 
tidens händelser med dödskjutningar och anlagda bränder. De re-
spondenter från Herrgården (knappt hälften) som valde att svara 
på frågan om specifika platser som upplevs som otrygga nämnde 
särskilda gångstigar, en trappuppgång, en källare och Ramels väg, 
ett minilivs och bensinstationen på Ramels väg (personer har 
ibland uppgett flera platser), några svarade hela området. Flera av 
de som besvarat frågan har bara skrivit nej.  Ungefär hälften av re-
spondenterna svarade att de påverkats av senaste tidens händelser, 
och av dessa svarade knappt hälften på frågan om på vilket sätt 
händelserna påverkat dem. De som svarat uppger att de upplever 
mer oro eller rädsla för sig själva eller sina anhöriga och att de be-
gränsar sin eller sina anhörigas rörelse i den offentliga miljön.  

 
De genomförda trygghetsundersökningarna ger indikationer på hur 
upplevd oro fördelas mellan brottstyper och plats, hur problemni-
vån upplevs samt hur den påverkar de boende, det vill säga om och 
hur de begränsas i sin vardag. Resultaten är således en utgångs-
punkt för den här rapportens intervjuer med boende och represen-
tanter för myndigheter, föreningar och fastighetsägare.  

 
Brottsutveckling och bränder 
Polisens siffror över anmälda brott visar på en positiv trend under 
åren 2007-2014 med sjunkande brottslighet i Herrgården (Polisen, 
2015). Under 2014 anmäldes totalt drygt 500 brott, men precis 
som med statistik över anmälda brott generellt finns sannolikt ett 
stort mörkertal avseende gäller anmälningar. Mörkertalet antas 
främst gälla brott bland ungdomar (ibid.).  När det gäller specifika 
brottstyper visar polisens siffror att anmälda våldsbrott, narkoti-
kabrott och skadegörelse sjunkit under de senaste åren. Inbrott och 
olaga hot ligger dock kvar på samma nivå sedan 2010.   
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Enligt statistik från Räddningstjänst Syd (Jensen, 2015) har det 
skett en markant nedgång (med hälften) i antalet bränder i Herr-
gården mellan 2008-2014 (innefattar säkerhetsrelaterade bränder). 
Även hot och våld mot personal har minskat stort från de höga no-
teringarna under 2008-2009 (ibid.) då det under en period var oro-
ligt i Herrgården före och i samband med flytten av en moské (för 
mer utförlig beskrivning av händelseförloppet se t.ex. Hallin m.fl., 
2010).  Den positiva trenden med ett lägre antal bränder bröts un-
der maj 2013 då det skedde en ökning. Enligt Räddningstjänst Syds 
egen analys (Jensen, 2015) har det ett samband med oroligheterna 
på offentlig plats i Husby i Stockholm under samma tid. Det rör sig 
alltså om en typ av spridningseffekt för bränder och vandalism un-
der 2013 med en väldigt temporär effekt.  

 
Trots att den anmälda brottsligheten och de anlagda bränderna 
verkar sjukna i Herrgården syns inte motsvarande trend i den upp-
levda tryggheten – i alla fall inte i polisens årliga trygghetsunder-
sökningar. Och resultaten från Malmö områdesundersökning visar 
att Herrgården ligger högt jämfört med övriga Malmö avseende så 
väl upplevd trygghet som lokal problemnivå. I internationell jäm-
förelse är varken brotts- eller problemnivån i Herrgården exceptio-
nellt hög, och när resultaten från föreliggande rapport sätts i sam-
band med liknande studier i socialt utsatta, urbana områden (som 
ofta är gjorda i en brittisk eller amerikansk kontext) är denna kon-
textuella skillnad viktig att ha i åtanke. Förekomsten av fysiska och 
sociala ordningsstörningar är dock bland de högsta i Malmö (Ivert 
m.fl., 2013) och Herrgården lyfts i en rapport från Rikskriminalpo-
lisen som ett av 55 område i Sverige där lokala kriminella nätverk 
anses ha en negativ inverkan på området (Rikskriminalpolisen, 
2014). 
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TRYGGHETSARBETE I MALMÖ OCH 
HERRGÅRDEN 

Under 2000-talet har det i Malmö gjorts ett flertal satsningar som 
direkt, eller indirekt syftat till att öka tryggheten för stadens invå-
nare. I följande kapitel redogörs för ett urval av dessa satsningar. 
Inledningsvis kommer det generella trygghetsarbetet i Malmö att 
presenteras och därefter det arbete som varit specifikt inriktat på 
Herrgården (eller Rosengård). Trygghet definieras här utifrån ett 
brett perspektiv, och inte endast i relation till brottslighet.   

 
Samverkansplaner i urval 
Kommunstyrelsen i Malmö antog 2004 handlingsplanen ”Välfärd 
för alla – det dubbla åtagandet” (Malmö Stad, 2004). Planen utar-
betades på bred front i samverkan med kommunstyrelsen, tjänste-
män, samverkansgrupper och forskare. Tanken med handlingspla-
nen var att långsiktigt arbeta med de mycket komplexa problem-
områden (arbete, utbildning, trygghet, boende/mötesplatser och 
tillväxt) som identifierades i planen, och förhoppningen var att in-
satser, samarbeten och processer skulle leva kvar inom de ordinarie 
verksamheterna också efter att programmet avslutats (ibid.). Inom 
Välfärd för alla fanns en trygghetsgrupp som hade till syfte att "ut-
veckla samverkan med olika aktörer och myndigheter för att mins-
ka brottsligheten och öka tryggheten" (ibid., s. 40).   

 
För att öka samarbetet mellan Malmö stad och polisen och tydlig-
göra de gemensamma målen för det brottspreventiva och trygg-
hetsskapande arbetet togs Tiopunktsprogrammet fram år 2009 
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(Malmö Stad & Polisområde Malmö, 2009). Tiopunktsprogram-
met var Malmö Stads och det dåvarande polisområde Malmös ge-
mensamma åtgärdsplan för att öka tryggheten i Malmö.  Pro-
grammet var huvudsakligen inriktat mot brottspreventiva insatser 
och tryggheten skulle ökas genom att (1) ta fram åtgärder som 
minskar ungdomskriminaliteten och gatuvåldet, (2) förbättra sam-
verkan och (3) skapa snabbare reaktioner på brott (Ibid.). En ma-
joritet av punkterna handlade om ungdomsbrottslighet, ökade in-
satser mot återfall i brottslighet, narkotika och samverkan. Pro-
grammet hade ett särskilt fokus på områdena Seved och Holma-
Kroksbäck. 

 
Tiopunktsprogrammet ersattes av ett samarbetsavtal som togs fram 
2010, Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö (Malmö Stad & Po-
lisområde Malmö, 2010). Det nya avtalet tog fasta på de konkreta 
resultaten från det tidigare programmet men skiljer sig åt från det 
föregående genom att inte detaljstyra insatser, utan att istället fo-
kusera på gemensam problemformulering och former för samver-
kan (Malmö Stad & Polisområde Malmö, 2010).  De övergripande 
riktlinjerna var att ”bekämpa klassklyftor och utanförskap, men 
också om att utveckla en bättre samverkan mellan polis, social-
tjänst, skola, föräldrar och föreningsliv samt att utforma olika 
trygghetsskapande projekt” (Malmö Stad & Polisområde Malmö, 
2010: 3) med målet om en tryggare stad för alla Malmöbor. De 
fem fokusområdena för 2010-2011 var (1) unga i riskzonen och 
unga kriminella, (2) organiserad brottslighet, (3) brottsofferstöd, 
(4) droger (5) trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet 
och i trafiken (ibid.). I och med Fem fokus tydliggjordes inriktning-
en på trygghets- och brottsofferfrågor.  

 
Fem Fokus följdes av Malmö – trygg och säker stad – en samver-
kansöverenskommelse mellan Malmö stad och polisen för åren 
2012-2016. I överenskommelsen förtydligas ytterligare skillnaden 
mellan brottsprevention och trygghetsskapande insatser, och bety-
delsen av såväl situationella åtgärder som mer långsiktiga sociala 
åtgärder framhävs ytterligare. Samverkansavtalet bygger på en 
rolluppdelning där det slås fast att polisen har huvudansvaret för 
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att minska den faktiska utsattheten för brott, medan det trygghets-
skapande arbetet är bredare och görs i samverkan med myndighe-
ter, organisationer och medborgare även om huvudansvaret ligger 
hos Malmö stad och polisen (Malmö Stad & Polisområde Malmö, 
2012). Liksom i handlingsplanen från 2010 är den centrala punk-
ten strukturen och formerna för samverkan snarare än detaljstyr-
ning av åtgärder. Det övergripande målet är att öka den upplevda 
tryggheten och minska utsattheten för brott bland Malmöborna. 
Uppföljning sker genom återkommande trygghetsundersökningar. 
Det tvärsektionella perspektivet betonas genom skapandet av en 
fast samverkansorganisation mellan polis och kommun. Samver-
kansmodellen i den aktuella överenskommelsen följer Rikspolissty-
relsens rekommendationer med stort fokus på underrättelseinfor-
mation, gemensam problemformulering och mätbara mål för upp-
följning.  

 
Utöver dessa handlingsprogram och samverkansavtal där brottsfö-
rebyggande och trygghetsskapande varit det huvudsakliga syftet 
finns det flera mer övergripande satsningar som är av relevans för 
trygghetsskapande arbete på lokal nivå.  

 
Kommission för ett socialt hållbart Malmö 
I Malmö har hälsan och livsvillkoren förbättrats under de senaste 
åren, samtidigt har skillnaderna mellan olika grupper och olika de-
lar av staden ökat (Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 
2013). För att fördjupa analysen av dessa växande skillnader och 
för att få förslag på åtgärder för att minska ojämlikheter i hälsa be-
slutade kommunstyrelsen i Malmö 2010 att tillsätta Kommission 
för ett socialt hållbart Malmö. En del av kommissionens arbete 
handlade boendemiljöns betydelse för individers välbefinnande och 
hälsa, något som är av relevans för den här rapporten.  

 
I slutrapporten konstateras att fysiska egenskaper i stadsmiljön ”är 
direkt kopplade till välbefinnande och hälsa och de är ofta på ett 
uppenbart sätt socialt ojämlikt fördelade” (Kommission för ett so-
cialt hållbart Malmö, 2013, s. 67). Den fysiska miljön utgör ett so-
cialt ramverk där ”sociala kontakter, social kontroll och tillit” 
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(ibid.) äger rum i varierande form beroende på bostadsområdets 
karaktär.  Det kan handla om stadsplanering, det vill säga tillgång 
till trygga utemiljöer och grönområden, ett säkert och hälsofräm-
jande boende eller om tillgång till bra skolor och sysselsättning. 7  

 
Kommissionen presenterar ett antal åtgärder kopplade till boen-
demiljön och hur förändringar av denna skulle kunna bidra till att 
utjämna livsvillkoren mellan olika områden och grupper (Kommis-
sion för ett socialt hållbart Malmö, 2013). Utöver förslag om bo-
stadsbyggande och trafik poängteras vikten av att stadsplanering 
bör främja tilliten mellan människor och inbjuda till delaktighet 
genom mötesplatser och tillgängliga miljöer. Därför behöver be-
rörda aktörer arbeta aktivt med att skapa fler naturliga mötesplat-
ser, särskilt i trångbodda områden. Kommissionen uppmanar ock-
så kommunen att utveckla metoder för medborgarinflytande som 
gör de boende aktiva i den fysiska utformningen av sin stad. Den 
främsta vinsten med detta anses vara att områden som involverar 
boende i utformning- och underhållsprocesser antas bli mer stabila, 
med mindre ordningsstörningar (vandalisering) och ökad trygghet 
som resultat. En del av dessa punkter har direkt relevans för Herr-
gården och således för denna rapport. Det gäller framför allt hur 
den fysiska stadsplaneringen kan främja eller hindra sociala pro-
cesser som påverkar ett områdes kollektiva styrka.  

 
Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö 
Parallellt med Malmökommissionens arbete bedrivs sedan 2010 
Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö. Områdespro-
grammet är en särskild satsning i fem områden för att Malmö ska 
vara en trygg och bra stad att leva, bo och arbeta i. De områden 
som ingår i programmet är Herrgården, Holma-Korksbäck, Lind-
ängen, Segevång8 och Seved. Områdesprogrammen syftar till att 
med resurser från hela Malmö utveckla den sociala hållbarheten i 
de utvalda områdena – istället för att göra få saker på många stäl-
len skulle mycket göras på färre ställen. De insatser som visar sig 
                                                   
7 Detta bygger på en av kommissionens underlagsrapporter som handlar om betydelsen av socialt 
kapital i bostadsområdet och invånarnas hälsa (Eriksson & Emmelin, 2012).   
8 Segevång var inte med från start utan tillkom 2011. 
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fungera i de utvalda områdena ska sedan spridas till andra områ-
den i Malmö (Malmö Stad, 2015b).  

 
Social innovation är ett nyckelbegrepp inom områdesprogrammet, 
och innebär en diskursiv förändring. Istället för att se de utvalda 
områdena som problemområden ska de ses som innovationsområ-
den (Malmö Stad, 2011). Ledorden för arbetet med programmen 
är ”medborgardialog och medskapande, ungdomsfokus, entrepre-
nörskap, innovationer samt partnerskap” (Ahlgren, 2010, s. 4), 
och ett av de övergripande målen är att skapa attraktiva och trygga 
områden.  Områdesprogrammen bör ses mer som ett verktyg för 
social utveckling än som ett åtgärdsprogram, med särskilt fokus på 
arbetssätt, samverkan och metodutveckling. Tanken är att förena 
många olika aktörer såsom förvaltningar, företag, myndigheter, 
ideella föreningar och malmöbor för att undersöka behov och 
gemensamt hantera utmaningar på områdesnivå (ibid.). När områ-
desprogrammet avslutas 2015 är tanken att de processer som initi-
erats ska finnas kvar inom ordinarie verksamhet.   

 
Områdesprogram Herrgården --- Trygghet och Säkerhet 
I inledningsfasen av Områdesprogram Herrgården kartlades de 
utmaningar som skulle vara föremål för arbetet inom programmet 
(Ahlgren, 2010). Det gäller planer för arbete, trygghet, barn- och 
ungdomssatsningar, integrationsåtgärder och satsningar inom kul-
tur och fritid. För att samordna arbetet och engagera aktörer från 
olika områden bildades arbetsgrupper och forum med representan-
ter från offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor (Malmö Stad, 
2011). När det gäller det arbete som rör insatser för att öka trygg-
heten i Herrgården fanns det sedan tidigare en struktur för detta i 
stadsdelen, och istället för att påbörja ett parallellt arbete inom 
ramen för områdesprogrammet har det befintliga arbetet samord-
nats med arbetet inom områdesprogrammet. Arbetet är inte heller 
begränsat till Herrgården, utan många insatser berör även andra 
delar av stadsområde Öster. Efter hand som områdesprogram 
Herrgården har utvecklats, har nya insatser rörande trygghet till-
kommit.   

 



 

 34 

Områdesprogram Herrgården tar ett helhetsperspektiv på Herr-
gårdens utveckling och arbetar brett med insatser för att utveckla 
boendemiljön och livsmiljön i stort. Brottsförebyggande åtgärder 
anges som centralt för det trygghetsskapande arbetet, men även 
den fysiska miljön anges som viktig för att öka tryggheten. Det 
gäller inte enbart upprustningar av fastigheter utan även åtgärder 
som berör gator, torg och parker. Dialog och medbestämmande 
lyfts fram som centralt för att öka den upplevda tryggheten och 
höja säkerheten bland de boende.  Områdesprogram Herrgården 
har även involverat idéburna sektorn i detta arbete. Bland annat 
genomförde Rädda Barnen och Individuell Människohjälp insatsen 
mötesplatser, mobilisering och egenmakt (se t.ex. Malmö Stad, 
2012a). Programmet poängterar även vikten av att förändra den 
negativa bilden av Herrgården, och att se de boende, och särskilt 
de många ungdomarna, som en resurs istället för en risk (Karlsson 
& Cars, 2013). 

 
Som en viktig del av trygghetsarbetet i Herrgården lyftes Stadsom-
rådesvärdarnas arbete (Malmö Stad, 2012b). Arbetet med stads-
områdesvärdar var etablerat i dåvarande Rosengårds stadsdelsför-
valtning redan innan områdesprogrammen.  Stadsområdesvärdarna 
ska fungera som en länk mellan boende och andra aktörer i områ-
dena. Stadsområdesvärdarna utför uppsökande arbete och samar-
betar med aktörer såsom Polis, Räddningstjänst, Miljöförvaltning-
en och Gatukontoret.  
 
Inom ramen för områdesprogrammet togs ett trygghetsprogram för 
Rosengård fram där kommun, polis, räddningstjänst och MKB 
samverkade. Där beskrivs upplevd trygghet som avgörande för 
trivsel, välmående och hälsa, och som en viktig faktor för att upp-
nå en hållbar stadsutveckling (Malmö Stad, 2013b).  Programmet 
hade fyra lokala inriktningsmål: (1) Goda uppväxtvillkor och ung-
domar med framtidstro, (2) En stadsdel utan droger och kriminali-
tet, (3) Hel, ren och snygg stadsdel och (4)Ansvar, delaktighet och 
påverkan. Trygghetsprogrammen avslutades i samband med omor-
ganisationen i Malmö stad, då 10 stadsdelsförvaltningar slogs ihop 
och bildade 5 stadsområdesförvaltningar.  



 

35 
 

Inom områdesprogram Herrgården togs även ett särskilt program 
för boendetrygghet fram.  Syftet var att göra boendet och boende-
miljön tryggare med fokus på att minska trångboddheten och ogil-
tiga hyreskontrakt. Detta arbete är nu avslutat. Samtidigt planera-
des insatser för att upplysa boende om rättigheter och skyldigheter 
gällande deras egen boendesituation (Malmö Stad, 2013b).   

 
Andra exempel på insatser inom områdesprogrammet som syftar 
till att öka de boendes trygghet och delaktighet i sin närmiljö med 
målet att ”Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad” är Kraft-
samling Herrgården, trygghetsvandringar, trygghetsworkshops, di-
alogkvällar, nyhetsbrev och insatser för områdesutveckling. Ytter-
ligare en satsning som gjorts i relation till det trygghetsskapande 
arbete är att initiera föreliggande studie om trygghet i det offentliga 
rummet (Malmö Stad, 2014; Malmö Stad, 2015c). 

 
Kraftsamling Herrgården 
Under 2013 initierades samverkansprocessen Kraftsamling Herr-
gården. Initiativet kom från IM och Rädda barnen och syftet är att 
mobilisera och stärka flickor och pojkar, kvinnor och män i Herr-
gården (Malmö Stad, 2014). I Kraftsamlingen ingår såväl ideella 
och privata aktörer samt offentlig sektor och genom denna sam-
verkansprocess har områdesprogrammet säkrat en ”bred tvärsek-
toriell samverkan kring Herrgårdens utveckling även efter områ-
desprogrammets slut” (Malmö Stad, 2015c).  Arbetet inom kraft-
samlingen bedrivs i sex processgrupper, varav en är Trygghet och 
Säkerhet (ibid.). Kraftsamling Herrgården tydliggjorde 10 målom-
råden där två av dem berör trygghet; (1) Öka den fysiska och upp-
levda trygghetskänslan och (2) Aktivt ägarskap hos de boende i 
trygghetsarbetet (Forser & Karlsson, 2014). Målområdena konkre-
tiserades av temaprocessen Trygghet och säkerhet genom ett antal 
leveransmål som fokuserade på (1) att öka medvetenhet, intresse 
och engagemang, (2) att minska bränder och skadegörelse, (3) ren-
hållning, underhåll och reparationer, samt (4) dimensionerade och 
fungerande parkeringsmöjligheter (ibid.).  
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För att uppnå aktivt ägarskap hos de boende angavs flera effektmål 
såsom minskad skadegörelse och nedskräpning, ökad känsla av 
trygghet i det offentliga rummet och ökad känsla av delaktighet 
och inflytande hos de boende. Till detta målområde fanns det tre 
leveransmål som är av intresse för den här rapporten: (1) Att det 
finns arbetsgrupper av boende kring trygghet som arbetar utifrån 
vad boende själva vill göra; (2) Att det finns ett etablerat nätverk 
kring ”arbetsgrupperna” och olika aktörer som stöder dem – dis-
kuterar behov, möjligheter och aktiviteter; (3) Att det finns en sam-
syn kring ”problembilden” mellan boende och aktörer i området 
(Forser & Karlsson, 2014).  

 
Trygghetsvandringar 
En del av det trygghetsskapande arbete inom Områdesprogram 
Herrgården har varit att genomföra trygghetsvandringar. Trygg-
hetsvandringar beskrivs som en ”undersökande promenad” som 
syftar till att identifiera trygga och otrygga platser i ett område. Till 
dessa trygghetsvandringar inbjuds Malmöbor, polis, fastighetsäga-
re, räddningstjänst, kommun, lokala föreningar och andra berörda 
aktörer. Målet är sedan att följa upp det som framkommit under 
trygghetsvandringen och tillsammans planera och genomföra åt-
gärder som syftar till att minska otryggheten på identifierade plat-
ser (Malmö Stad, 2015c).  

 
Medborgardialog som medel för ökad upplevd trygghet  
Mot bakgrund av den bild av upplevd otrygghet bland boende i 
Herrgården som presenterades i Malmö områdesundersökning 
(Ivert m.fl., 2013), har det inom ramen för Områdesprogrammet 
initierats ett antal aktiviteter som syftar till att genom att skapa di-
alog mellan olika aktörer öka kunskapen om varför Malmöbor i 
Herrgården känner sig otrygga i sitt bostadsområde och hur den 
upplevda tryggheten kan förbättras. (Malmö Stad, 2015c). En del 
av detta har varit att genomföra trygghetsworkshops. Insatsen be-
står av två olika delar; dels fokusgrupper med Malmöbor i Herr-
gården som genomförts tillsammans med Malmö högskola, dels 
Homepartys hemma hos kvinnor boende i Herrgården som genom-
förs inom ramen för Kraftsamling Herrgården. Dessa Homepartys 
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genomförs i form av samtalskvällar på temat trygghet och förutom 
kvinnor från Herrgården deltar kvinnliga representanter från 
Stadsområdesförvaltning Öster, Räddningstjänsten Syd och Poli-
sen. Syftet med Homepartys är att sätta kvinnors upplevelser och 
synpunkter i fokus och synliggöra kvinnors perspektiv på frågor 
som rör trygghet och boendemiljö för de medverkande aktörerna.  

 
Ytterligare insatser i arbete med medborgardialog, delaktighet och 
inflytande är dialogkvällar på Medborgarkontoret Varda för att 
diskutera teman som boende i området visat intresse för samt ett 
nyhetsbrev med information om aktuella händelser i området avse-
ende bland annat trygghet.  

 
Fredagsmöten 
Som en del av det förebyggande och gemensamma arbetet med 
trygghet och säkerhet i Herrgården, och övriga delar av stadsom-
råde Öster, träffas varje fredag representanter från polis, rädd-
ningstjänst, grundskola, förskola samt Stadsområdesförvaltning 
Östers olika avdelningar Individ och familj, Vård och omsorg och 
Områdesutveckling. Syftet med mötena är att få en gemensam lä-
gesbild över eventuella oroligheter och händelser i stadsområdet 
samt att vid behov kunna samagera utifrån verksamheternas olika 
uppdrag. Knutet till de så kallade ”fredagsmötena” finns en kon-
taktlista som även innehåller telefonnummer till andra aktörer som 
fastighetsförvaltare i området, Gatukontoret m.fl. 

 
Insatser för områdesutveckling 
Utöver insatser för medborgardialog och delaktighet planeras kon-
kreta insatser i den fysiska miljön i Herrgården som förväntas på-
verka den upplevda tryggheten. Bland annat planeras två nya tryg-
ga mötesplatser (parkområden) i Rosengård9, en förstudie om att 
eventuellt utveckla och förtäta Amiralsgatan som går genom Ro-
sengård, samt att koppla ihop Rosengårdsfältet och Ögårdsparken 
för att göra området mer tillgängligt för medborgare (Malmö Stad, 
2015c ). Fokus för arbetet med Ögårdsparken ligger på social håll-
                                                   
9 När den här rapporten skrivs ligger arbetet med parkområdena på is eftersom det i dagsläget inte 
finns utrymme för detta i stadsområdets budget.  
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barhet med utgångspunkt i trygghet, jämställdhet och barnperspek-
tivet. Barnperspektivet uppmärksammas även i andra påbörjade 
och planerade arbeten, där Områdesprogram Herrgården planerar 
att fördjupa kunskapen om barns upplevelser och erfarenheter av 
det offentliga rummet i Herrgården.  I södra Rosengård, nära Bo-
tildenborgs vattentorn, planeras för ny bebyggelse i form av ca 40 
bostadsrättsradhus.  
 
Sammanfattande kommentarer 
Som beskrivits ovan har en mängd aktörer varit inblandade i 
trygghetsarbetet i Malmö och Herrgården under en längre period. 
Arbetet omfattar en blandning av brottspreventiva och trygghets-
ökande insatser, med fokus på både situationella (fysisk upprust-
ning och stadsplanering) och sociala insatser (åtgärder mot ung-
domskriminalitet, delaktighet, förtroendearbete).  

 
Även om nämnda handlingsplaner, åtgärsplaner och insatser långt 
ifrån ger en heltäckande beskrivning av det trygghetsskapande ar-
betet i Malmö och Herrgården ger det vissa indikationer på hur 
arbetet har utvecklats. Det trygghetsskapande ramverket i Malmö 
har gått från att se trygghet som ett problem direkt relaterat till 
brott, till att göra en tydligare distinktion mellan trygghetsskapan-
de och brottspreventiva åtgärder och mellan situationella och soci-
ala insatser. Det gäller framför allt i den senaste handlingsplanen 
mellan polisen och Malmö stad. I den föreskrivs också att uppfölj-
ningen bör ske enligt nationella rekommendationer. Det brottspre-
ventiva och trygghetsskapande arbetet har generellt även gått från 
relativt stor detaljstyrning till att betona samverkansprocesser och 
metodarbete.  Det trygghetsarbete som gjorts inom eller parallellt 
med områdesprogrammet Herrgården har i stor utsträckning foku-
serat på situationella insatser men även på sociala insatser (främst i 
form av dialogfrämjande insatser). Den geografiska platsen och 
dess utformning har uppmärksammats mycket under de senaste 
åren, men om arbetet med upprustning har pågått sedan 70-talet. 
Metodarbetet har också i hög grad handlat om att integrera andra 
aktörer såsom lokala föreningar och utveckla former för samver-
kan där också de boende kan delta.  Detta är också en del i arbetet 
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med att öka medborgarnas förtroende för myndigheter, och skapa 
offentliga kontaktytor mellan myndigheter, organisationer, före-
ningar och boende.   

 
Det finns relativt lite information om vad som faktiskt genomförts 
av de handlings- och åtgärdsplaner som omfattar hela Malmö, och 
vilken betydelse de har haft för Herrgården. Det är inte heller rap-
portens syfte att redogöra för, eller att utvärdera pågående och av-
slutat arbete. Däremot ger områdesprogrammets dokumentation, 
materialet från processgruppen Trygghet och säkerhet, samt inter-
vjuerna med de olika representanterna för myndigheter och organi-
sationer en ökad insikt i det lokala trygghetsarbetets utformning.  
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STUDIENS METOD 

För att fördjupa kunskapen om hur Herrgårdens karaktär påverkar 
individers oro för brott och ordningsstörningar på offentlig plats 
har ett antal intervjuer med boende i Herrgården genomförts. Som 
ett komplement till de boendes berättelser och för att få en bild av 
det lokala trygghetsarbetet har representanter för myndigheter, fas-
tighetsägare och föreningar verksamma i området intervjuats. 
Dessutom har anteckningar från processgruppen Trygghet och sä-
kerhet sammanställts och analyserats. I följande kapitel beskrivs 
undersökningens genomförande och det material som utgör under-
laget för rapporten.  

 
Material 
Nedan ges en beskrivning av det empiriska material som rapporten 
bygger på. De resultat som presenteras i den här rapporten ska inte 
generaliseras till hela området eller till alla som bor och arbetar 
där. Urvalet av boende är litet och de representerar sina individuel-
la uppfattningar och ger uttryck för sina erfarenheter. Deras berät-
telser kan dock ses som en indikator för hur faktorer i den offentli-
ga miljön har betydelse för variationer i oro för brott och ord-
ningsstörningar på en individuell nivå. De aktörer som intervjuas 
utifrån sin professionella roll representerar heller inte det fulla 
trygghetsarbetet som bedrivs i Herrgården. Till exempel saknas 
viktiga aktörer som Räddningstjänsten, två av fastighetsägarna och 
socialtjänsten.  
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Intervjuer med boende i Herrgården 
Intervjuerna med boende i Herrgården genomfördes under våren 
2014 och består av sex individuella djupintervjuer och två fokus-
grupper. Alla intervjuer genomfördes utifrån en frågeguide med 
genomgående öppna frågor. Intervjuerna strukturerades utifrån 
teman kring oro för och upplevelser av brott och ordningsstör-
ningar, riskbedömningar på offentlig plats och också tilltro till 
andra boende och myndigheter och organisationer. Vid de enskilda 
intervjuerna distribueras även ett formulär där information om ål-
der, kön, frågor om familjeförhållanden, sysselsättning, och tidiga-
re boende noterades. 

 
De enskilda intervjuerna och fokusgruppsintervjuerna skiljde sig åt 
i vissa avseenden. De enskilda intervjuerna syftade i högre ut-
sträckning till att undersöka individuella förhållningssätt till det 
offentliga rummet, och genom en fördjupad kunskap om individu-
ella berättelser studera processer som ger upphov till variationer i 
rädsla för brott. De individuella intervjuerna fokuserade även i 
högre utsträckning på individuella erfarenheter av upplevd 
(o)trygghet, rädsla för brott och eventuell tidigare utsatthet för 
brott. Fokusgruppernas syfte var snarare att skapa en kollektiv dia-
log om upplevelser av det offentliga rummet: hur respondenterna 
spenderar sin tid, säkra och osäkra mikro-områden och åsikter om 
Herrgårdens trygghetsutveckling. Samtalen kretsade i mindre ut-
sträckning kring individuella erfarenheter av utsatthet och oro. De 
två fokusgrupperna utfördes könsseparat, en med kvinnor och en 
med män. 

 
Som urvalsmetod till intervjuerna med boende i Herrgården an-
vändes både lämplighetsurval och nätverksurval. Lämplighetsurva-
let gjordes utifrån vissa inklusions- och exklusionskriterier såsom 
ålder, kön och boendetid i området för att få en så varierad urvals-
grupp som möjligt utifrån dessa kriterier. För nätverksurvalet an-
vändes egenrekryterade eller kontaktrekryterade nyckelpersoner. 
Nätverksurvalet innebär att vissa redan etablerade nyckelpersoner 
rekryterar en kontakt, varvid en ny kontakt sedan etableras och så 
vidare (även kallad snöbollsmetod). Det är en trubbig metod med 
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en del nackdelar. Bortfallet kan inte fullt ut kontrolleras och det är 
möjligt att bara individer med redan etablerad kontakt till Malmö 
Stads och andra organisationers insatser i Herrgården deltar. Ris-
ken finns då att de individer som rör sig minst i det offentliga 
rummet, kanske av anledningar intressanta för denna studie, inte 
deltar. 

 
Totalt har 14 personer boende i Herrgården intervjuats. I materia-
let finns en överrepresentation av kvinnor och av respondenter som 
har barn. Det är också en stark övervikt av personer från 29 år och 
uppåt. Av respondenterna i de enskilda intervjuerna förvärvsarbe-
tar en av sex personer, och 50 procent har eftergymnasial utbild-
ning (att jämföra med 16 % för hela Herrgården). Respondenterna 
i de enskilda intervjuerna har i snitt bott sju år i Herrgården. I fo-
kusgruppen med kvinnor hade en övervägande del av responden-
terna bott flera år i Herrgården, och respondenterna i fokusgrup-
pen med män hade alla vuxit upp i Herrgården. 

 
Intervjuer med lokala trygghetsaktörer  
För att ytterligare fördjupa kunskapen kring områdets specifika 
förutsättningar och utmaningar vad gäller otrygghet på offentlig 
plats genomfördes intervjuer med representanter för lokala trygg-
hetsaktörer som på olika sätt och med olika utgångspunkt arbetar 
med trygghetsfrågor i Herrgården. I den fortsatta texten refererar 
vi till de intervjuade aktörerna som ”trygghetsaktörer” eller endast 
”aktörer”, men det bör inte tolkas som att trygghetsarbete är deras 
främsta uppdrag eller ansvar. Däremot verkar aktörerna för att – 
på olika sätt och av olika anledningar – öka tryggheten för indivi-
der i Herrgården.  

 
De aktörer som intervjuats för den här rapporten valdes utifrån 
syftet att få en så stor variation av perspektiv som möjligt. Det är 
således ett målinriktat urval som främst baseras på deras roll i 
trygghetsarbetet i Herrgården, oavsett om det är deras huvudsakli-
ga arbetsuppgift. De intervjuade aktörernas uppdrag skiljer sig åt, 
men de är alla på olika sätt delaktiga i Herrgårdens framtida 
trygghetsutveckling både på individuell men också strukturell nivå. 
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Intervjuerna genomfördes våren och sommaren 2015 och de som 
intervjuats är utan inbördes ordning en polisinspektör som tidigare 
hade ansvar för brottsanalys i bland annat Herrgården, en områ-
despolis aktiv i bland annat Herrgården, två medarbetare i den 
kommunala verksamheten Tegelhuset, tre medarbetare i den ideella 
föreningen Tjejer i förening, två Stadsområdesvärdar i stadsområde 
Öster, den nationella bosociala chefen på den största fastighetsäga-
ren i området Victoria Park samt avdelningschefen på områdesut-
veckling, stadsområde Öster.   

 
Några av dessa aktörer behöver en närmare presentation. Tegelhu-
set är en verksamhet som vänder sig till målgruppen 15-25 år och 
har upptagningsområde främst stadsområde Öster. Det är en akti-
vitetsverksamhet som erbjuder både fritidsaktiviteter och arbets-
marknadsinitiativ, konserter och annat socialt stöd till målgruppen. 
Tjejer i förening arbetar med att aktivt stärka unga tjejer i före-
ningslivet och i civilsamhället generellt. De har upptagningsområde 
Rosengård och målgruppen är främst tjejer 8-14 år. Tjejers i före-
nings problemformulering utgår ifrån ett jämställdhetsperspektiv 
på rörelse och representation i både det offentliga rummet och i ci-
vilsamhället generellt, och verkar inte främst på områdesnivå utan 
genom att individuellt stärka tjejer. Arbetet med Stadsområdesvär-
dar startade som projekt i centrum och påbörjades 2004 i Rosen-
gård, och har sedan dess varit en del av verksamheten i förvalt-
ningen. Fördelningen av arbetet utgår från behov, och just nu är 
det särskilt fokus på Rosengård. Stadsområdesvärdarna arbetar 
uppsökande och förebyggande med syfte att skapa kontakter med 
människor i området och att öka den upplevda tryggheten på fler 
nivåer där området står i centrum.  

 
Samtliga skriftliga mötesanteckningar från Kraftsamling Herrgår-
dens processgrupp Trygghet och Säkerhet har lästs och samman-
ställts för att ytterligare bredda bilden av samverkan kring trygg-
hetsfrågor i Herrgården under perioden 2014-2015.  
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Analys 
Intervjumaterialet har transkriberats, strukturerats, och bearbetats 
med hjälp av det kvalitativa databehandlingsprogrammet NVivo. 
Materialet har sedan analyserats utifrån ett teoretiskt ramverk, 
med utgångspunkt i tidigare forskning om rädsla för brott. Re-
spondenterna som bor i Herrgården beskriver i intervjuerna sina 
individuella upplevelser av Herrgården som område med särskilt 
fokus på oro för brott och ordningsstörningar i det offentliga 
rummet. I enlighet med rapportens syfte är den centrala frågan vil-
ka fenomen och händelser som får social relevans hos individer, 
och hur dessa formar individuella tolkningar av risk och vilka re-
aktioner det ger upphov till som kan återspeglas i trygghetsmät-
ningar på områdesnivå. Trygghetsaktörerna har intervjuats om 
sina uppfattningar om Herrgårdens trygghetsproblematik utifrån 
sina kompetenser och specifika uppdrag i det pågående trygg-
hetsarbetet. Det materialet används som kompletterande kunskap, 
men analyseras även komparativt för att undersöka skillnader i 
problemdefinition mellan respondenterna som bor i Herrgården 
och de aktörer som arbetar med frågorna. Detta för att fördjupa 
kunskapen om, och kartlägga hur och om arbetet kan förbättras 
utifrån ett boendeperspektiv. Även de skriftliga mötesanteckning-
arna utgör ett kompletterande kunskapsunderlag och har samman-
ställts utifrån rapportens syfte och övergripande frågeställningar. 
Materialet har sammanställts separat men integreras i analysen av 
det övriga materialet.    

 
Konceptualisering 
I rapporten används omväxlande begreppen trygghet och oro. Re-
spondenterna tillfrågades i första hand om sina känslor i relation 
till brott och ordningsstörningar på offentlig plats, och i presenta-
tionen av intervjuerna med de boende används företrädesvis oro, 
även om trygghet som ett vidare begrepp förekommer. De intervju-
ade trygghetsaktörerna talar i hög grad om otrygghet på områdes-
nivå, även om begrepp som oro och rädsla förekommer även där. 
Trygghetsaktörernas roll i den här rapporten är inte att företräda 
de boende, utan att bidra till kunskap om Herrgårdens specifika 
problembild utifrån deras roll i arbetet för att öka tryggheten. De 
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kan inte uttala sig om vad de boende känner eller hur de agerar i 
sin vardag i relation till brott och ordningsstörningar, varför också 
begreppsanvändningen skiljer sig åt.  
 
Risk, oro och rädsla --- operationalisering av begreppen 
Rapporten utgår från de boendes egna subjektiva upplevelser av sin 
närmiljö, och de har konsekvent tillfrågats om begreppen risk, oro 
och rädsla var för sig. Rapporten använder sig av begreppet oro i 
stor utsträckning, men de boende tillfrågades även om rädsla för 
brott.  

 
Begreppen konceptualiseras utifrån Ferraro och LaGranges (1987) 
distinktion mellan kognition och affektion som nämnts i tidigare. 
Den metodologiska avvägningen att använda både oro och rädsla 
grundar sig i uppdelningen mellan kognition och affektion. Oro 
kan vara ett affektivt uttryck, men det är ett begrepp som har en 
såpass vardaglig och språkligt normaliserad karaktär att det finns 
en poäng i att fråga respondenterna om både oro och rädsla för att 
på så sätt studera den mening de tillskriver begreppen. Det är en 
omöjlighet att göra en operationalisering som utan frågetecken av-
gränsar de olika kategorierna, och tidvis sammanfaller de. Under 
läsningen är det även viktigt att ha i åtanke Sacco & Nakhaies 
(2001) metodologiska kritik att åsikter om problemnivå, brottslig-
het eller andra uppfattade problem inte nödvändigtvis kan katego-
riseras som ett uttryck för oro. 



 

 46 

RESULTAT 

Herrgården som rumslig enhet är utgångspunkten för rapportens 
syfte och frågeställningar. Det övergripande syftet är att se hur om-
rådets karaktär och dess specifika sociala och strukturella förut-
sättningar påverkar individers otrygghet och oro för brott i det of-
fentliga rummet. I Herrgården lever människor med olika erfaren-
heter, historier och uppfattningar. Området är platsen där dessa 
erfarenheter, preferenser och sociala identiteter möts och utgör på 
så sätt en arena för interaktion, påverkan och förhandlingar. Hur 
spelar då kontexten roll för respondenterna i materialet? Den för-
sta delen av resultatredovisningen redogör för hur de boende upp-
lever fenomen relaterade till brott och ordningsstörningar på of-
fentlig plats i Herrgården. Den andra delen redogör för hur Herr-
gårdens problembild formuleras av de intervjuade trygghetsaktö-
rerna. Båda delarna är centrala för att få en sammanfattad och 
jämförande aktuell bild av hur Herrgården uppfattas och upplevs 
av både boende och av aktörer som på olika sätt arbetar med 
trygghetsfrågor. Den tredje och avslutande delen redogör för hur 
både trygghetsaktörer och boende ser på det trygghetsarbete som 
gjorts samt hur det kan förändras. Här kopplas också de samman-
fattade problemformuleringarna samman med tänkbara lösningar 
utifrån boende- och aktörsperspektiv.    
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Del 1 – Erfarenheter av att bo i Herrgården 
Majoriteten av de intervjuade säger sig vara trygga i sina hem och 
med sina grannar och påfallande få i materialet uppger sig ha sett 
något brott i sitt område på offentlig plats. De ögonvittnesskild-
ringar som finns rör främst haschrökning och fall av vandalism. 
Däremot finns det ett stort material rörande uppfattningar om 
problemens karaktär i Herrgården, men respondenterna förhåller 
sig olika till dessa. En del reagerar med rädsla, oro och ilska medan 
andra snarare konstaterar att problemen förekommer, men upple-
ver inte någon risk eller oro kopplat till detta.   

 
I intervjuerna är det främst fyra fenomen som återkommer; ung-
domsgäng, narkotika, olika former av vandalism och problem med 
sophanteringen. Både narkotika och vandalism associeras av några 
av respondenterna till ungdomsgäng så kategorierna överlappar. 
Ett fåtal av respondenterna har egna upplevelser av utsatthet eller 
hot om utsatthet i Herrgården. Majoriteten av berättelserna om ut-
satthet rör indirekt utsatthet, det vill säga fall som respondenterna 
har hört om. Indirekt utsatthet kan dock enligt tidigare forskning 
(Hale, 1996) vara en lika viktig indikator på oro som direkt utsatt-
het, så det bör inte förringas.  

 
En del av arbetet med materialet är att försöka bryta ner respon-
denternas berättelser kring fenomen för att på så sätt skapa en mer 
komplex och fördjupad förståelse för vad de representerar. I mate-
rialet framträder en bild av att det är ett fåtal individer som ställer 
till med oro i Herrgården på offentlig plats, och som också står för 
en stor del av den grövre brottsligheten. De flesta i respondenter 
uttrycker en medvetenhet kring detta och den grövre brottsligheten 
tycks heller inte påverka nivåerna av otrygghet i någon högre ut-
sträckning. Däremot är mindre ordningsstörningar i området en 
otrygghetsfaktor för respondenterna, och den uppfattas som mer 
rörlig och oförutsägbar än den grövre kriminaliteten.  

 
Under arbetet med intervjuerna framkom det snart att begreppet 
oro var lättast att förhålla sig till för de intervjuade. De individuel-
la berättelserna om oro för vissa fenomen och upplevelser tendera-
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de att bli både större och yvigare än när begreppet rädsla använ-
des. Den mest frekventa oron bland respondenterna är en generell, 
diffus oro som när den konkretiseras tenderar att vara altruistisk 
(det vill säga omfatta anhöriga) snarare än personlig. På frågor om 
personlig rädsla hade respondenterna ofta initialt svårt att uttrycka 
sig, eller så blev svaret nekande. Fatima, 33, till exempel säger sig 
vara helt orädd och ser få risker i vardagen, men efter en stund ut-
trycks rädslan som en undvikande strategi; Fatima vågar inte starta 
verksamhet i Herrgården/Rosengård på grund av rädsla för indriv-
ningsverksamhet. Konsekvenserna av det är något som engagerar 
henne när hon pratar, men hon verkar ändå inte se rädsla som en 
del av hennes vardagliga liv.  

 
Fatima uttrycker en konkret risk som hon förhåller sig till, men de 
flesta av respondenterna uttrycker snarare en oro för sin egen, sina 
barns och områdets framtid, en oro som är indirekt kopplat till fö-
rekomsten av fenomen och händelser i närmiljön. Det kan tyckas 
att vägen från oro för brott och ordningsstörningar på offentlig 
plats, till en generaliserad social oro för framtiden är lång och 
slingrig. Indirekt handlar den även om en högst personlig oro hos 
respondenterna. Risk, oro och otrygghet relateras till vad respon-
denterna uppfattar som orsakerna till förekomsten av kriminalitet i 
Herrgården. Jihan, 54, säger till exempel att: 
 

En av de största anledningarna för att öka tryggheten är att 

ordna jobb till ungdomar. Största problemet i området är ar-

betslösheten. Att det blir mer chanser för ungdomar att vidare-

gå till arbetslivet. Och att de inte har någon sysselsättning, det 

gör att det tänker på annat. Att de inte har tillräckligt med 

pengar, att de kan hamna i gäng och hitta på saker som är olag-

liga. 

 
Ekonomiskt motiverad oro och dess konsekvenser för barnen är ett 
tema som återkommer, ibland generaliserad som en större fråga 
om arbetslöshet, och ibland på ett mer specifikt sätt med direkta 
konsekvenser. Hodan, 35, beskriver det som ett ”ekonomiskt krig” 
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mellan henne och gängen. Det driver henne att ge extra pengar till 
sina barn för att minska risken att de söker sig till ungdomsgängen.  
 
Intervjuerna med de boende gjordes en tid efter sprängningarna 
mot fastighetsägaren Victoria Park i december 2014 men påfallan-
de få av respondenterna i materialet berörde dessa händelser. Någ-
ra tycktes inte har någon kunskap om att det hade hänt överhu-
vudtaget. Det är möjligt att det finns en viss trygghet i kunskapen 
om bakgrunden till sprängningarna, det vill säga att avsändare, 
motiv och mottagare var tydlig. Det faktum att inte alla kände till 
vad som hade hänt väcker frågor kring selektionen av informa-
tionsspridning; vilken information sprids vidare, varför och hur? I 
intervjuerna med de boende fanns det få referenser till media (ut-
över en upprördhet kring hur Herrgården framställs och pratas 
om) men desto fler referenser till andra boendes berättelser. Det är 
möjligt att den främsta informationskanalen för en del av respon-
denterna snarare är grannar och vänner än media, vilket sannolikt 
påverkar förståelsen och tolkningen av upplevda i närmiljön. Vil-
ken information och hur den förmedlas antas påverka hur indivi-
der gör riskbedömningar och om de upplever oro. Heber (2007) 
har i en intervjustudie undersökt betydelsen av hur brott påverkar 
upplevd oro och fann att såväl vissa mediala diskurser, globala sä-
kerhetshot och mindre brott som kom nära inpå inverkade på de 
individuella riskuppfattningarna. Individer exponeras för en mängd 
information om brott och ordningsstörningar, men en hel del sor-
teras bort och bedöms som oviktiga. Direkta och indirekta erfa-
renheter av utsatthet och informell kommunikation mellan indivi-
der är andra källor till information som är av betydelse för hur in-
divider formar bilden av brottslighet och risker. Garofalo (1981) 
påpekar att andra faktorer såsom attityder och intressen influerar 
en individs selektion av all den mängd information som hen expo-
neras för.  Sunstein (2003) definierar en viss typ av utsortering av 
information som ”probability neglect”. Han menar att vissa hän-
delser tillskrivs så pass stor betydelse att individer får svårt att ra-
tionalisera riskerna och därmed ”ignorerar” att det med stor san-
nolikhet inte kommer att upprepas. Sunstein menar att det inte 
nödvändigtvis är riskmedvetenhet som ligger till grund för oro för 
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brott, utan att rädslor i hög grad styrs av andra faktorer såsom 
mediala diskurser och selektiv informell informationsspridning som 
aggregerar känslor inför ett specifikt tema. Utifrån intervjuerna 
med boende i Herrgården verkar den informella informationen 
vara av stor betydelse för hur riskbedömningar formuleras av de 
boende. Det finns också indikationer på att de mer vanligt före-
kommande, vardagliga ordningsstörningarna påverkar individers 
oro för brott i högre grad än mer ovanliga, allvarligare händelser 
av den formen som Sunstein (2003) talar om.   

 
Generellt uttrycker respondenterna låga nivåer av personlig oro för 
brott och ordningsstörningar. Däremot finns en riskmedvetenhet 
gällande framför allt sociala och fysiska ordningsstörningar i den 
offentliga miljön. Få uttryckte en stark vilja att flytta och framhäv-
de framför allt gemenskapen och tryggheten i att ”alla känner alla” 
som några av Herrgårdens fördelar. Två av respondenterna ut-
tryckte dock en tydlig vilja att flytta ifrån Herrgården. En kvinna 
oroade sig för att hennes chanser att få jobb skulle försämras på 
grund av postadressen, och en annan kvinna uttryckte att hon inte 
kände sig hemma i miljön och att hon dessutom ville skapa bättre 
förutsättningar för både sin son och sig själv i relation till skola 
och sysselsättning.   

 
Jihan och Ramzi har båda bott i Herrgården i över tio år och upp-
lever att utomhusmiljön är mycket bättre nu än tidigare. Den för-
ändringen har skett de senaste två åren menar Jihan: 
  

Det med bränder som var en period och polisen jagar unga och 

springer efter dem. Det var mer tydligt tidigare, nu knappast vi 

ser något sånt...//...Det märks tydligt att det är lugnt, för när det 

är oro här, det polisen överallt och springer fram och tillbaka 

och polisen springer och jagar dom. Det är jättelugnt nu, det är 

jättebra. Och en familj har blivit vräkt. [Personens] barn var en 

av de största busiga som var i området. De har blivit vräkta, de 

bor inte längre kvar i området. 
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Jihan säger att hon är mycket engagerad i området, och att hon är 
tacksam över den förändring som skett. Hyresvärdarna har bytt ut 
sophusen som var av trä mot sopnedkast under marken som inte 
går att sätta eld på. Hon säger att det är mycket sällan hon ser bi-
lar eller källare som brinner. Några av respondenterna uttrycker 
missnöje med sophantering, nedskräpning och rökning i trappupp-
gångarna. Oron tycks vara av social karaktär, det vill säga att re-
spondenterna relaterar det till bristande moral och ointresse för 
andra grannars välmående. Resonemanget kan exemplifieras ge-
nom Lala, 29: 
 

Det...jag gillar att följa regler det är därför jag blir lite arg på 

dom...//...Där finns plats för sopor, varför? Jag vet inte, det är 

lite svårt att förstå ibland. Man ska bara öppna, kasta och 

stänga. Vi har inte långt bort från, alltså jag menar de ska inte 

gå till andra sidan och kasta sopor så det. De ska bara komma 

ner och bara kasta direkt…//...men ändå de följer inte. 

 
Ramzi, 43, upplever också positiva förändringar i området, men är 
fortfarande bekymrad över förekomsten av narkotika. Han upple-
ver att ordningsstörningarna i området har minskat den senaste ti-
den och sätter det i relation till de senaste polisinsatserna. Ramzi 
upplever samtidigt att problemen med brottsligheten har blivit vär-
re sedan slutet av 80-talet, och det gäller inte bara Malmö säger 
han, utan hela Sverige. Ramzis upplevelse av Herrgården tycks 
hänga ihop med hur han ser på Sveriges övriga utveckling vad gäll-
er brottslighet. Hans bild av Herrgårdens problematik är således 
sammankopplad med en större lokalitet, det vill säga en bild av 
den nationella utvecklingen vad gäller brottslighet och hur osäkert 
Ramzi uppfattar att Sverige har blivit.  

 
De få yngre män som finns i urvalet har en annan bild av hur den 
offentliga platsen och dess struktur ser ut. Samtalet i fokusgruppen 
med yngre män i åldrarna 20-21 kretsade till stor del om medias 
bild av Herrgården. De upplever själva att Herrgården har blivit 
lugnare på senare tid, och att det sker mindre bränder nu än tidiga-
re, men att det inte syns i rapporteringen. Ingen av dem vill flytta 
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från Herrgården, tvärtom uttrycker de sig till stor del positivt om 
området och framhåller särskilt Herrgårdens sammanhållning; att 
de boende respekterar och hjälper varandra.  

 
Det är viktigt att ha i åtanke att nivån av trygghet mellan och inom 
områden på intet sätt är ett stabilt mått. Intervjuerna genomfördes 
vid ett tillfälle, kort efter sprängningarna mot Victoria Park men 
innan skjutningarna i juni mot en lägenhet på Ramels väg. Kanske 
hade resultaten sett annorlunda ut vid en senare mätning, eftersom 
(o)trygghet är föränderligt till sin karaktär. Ny information och 
nya erfarenheter förändrar hur individer tolkar fenomen i närmil-
jön. Generellt uttrycker de som har bott i Herrgården en längre tid 
och som är äldre högre nivåer av oro för brott och oro för Herr-
gårdens utveckling, trots att de har upplevt förbättringar under de 
senaste åren. Det kan finnas många orsaker till det. Det samman-
faller även med att dessa individer har barn i tonåren, vilket tycks 
utgöra ökad oro i form av altruistiskt oro. Brunton-Smith & Stur-
gis (2014) undersökte nivåer av rädsla och tid i området och jäm-
förde urbana och rurala miljöer. I urbana miljöer fann författarna 
att oro för brott var större hos individer som bott är längre tid i 
området, medan resultaten var omvända för rurala områden. San-
nolikt hänger det samman med att långvariga boende i fattigare 
storstadsområden har färre möjligheter att flytta till områden som 
de uppfattar som tryggare. En dynamisk, longitudinell analys av tid 
och exponering kan troligtvis bidra med kunskap om hur ett om-
råde påverkar individuella variationer i oro att utsättas för brott 
(för en mer utförlig diskussion kring tid och exponering se t.ex. 
Wodtke m.fl., 2011). I den här studien finns även det motsatta för-
hållandet representerat; tre av respondenterna var relativt nyinflyt-
tade i Herrgården och två av dem hade en på förhand negativ bild 
av området och upplevde oro i början. Båda uttryckte att de efter 
hand fick en annan bild av Herrgården och att deras oro för brott 
minskade stort efter hand.  

 
Ungdomar på offentlig plats 
Samtalen under intervjuerna utvecklas ofta till att fokusera på fö-
rekomsten av ungdomar på offentlig plats som generellt störnings-
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moment, även om åsikterna vad ungdomarna gör där och hur de 
stör går isär. Sannolikt påverkar ungdomar på offentlig plats re-
spondenternas upplevelser av det offentliga rummet på olika sätt. 
Ungdomar på offentlig plats (då implicit unga killar i de flesta av 
fallen) är ett tema som förekommer frekvent i intervjuerna, men 
fenomenet är inte kopplat till oro för alla respondenter. Fatima 
som bott i Herrgården i ungefär två och ett halvt år säger att hon 
har störts av ungdomarnas haschrökning i trappan eftersom den 
kommer in i lägenheten. Hon är dock noga med att påpeka att hon 
inte skräms av det:  
 

Alla människor, alla pojkarna, när folk sa att det är dåliga poj-

kar… jag ser dem varje dag när jag går upp och när jag går ner 

[i trappuppgången]. De pratar snällt med mig, ”hej hej”. De 

öppnar dörren för mig, de kan hjälpa mig med någonting om 

jag behöver hjälp. Jag har inte sett någonting dåligt från dem, 

bara det…//…förutom vad jag sa om rökningen men det är bara 

det. Någon gång har jag sett dem slåss, men endast med ord, 

skrik. (förf. övers.) 
 

Fatima är den enda av respondenterna som inte verkar se hasch-
rökning som ett orosmoment eller som en social problematik, utan 
endast som ett problem när det gäller rök som sipprar in i lägenhe-
ten. Flertalet av respondenterna ser dock haschrökningen och för-
säljningen som något skrämmande och problematiskt. Sannolikt är 
det synen på haschbruk som i viss mån avgör huruvida det blir ett 
otrygghetsproblem i den offentliga miljön. Eftersom reaktionerna 
på det synliga haschbruket och reaktionen på ungdomar till viss del 
överlappar är det svårt att avgöra vad som egentligen påverkar de 
boende, men det är troligtvis en kombination av båda faktorerna. 
En del uppfattar inte ungdomar i grupp på samma sätt som Fati-
ma. Kanadi, 21, säger till exempel att han inte oroas av killarna på 
gården personligen, men däremot bekymrar det honom att de inte 
flyttar hemifrån och utbildar sig. Kanadi tänker mer på framtiden 
för sin son och uttrycker en social oro: 
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Ja, mina barn, framtiden. Om han växer upp så där. Han 

kommer bli kompis med andra killar och så blir han också, han 

kommer göra som de andra gör. Det är därför jag oroar mig 

framtiden. Jag ska bo där i Herrgården, om det blir bra plats 

framtid också jag ska bo. Men om det blir så hela tiden det blir 

kaos. Det är inte bra att det är problem att växa upp där. 

 

Som nämnts tidigare ger få av respondenterna uttryck för en per-
sonlig oro, utan den tar sig snarare uttryck i generaliserad och/eller 
altruistisk form. Oron har oftast andra konsekvenser än inskränk-
ning av rörelse på offentlig plats. Kanadis associerar ungdomars 
frekventa närvaro på offentlig plats till konkret och framtida social 
problematik snarare än till brottslighet och viktimisering. Ekono-
miskt motiverad oro och dess konsekvenser för barnen är ett tema 
som återkommer, ibland generaliserad som en större fråga om ar-
betslöshet, och ibland på ett mer specifikt sätt med direkta konse-
kvenser. Som nämnts tidigare beskriver Hodan det som ett ”eko-
nomiskt krig” mellan henne och gängen. Hon ger därför extra 
pengar till sina barn för att minska risken att de söker sig till ung-
domsgängen. ”Det [kriminalitet] smittar”, menar Hodan. Med en 
redan ansträngd ekonomi ökar stressen, menar hon. För Hodan 
representerar ungdomarna på offentlig plats kriminella gängbild-
ningar som både kan hota och locka hennes barn in i framtida 
kriminalitet. Hodans oro är både personlig och altruistisk visar det 
sig efterhand, och hon säger att hon rör sig försiktigt utomhus och 
undviker ögonkontakt för att inte provocera ungdomarna. Hennes 
berättelse är mångfacetterad, såsom majoriteten av respondenter-
nas berättelser om reaktioner på fenomen i närmiljön också är.  

 
Ungdomar på offentlig plats ges särskilt utrymme i resultatdelen 
därför att det är ett tema som det frekvent associeras till i intervju-
erna med de boende. I Malmö områdesundersökning (Ivert, m.fl., 
2013) uppgav knappt 75 % av respondenterna från Herrgården att 
”ungdomsgäng” var ett problem i bostadsområdet, att jämföra 
med knappt 30 % i hela stadsområde Öster. I den här studien är 
det möjligt att bryta ned detta fenomen och närmare studera dess 
betydelse, det vill säga vilka referensramar som respondenterna an-
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vänder sig av för att förstå ”ungdomar i grupp på offentlig miljö”, 
och på vilket sätt de utgör – eller inte utgör – ett uppfattat hot mot 
den egna personen, anhöriga eller området i stort. Ungdomars be-
tydelse för otrygghet kan förstås på flera, parallella sätt i materia-
let; som en grupp som antas utföra de andra mer framträdande in-
dikationerna på otrygghet (vandalism och narkotika, dock ej sop-
sorteringsproblematik); som att ungdomar och deras uppfattade 
förehavanden har betydelse för respondenternas sociala och altruis-
tiska oro (något som diskuteras nedan); och som en process där 
ungdomar i samtalen konstrueras som en homogen kategori som 
respondenterna på olika sätt förhåller sig till – oberoende av om de 
uttrycker rädsla. Fatima är ett bra exempel på det sistnämnda: hon 
är inte oroad för ungdomarna (eller ”killarna” som hon säger) men 
har hört från andra att hon borde vara det och det för henne 
oundvikligen in på temat. Tendensen att homogenisera kategorin 
ungdomar finns också inom trygghetsforskningen. Det är stor brist 
på forskning om hur ungdomar själva upplever sin närmiljö och 
Cops (2013) menar att det delvis beror på att ungdomar ofta ses 
som en bidragande orsak till oro för brott hos stora delar av den 
övriga befolkningen, vilket leder till ett ointresse för ungdomars 
(och barns) egna erfarenheter och upplevelser av trygghet och oro.  

 
Altruistisk oro 
Den tydligaste oron i intervjuerna är den altruistiska snarare än 
den personliga, även om det finns överlappningar. Att ha barn 
tycks påverka vilka situationella och framtida risker som respon-
denterna uppfattar (respondenterna har uteslutande pratat mer om 
sina barn än om eventuella partners). Oro för de egna barnen ses 
ofta som ett naturligt inslag i en förälders liv, men det finns flera 
frågor som ofta står obesvarade. Korresponderar personlig rädsla 
med altruistisk? Är det en reaktion på samma externa stimuli, det 
vill säga hur interagerar kontexten med olika typer av oro? Spelar 
barnets ålder roll för styrkan i den altruistiska rädslan, och i såda-
na fall hur? I tidigare studier (Warr & Ellison, 2000; Drakulich, 
2015) översteg den altruistiska rädslan den personliga, men å 
andra sidan var de mest otrygga också mest rädda för sina barns 
skull. I underlaget till den här studien finns det indikationer på att 
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barnets ålder spelar viss roll för hur oro uttrycks – oron tycks tillta, 
eller förväntas tillta, i takt med att barnet blir äldre. I Warr och El-
lisons studie (2000) var förhållandena de motsatta: föräldrarnas 
oro (oavhängigt barnets kön) minskade i takt med att barnet blev 
äldre. Att den altruistiska oron tycks tillta i den här studien indike-
rar att den svarar till de specifika riskfaktorer som respondenterna 
uppfattar i närmiljön. Riskfaktorerna är först och främst relaterade 
till tonårsbarnen och inte direkt till respondenterna själva.  

 
De som har barn, vilket är en majoritet av de intervjuade, oroar sig 
för att barnen ska bli utsatta för brott på offentlig plats, men en 
minst lika viktig notering är att en del även bekymrar sig för att 
deras barn ska hamna i kriminalitet. Även om alla påpekar att de-
ras barn är ”bra barn” finns det en medvetenhet om riskerna för 
att barnen kan hotas eller lockas in i gängverksamhet i Herrgården. 
Detta är en aspekt av platsspecifik oro som sällan uppmärksam-
mas. Den altruistiska oron som respondenterna ger uttryck för är 
många gånger gränsöverskridande. Det tycks finnas en medveten-
het om eller rädsla för att deras barn kan dras in i ungdomsgäng 
mer eller mindre ofrivilligt. Det bryter på ett intressant sätt ner di-
kotomin förövare/offer och beskriver en lokalitet där många ung-
domar uppfattas som potentiella gängmedlemmar, även responden-
ternas egna. Det reflekterar också en känsla av utsatthet hos re-
spondenterna och kanske en känsla av att myndigheter misslyckas 
med att skydda barnen och erbjuda en alternativ sysselsättning. 

 
Den upplevda otryggheten på offentlig plats i Herrgården är för en 
stor del av respondenterna sammankopplad med en generaliserad, 
social oro för den egna utvecklingen och Herrgårdens utveckling 
som område. Det är således svårt att hålla isär oro för brott och 
ordningsstörningar från oro som har till exempel med skola, syssel-
sättning och framtida möjligheter att göra. Detta hänger sannolikt 
samman med den altruistiska oro som respondenterna ger uttryck 
för, där framtida scenarier snabbt blir ett samtalsämne i intervjuer-
na.  
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Undvikandestrategier 
De flesta i urvalet berättar om någon typ av individuell strategi 
som de använder sig av för att minimera risken för att de själva el-
ler någon i deras närhet skall utsättas för brott eller andra inciden-
ter. I de öppna svaren i Malmö områdesundersökning (Ivert m.fl., 
2013) som nämnts tidigare förekommer det ett antal platser som 
beskrivs som otrygga, men i intervjuerna med boende är det endast 
minilivs-affären på Ramels väg som återkommer i den kvinnliga 
fokusgruppen.   

 
Flera respondenter uttrycker att de inte undviker någon särskild 
plats i Herrgården, utan att de tvärtom känner sig trygga därför att 
de känner till sitt område väl och människorna som bor där, och i 
materialet nämns påtagligt få fysiska platser som respondenterna 
undviker. Efter hand formuleras dock ett antal strategier och för-
siktighetsåtgärder av respondenterna. Eftersom oron för brott och 
ordningsstörningar i Herrgården i stor utsträckning beskrivs via 
oron för barnen i materialet, rör en hel del av de undvikande stra-
tegierna också barnen. Undvikandestrategier undersöks ofta som 
en indikator på oro, och hur faktorer i närmiljön påverkar indivi-
dens vardag. En del av respondenterna undviker på grund av oro 
att göra vissa saker, eller iakttar försiktighet kring vissa fenomen i 
Herrgården, medan andra inte nämner något särskilt de undviker 
och har inte heller utvecklat några speciella strategier för att mini-
mera risker. Det tycks inte finnas ett tydligt samband mellan an-
vändandet av undvikandestrategier och upplevd oro, utan det indi-
kerar snarare riskmedvetenhet. Att mäta rädsla genom undvikan-
destrategier kan leda fel som i Fatimas fall. Hon är egentligen mer 
arg än rädd för att hon inte kan öppna sin verksamhet på grund av 
rädsla för indrivningsverksamhet, och undvikandet verkar inte 
krypa sig in som oro eller rädsla i vardagen. Hodan däremot upp-
fattar att det finns en stor risk att ”någonting” kan hända hennes 
familj och hon agerar också för att minimera den risken i vardagen 
utan att riktigt veta vad hon är rädd för mer än att det rör ”ung-
domsgäng”. Det abstrakta och oförutsägbara upplevda hoten tycks 
i det här fallet utgöra en grund för Hodans upplevda oro för både 
sig själv och sina barn.  
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Det är möjligt att vissa strategier dämpar oro medan andra istället 
producerar oro. Det är helt enkelt svårt att veta om strategier är ett 
resultat av oro eller om oro i vissa fall är en konsekvens av strate-
gier. Det kan naturligtvis också vara så att strategier föds utav oro 
för att sedan ackumulera ytterligare stress och oro istället för att 
dämpa. Troligtvis finns alla dessa alternativ representerat i mate-
rialet och handlar delvis om individuella förutsättningar att hante-
ra vardagens och områdets utmaningar. Det är således en interak-
tion mellan både kontextuella, situationella och individuella fakto-
rer. 
  
Jihan försöker liksom Hodan att minska sina barns exponering för 
Herrgårdens offentliga miljö, det vill säga hon skyddar dem för po-
tentiella hot och viktimisering från andra ungdomar i området. Till 
skillnad från Hodan säger Jihan att hon upplever sig trygg i sina 
strategier och hon är säker på att hennes barn inte skulle utsätta sig 
för en riskfylld miljö i Herrgården. Hon håller barnen hemma på 
kvällarna och försöker att ha kontroll över vilka de umgås med. 
Som stöd har hon religionen och sin tro på utbildning, menar hon. 
Det är vanliga föräldrastrategier, det vill säga försök att minska 
exponeringen av vissa miljöer. Men hur de miljöerna ser ut skiftar 
mellan områden, således finns det troligtvis kontextbaserad varia-
tion i altruistisk oro. Ramzi är mycket orolig över förekomsten av 
narkotika i hela Rosengård och risken för att ungdomar kan dras 
med och utnyttjas av de äldre. Han uttrycker det så här på frågan 
om han oroar sig för sina egna barn: 
 

Ja... jag kan prata men när de går ute jag kan inte se hela tiden, 

jag kan inte springa efter dom. Till exempel kompisar, de kan 

bråk. Det är en annan sak. Jag är rädd för dom men de inte 

tycka om att bråka eller någonting. Kanske det komma sen. 

Här i gården [Ramzis egen gård], det finns ingenting. Jag är 

mycket trygg att de kommer inte knarka. Men fortfarande 

knarkar här och säljer knark, kanske det är möjligt att de säljer 

eller knarkar. 
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Det är svårt att uttala sig om individuella skillnader som uppstår i 
samma lokalitet, och några generella antaganden går inte att göra 
utifrån materialet. I passagen ovan uttrycks en lokalitet i lokalite-
ten, det vill säga att det på gården där Ramzi bor inte förekommer 
försäljning eller köp av narkotika. Det är på många sätt intressant 
och tydliggör hur varje plats kan delas in i ytterligare mindre enhe-
ter som påverkar boende på olika sätt beroende på geografisk när-
het. Så länge barnen är små och rör sig på en begränsad yta ter sig 
riskerna således mindre.  

 
I materialet förekommer även undvikandebeteenden som har mer 
att göra med brottstyp än med plats. Lala säger exempelvis att hon 
utifrån sin sociala position som kvinna kan känna sig rädd ibland: 
 

Alltså när man säger kvinna...//...Alltså jag som är muslim, eller 

jag som kommer från [ursprungsland], det är ett skämt att man 

gör någon relation innan man gifter sig...//...Jag ska vara virgin. 

Helt. Innan man gifter sig. Så kanske på den här sättet jag var 

lite rädd...//...Man blir mer rädd av detta. Om någon kommer 

och våldtar och så. 

 
Trots sin medvetenhet om den dubbla viktimisering det kan inne-
bära att utsättas för en våldtäkt, både den direkta kränkningen och 
de efterföljande konsekvenserna, tycks inte det ha några direkta ef-
fekter på hur Lala rör sig i sin närmiljö. Istället är det utifrån sin 
etnicitet som hon upplever mer konkret oro att bli utsatt. På frågan 
om hon undviker vissa platser svarar Lala direkt Limhamn, efter-
som hon har hört att det finns rasism där.  

 
Respondenterna uttrycker således platsspecifik och/eller brottsspe-
cifik oro, och det kan som redan påpekat, vara problematiskt att 
urskilja om en oro är beroende av Herrgårdens kontext, eller om 
samma känsla skulle vara förekommande i en annan miljö. 

 
De individuella variationerna av både nivåer av oro och undvikan-
destrategier är intressanta att observera och diskutera utifrån be-
greppen aktörsskap och self-efficacy (upplevelsen av att ha och ut-
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öva kontroll och möjligheter att påverka sitt och andras liv). Indi-
viduella variationer av upplevelser av kontroll i relation till den di-
rekta närmiljön tycks påverka reaktioner på brott och ordnings-
störningar enligt tidigare studier (Jackson, 2011; 2015) och mate-
rialet ger indikationer på att så även är fallet i den här studien. Ge-
cas (2003) menar att kontroll är en viktig del av aktörsskap, och 
att en underminering av self-efficacy, alltså erfarenheter av att inte 
kunna påverka sin omgivning, kan leda till starka känslomässiga 
reaktioner som en ökad känsla av utsatthet. Sambandet mellan 
subjektiva riskbedömningar och oro för brottsutsatthet kan enligt 
Jackson (2015) stärkas när ett särskilt brott (eller miljö) uppfattas 
som svårkontrollerat. Vidare kan det enligt Jackson vara så att vis-
sa människor i en miljö som uppfattas som oförutsägbar och otyd-
lig tenderar att dra snabba slutsatser, eller söker efter ”circulating 
representations of crime” (2015: 223) och formar bilder och före-
ställningar som svårligen ändras genom alternativ eller komplette-
rande information om situationen. Jackson kallar detta ”riskkäns-
lighet”. Hodans ordval när hon ska beskriva sina upplevelser av 
ungdomsgäng, ungdomar och brott är att ”det smittar”, vilket får 
betydelse sett utifrån ovanstående resonemang. Hon påpekar att 
hennes barn är ”bra barn” men att det inte betyder något i sam-
manhanget. Sammantaget med hennes rädsla som hon berättar om, 
de undvikandestrategier och det ekonomiska krig hon beskriver, 
antyder en stark känsla av kontrollförlust och maktlöshet för de 
utmaningar hon ser i sin närmiljö. Hon påpekar även att låsen till 
trappuppgången numera är trasiga vilket förstärker hennes känsla 
av utsatthet och maktlöshet. Hon kan inte själv byta ut låsen utan 
är beroende av att fastighetsägarna uppmärksammar och åtgärdar 
problemet. Mellgren m.fl. (2012) undersöker i sin Malmöbaserade 
studie hur individers brottsförebyggande strategier ser ut. Förfat-
tarna menar att individens ekonomiska förutsättningar tycks in-
teragera med områdets såtillvida att de som minst behöver säkerhet 
samtidigt är de som skyddar sig mest. Bristen på faktiska möjlighe-
ter att skydda sig själv kan ytterligare förstärka effekterna av upp-
levelsen av en otrygg närmiljö, som i Hodans fall.  
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Det finns lite i materialet som säger någonting om hur de strategier 
som respondenterna använder sig av påverkar dem, och det är ge-
nerellt svårt att mäta. Ett resonemang som är plausibelt utifrån det 
här materialet är att vissa strategier som uppstår utav rädsla och 
som riktar sig mot ett diffust hot kan förvärra oron. Strategier som 
riktar sig mot ett potentiellt, relativt konkret hot, kan ha en positiv 
effekt på upplevd trygghet (Carvalho & Lewis, 2003). Flera av re-
spondenterna agerar utifrån relativt konkreta uppfattningar om 
vad som kan vara farligt, vare sig de är rädda eller inte, medan 
andra som har en mer diffus känsla av oro försöker skydda sig mot 
någonting som uppfattas som otydligt och ohanterligt. Det blir så-
ledes en ond cirkel av rädsla och undvikande strategier, där indivi-
den söker igenom närmiljön i jakt på potentiella risker (Farrall 
m.fl., 2009; Jackson, 2015). 

 
Förtroende och tillit 
Känslan av att kunna påverka sin omgivning och därmed sin egen 
situation kan till viss del antas vara sammankopplad med tillit till 
formella och informella institutioner och nätverk. Sacco (1993) har 
undersökt socialt stöd som en mediator till oro för brott. Han me-
nar att upplevelser av socio-emotionellt stöd kan fungera som en 
resurs för att hantera känslomässiga reaktioner i en upplevt hotfull 
miljö.  

 
Relationen mellan tillit och känslan av att utöva olika former av 
kontroll har således ett indirekt samband med variationer i otrygg-
het på offentlig plats. En majoritet av de intervjuade säger att de 
skulle ingripa på något sätt om de såg ett pågående brott, eller 
hjälpa sina grannar i en utsatt situation. De tror också att de skulle 
få hjälp från andra boende om de själva hamnade i en utsatt situa-
tion som har med brott att göra. I fokusgruppen med kvinnor ut-
trycks dock en besvikelse över att vuxna i Herrgården är rädda att 
säga ifrån, särskilt i relation till barn och ungdomar på offentlig 
plats. Materialet kring detta tema är således blandat. Att ingripa 
betyder inte heller att respondenterna nödvändigtvis skulle göra en 
polisanmälan, vilket delvis tycks bero på brottets karaktär. Ovilja 
att anmäla brott till polisen kan också ha med förtroende att göra. 
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Ramzi menar att vissa saker sköts bättre mellan grupper utan in-
blandning av polis och en ung man i den ena fokusgruppen ut-
trycker det så här: 
 

Det beror på vad det är för brott. Alltså till exempel… jamen vi 

säger två killar slåss. (…) De slåss, alltså förstår du, bara de två 

slåss för en orsak. Men om jag ser fem killar hoppar på slår en 

kille, jag ringer inte polisen då, jag stoppar själv. Varför ska jag 

ringa polisen för att polisen ska komma och stoppa när jag är 

där. Jag kan stoppa själv förstår du? Men jag ser nån… nej allt-

så till exempel om jag ser en tjej bli våldtagen eller någonting, 

först jag slår killen sen ringer jag polisen. Men alltså förstår du. 

Sånt man måste ringa polisen. Det finns vissa grejer måste ringa 

polisen. 

 
Hodan och Ramzi uttalar båda en ovilja att tala med polisen av 
delvis olika skäl, skäl som också framkommer i varianter i den 
kvinnliga fokusgruppen. Hodan är rädd för repressalier, och hon 
har varit med om en incident där hon underlåtit att hjälpa polisen 
på grund av rädsla för inblandning och därmed konsekvenser. 
Ramzi har en mer komplex relation till polisen. Han tycker att de-
ras närvaro behövs samtidigt som han uttrycker att han gärna löser 
incidenter på egen hand. I Sverige har han dock inte det nätverk 
och sociala stöd som han hade i sitt hemland och känner sig därför 
mer utsatt och i behov av hjälp ”utifrån”. Det mest framträdande 
skälet till att inte polisanmäla tycks vara en uppgivenhet och fru-
stration över att en anmälan eller samtal med polisen sällan leder 
någonvart. Det finns dessutom en allmän uppfattning bland re-
spondenterna om att ”alla” i området vet vilka individer som är 
problematiska och att det även gäller polisen. Trots det uppfattar 
en klar majoritet av respondenterna att för lite görs mot dessa in-
divider och/eller att dessa personer alltför snabbt är tillbaka i om-
rådet igen efter ett gripande. Således uppfattas en anmälan som 
onödig och verkningslös av de allra flesta i urvalet. 
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Jag tänker, men det är svårt, vi kan inte göra någonting. Det är 

inte mitt problem. Och jag kan inte stoppa dom. Det är polisen 

som kan stoppa och vill polisen... polis känner alla, vet, vem 

säljer, vem har (…) vem knarkar och... men dom gör ingenting. 

Bara det... eh... kanske ibland dom tar in två stycken och sen de 

friar ofta [efter] två dagar. Varför det? Det kan man bara fråga. 

Varför? Om de har bevis att de säljer, straff dom. När de stop-

par in en, två, tre personer, andra de blir rädda att göra någon-

ting. Och de vill vänta till... eh... blir större när de står på... vad 

big boss kan säga. Men från början, ung, du kan ta de små... 

han som boss, kan inte sälja. Du kan stoppa de små, säljaren, 

eller springpojke kan man säga. Ramzi 
 
Fatima anser liksom Ramzi att polisen egentligen har goda förut-
sättningar att få bukt med problemen som hon upplever i området: 
 

Polisen gör inte sitt jobb…//…och det är inte stora saker. Jag 

tror att de kan kontrollera dem. Jag hörde också att många bi-

lar brinner här. De gör så för att de vill ha ut pengar på försäk-

ringen. Det är vad jag har hört. De kanske skulle ha kameror 

här. Och jag tror att de kan kontrollera det som händer, jag 

tycker inte att det är stora problem. Polisen har ögon överallt. 

Fatima (förf. övers.) 
 
Fatima uppfattar inte problemen i Herrgården som särskilt stora 
men är ändå irriterad över vad hon upplever som en slapphet från 
polisens sida. Citaten ovan representerar åsikter som förekommer 
konsekvent genom alla intervjuer med de boende, och som ger ut-
tryck för frustration såväl som oförståelse för varför polisen inte 
agerar. Majoriteten av respondenterna antar att polisen, liksom de 
själva, har relativt god kontroll över vilka i Herrgården som skapar 
problem men att de av olika anledningar inte agerar utifrån den 
kunskapen. Detta skapar legitimitetsproblem.  

 
Polisens roll som trygghetsaktör är mångfacetterad. För majorite-
ten av respondenterna är polisen en central aktör som både rosas 
och kritiseras. Deras närvaro i Herrgården är också problematisk 
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ur ett trygghetsperspektiv. Åsynen av en polisbil kan leda till käns-
lor av otrygghet och osäkerhet därför att respondenterna inte vet 
om det har hänt någonting eller om den bara cirkulerar. Tidigare 
studier pekar på att polisnärvaro – under vissa förutsättningar - 
kan ha en trygghetsreducerande effekt (se t.ex. Bradford m.fl., 
2009) i ett område, och det finns en problematik som sammanfat-
tas av Lala:  

 
Alltid jag ser polisbil här. Jag vet inte varför…//… det är bra att 

de finns i området hela tiden men det är inte bra att nånting då-

ligt händer hela tiden…//… om de är här på grund av brott eller 

nånting dåligt som händer, men om de är här de kollar hur 

trygghet ser ut, det är ok.  Jag hoppas att de gör så. Eftersom 

när jag ser en polisbil så jag tror bara något dåligt händer. 

 
Polisens närvaro är alltså förenat med flera olika känslor, och bör 
tolkas utifrån en kontext där polisens numera är mer synlig men 
där det också finns en uppfattning om att polisen inte gör tillräck-
ligt, och att närvarons syfte är otydlig. Ökad närvaro i en sådan 
situation kan då förstärka känslor av otrygghet eller verka provo-
cerande. Hodan menar till exempel att hon inte önskar mer poliser 
i området utan högre effektivitet. I Herrgårdens kontext och ut-
ifrån respondenternas tolkningar tycks det således inte nödvändigt-
vis vara antalet synliga poliser utan uppfattad effektivitet som räk-
nas för legitimiteten. Att problematiska individer är kända och syn-
liga i Herrgården kan bidra till polisens legitimitetsproblem, efter-
som det blir tydligt när dessa individer försvinner och när de är 
tillbaka i området. Synligheten av polisen i Herrgården och resulta-
tet av deras arbete i det offentliga rummet, i kombination med 
kännedomen om vissa individers förehavanden kan därför bidra till 
vissa legitimitetsproblem och kanske ökad oro. Trots det uttrycker 
en stor del av de intervjuade att de vill ha en synlig polis i området, 
och att närvaron bör vara normaliserad, det vill säga en naturlig 
del i Herrgården. Kanadi säger att: 

 
  



 

65 
 

Polisen måste vara här. När jag läste där ibland, i Sofielund, de 

gör integrationsfotboll och polisen vara där. De har bra samar-

bete, ungdomar och polisen. Jag frågar själv varför polisen inte 

samarbetar med Rosengårds ungdomar. 

 
De känslor som tenderar att övergå i en oro för och frustration 
över Herrgårdens socioekonomiska förutsättningar är också en del 
av ett större stratifieringssystem. Det handlar inte bara om det rent 
symboliska, att oro för brott associeras till andra problem, utan 
också om att oro kan, som Lewis och Salem (1986) påpekar, ag-
gregeras i områden med små resurser. Bristen på socialt och poli-
tisk kapital påverkar uppfattningen om brott och andra problem i 
ett område, vilket i sin tur ger effekter på individers oro. Möjlighe-
ten att uttrycka sin oro för lokala problem, och tillgång till de re-
surser och den mobilisering som krävs för att formulera och vida-
rebefordra lokala problemställningar till olika samhällsinstitutioner 
föreslås bidra till lägre nivåer av rädsla (ibid.). Huruvida det är av 
betydelse för oro hos respondenter i Herrgården är svårt att säga, 
men det är möjligt att det är en bidragande orsak till intensifierade 
individuella strategier för att minimera riskerna för sig själv och sin 
familj. En känsla av strukturell utsatthet i form av att känna sig 
negligerad, framför allt från polisens sida, tycks bidra till alternati-
va reaktioner som ilska och frustration över brottsligheten. Tillit 
till formella institutioner och andra boende kan således ses som en 
medierande faktor som kan intensifiera eller dämpa vissa affektiva 
reaktioner (Sacco, 1993).  

 
Polisen är den aktör som nämns flest gånger i intervjuerna i sam-
band med trygghet och säkerhet, och den relationen ges därför 
stort utrymme i den här rapporten. Det är tydligt att polismyndig-
heten får representera en stor del av trygghetsarbetet i området, 
och utgör en nyckelaktör i respondenternas ögon för framtida för-
bättringar i området.  

 
En annan del av materialet rör den sociala oron där skola och sys-
selsättning tas upp som centrala aspekter för att både minska 
brottsligheten och öka tryggheten i Herrgården. En majoritet av 
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respondenterna tycks ha lågt förtroende för de lokala skolorna, 
och de ser problem med låg lärartäthet, hög läraromsättning och 
för få kuratorer.  

 
Materialet är sammantaget motsägelsefullt gällande vad som skulle 
kunna tolkas som kollektiv styrka. Inte minst önskar flera av re-
spondenterna ett ökat engagemang från andra boende i Herrgår-
den, från allt vad gäller sophantering till kollektiv mobilisering vid 
fall av social oro som under åren 2008-2009. De flesta responden-
terna uttrycker samtidigt att Herrgården är en trygg plats, till stor 
del på grund av att ”alla känner alla” och att det finns ett stöd och 
social mobilisering inom grupper.  Upplevda brister av mobilisering 
boende emellan tycks dessutom snarare generera känslor av ilska 
och frustration än oro hos respondenterna. Ett centralt resonemang 
är, som Sampson (2003) påpekar, att starka sociala band inom ett 
geografiskt begränsat område kan skapa en miljö som undermine-
rar den kollektiva mobiliseringen mot lokala problem (negativ so-
cial kontroll), särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.  Att 
”alla känner alla” kan i en viss kontext ge upphov till positiva re-
sultat såsom socio-emotionellt stöd och förhöjd livskvalitet, men 
kan parallellt resultera i andra, mer negativa konsekvenser såsom 
låg anmälningsbenägenhet, allt beroende på vad som mäts.  

 
Alternativa reaktioner 
Tidigare forskning om rädsla för brott har konstaterat att ilska kan 
vara en lika vanlig reaktion som rädsla (Carvalho & Lewis, 2003). 
Också i den här studien framträder en mångfacetterad bild av reak-
tioner på fenomen i närmiljön, där oro inte nödvändigtvis är den 
mest framträdande. Ilska, besvikelse, frustration och ledsamhet är 
känsloreaktioner som respondenterna också ger uttryck för. Bak-
om de varierande känslorna finns en mångbottnad problematik. 
 

Nej, inte rädd. Jag känner mig sur att vi gör så här. Vi kommer 

från annan land som har krig, och fattigt... vi har ingenting där. 

Men vi har allt här. Vi kan studera, vi kan jobba, vi kan göra 

allt bra! Varför det... du vill kanske ha snabba business, pengar, 

de knarkar, de tänker att det är mycket snabbare [sätt] att få 
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pengar. Men det är fel. Du jobbar, du studerar, jobbar, du kan 

fortsätta hela livet...//...jag blir ledsen. Jag är inte rädd, jag blir 

ledsen. Ledsen för doms skull. Jag kan stänga min dörr och jag 

kan sitta hemma, strunta i (…). Men det är inte bra så här. Och 

vi visa svenskar att vi är farlig människa. Det är inte så. Tio 

stycken [är dom], det är propaganda att alla invandrare farligt. 

Inte alla. Vi... de visar bild för oss att vi är smutsiga. Ramzi 
 
Ramzi är arg för att han upplever att Herrgårdens rykte påverkar 
bilden av honom som person, och sur på de personer som i hans 
tycke förstör. Ilskan och frustrationen som en del av respondenter-
na beskriver har sin grund i både en besvikelse på områdets utveck-
ling, i en uppfattning om att formella institutioner inte gör nog el-
ler på fel sätt, och en besvikelse och ledsamhet över att ett område 
som av de enskilda uppfattas som tryggt och socialt ständigt utpe-
kas som något dåligt och kriminellt. Ramzi är inte ensam denna 
reaktion utan den delas av flertalet av de intervjuade.  

 
Den här rapporten undersöker specifikt oro för brott men i materi-
alet förekommer påfallande många reaktioner på brott och ord-
ningsstörningar i närmiljön, där oro inte nödvändigtvis är den 
starkaste eller vanligast förekommande känslan. Det är därför vik-
tigt att notera att det bredare registret av känslor förekommer hos 
respondenterna också kan vara av betydelse för att förstå sociala 
processer bakom till exempel kollektiv styrka och mobilisering.  
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Del 2 – Erfarenheter av att arbeta med trygghet  
i Herrgården 
I följande avsnitt presenteras de intervjuade trygghetsaktörernas 
uppfattning av den lokala problembilden, samt vilka möjligheter 
och utmaningar de ser för det fortsatta trygghetsarbetet i Herrgår-
den. Här sammanfattas också dokumentationen kring trygghet och 
trygghetsarbete från processgruppen för Trygghet och säkerhet 
inom Kraftsamling Herrgården. 

 
Hur definieras trygghet? 
Vid ett av processgruppen Trygghet och säkerhets första möten 
diskuterades vad trygghet och säkerhet innebär samt hur de olika 
aktörerna arbetar med trygghetsfrågor. Diskussionen visar att upp-
fattningen om vad (o)trygghet är, eller snarare vad som påverkar 
trygghetsupplevelsen skiljer sig åt mellan olika individer/aktörer. 
Här lyfts faktorer som trafiksituationen och den fysiska miljön, 
men kanske främst sociala faktorer som delaktighet, kunskap om 
samhället, ekonomisk trygghet och även medias inflytande.  

 
De flesta av de aktörer som ingår i processgruppen arbetar på olika 
sätt med att skapa trygghet i Herrgården. En stor del av arbetet 
handlar om att möta medborgare och skapa dialog med människor 
som bor i området, men även om mer konkreta insatser som trygg-
hetsvandringar och anmälan av otrygga platser (fysiska ordnings-
störningar). Det förekommer även ett förbyggande arbete mot kri-
minalitet (narkotika, gäng och skadegörelse). I anteckningarna 
nämns även samverkan med andra aktörer som en viktig del i det 
trygghetsskapande arbetet. Processledarnas tankar efter det inle-
dande mötet handlar om att det är svårt med begrepp och defini-
tioner, och om att det är viktigt med en gemensam målbild – varför 
är de olika aktörerna med i arbetet och vart ska det leda? Vidare 
understryks vikten av att lyfta blicken bortom den egna organisa-
tionens roll.  

 
I intervjuerna med trygghetsaktörerna framträder också en diversi-
fierad bild av hur trygghet kan definieras, och definitionerna varie-
rar naturligtvis beroende på verksamheternas uppdrag och mål. 
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För de allra flesta aktörerna är trygghet ett nyckelord, men det de-
finieras väldigt brett, både i relation till det offentliga rummet (fö-
rekomsten av kriminalitet eller ojämställda ytor), till ekonomisk 
och social trygghet samt till myndigheter (tillit). Det berör allt från 
frånvaron av grövre kriminalitet, renovering av hus, väl fungerande 
skolor till organiserad sophantering – punkter som också fram-
kommer i intervjuer med de boende. Ett av de mest framträdande 
och genomgående teman i intervjuerna med de olika aktörerna är 
tillit, och hur tillit kan främjas. Det gäller de boendes tillit till 
myndigheter, verksamheter och organisationer såväl som tillit mel-
lan medborgare. Tillit ter sig både som ett medel och ett mål i sig 
självt; dels som ett sätt att öka känslan av trygghet hos Herrgår-
dens medborgare men också som ett demokratiskt mål.  

 
Sammanfattningsvis ses trygghet både som en individuell (förän-
derlig) egenskap och som en situationell känsla kopplad till plat-
sens karaktär. Hur trygghet förstås kan vara avgörande för att rätt 
insatser planeras och verkställs.  

 
Fördjupad problemformulering 
Beroende på uppdrag, typ av verksamhet och definition av trygghet 
formulerar aktörerna Herrgårdens problematik på varierande sätt, 
även om det finns teman som återkommer i intervjuerna. Ibland 
pratar de intervjuade aktörerna om uppfattning av trygghetsnivåer, 
och ibland om problemnivå, alltså uppfattad förekomst av brotts-
lighet och andra ordningsstörningar. Under läsningen är det viktigt 
att ha denna distinktion i åtanke.  

 
Processgruppen Trygghet och säkerhet formulerade under 2015 två 
(effekt)mål som ska ha uppnåtts våren 2016 (det finns inga an-
teckningar om hur målen ska följas upp) 
 
• Aktiva medborgare/boende som driver/medverkar i preventivt 

trygghetsarbete. 
• Malmöbor ska känna sig trygga och säkra i sitt område. 
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Vid ett av processgruppens inledande möten diskuterades utma-
ningar och möjligheter, och utifrån denna diskussion framträder en 
problembild som omfattar hög befolkningsomsättning, kriminalitet 
(narkotika, gäng, skadegörelse) samt en stigmatisering av området.  
En sådan problembild delas i stort av både boende och trygghets-
aktörer. Den påstått höga befolkningsomsättningen nämns där-
emot inte i något annat sammanhang, snarare framträder en bild 
av en relativt låg omflyttning. Bilden stärks av fastighetsägaren 
Victoria Park som nämner att de har ungefär 10 procent omflytt-
ning i sina fastigheter. Likaså tycks de intervjuade boende uppfatta 
att Herrgården har en relativt stark sammanhållning där ”alla 
känner alla”. Hur den faktiska befolkningsomsättningen ser ut är 
därmed svårt att avgöra. Nedan följer en redogörelse för hur de 
olika aktörerna formulerar Herrgårdens trygghetsproblematik. I 
jämförande syfte görs referenser till den första analysen av inter-
vjuerna med boende i Herrgården. 

 
Kriminalitet och ordningsstörningar 
Fastighetsägaren Victoria Park lyfter fram att det har funnits en 
säkerhetsrisk både för anställda som arbetar i Herrgården och bo-
ende under vintern och våren 2014-2015. Problemen gäller då i 
första hand förekomsten av vapen, skjutningar och de sprängning-
ar som skedde mot Victoria Parks lokala kontor i Herrgården i de-
cember 2014. Enligt Victoria Park har boende hört av sig och är 
oroliga efter de skjutningar mot en lägenhet som skedde i juni 
2015. Det är, enligt Victoria Park, en handfull människor i områ-
det som skapar oroligheter i form av allvarligare brott och att de 
boende också vet vilka dessa är. Det utgör en särskild problematik: 
 

Det handlar om en handfull människor som ställer till det och 

som skapar den här otryggheten. Vi snackar om en promille av 

alla som bor där som inte vill ha det här. De vill ha trygghet och 

känslan av att kunna fortsätta leva där. Men det räcker att du 

har en handfull människor som vill ställa till det och då drar de 

med sig andra svansar också…//… Och det är det som skapar 

många frågetecken. För de boende känner att vi vet vem det är, 

varför gör inte polisen någonting? Men det är vi som har kon-
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takt med polisen, jag känner att polisen verkligen jobbar hårt 

med det här. Och de måste ju se staden som en helhet. Man kan 

inte rikta allting bara till Herrgården, även om man känner ok, 

bara gå in och fixa det här. Men sen är det ju nästa steg och det 

är liksom, så fort en utredning har skett så måste man förstå att 

det är ju åklagaren, det är en helt annan... det är en myndighet. 

Här kopplar man samman allting liksom oss med polisen, med 

åklagare alltså det... Bosocial chef, Victoria Park 

 
De allvarliga händelserna till trots uppfattar Victoria Park att det 
kanske största orosmomentet på offentlig plats för de boende är 
ungdomsgrupperingar som samlas på gårdarna och i trappupp-
gångar. Det har speciellt handlat om två trappuppgångar som låg i 
anslutning till en butiksentré. Det är inte nödvändigtvis ett specifikt 
Herrgårdsproblem utan som Victoria Park påpekar är det en indi-
kator för oro som förekommer på många platser. Däremot utgör 
ungdomar en stor del av Herrgårdens offentliga yta, vilket enligt 
Victoria Park beror på en utbredd trångboddhet som förflyttar den 
unga delen av befolkningen från det privata till det offentliga 
rummet.  

 
Andra orosmoment som nämns är skadegörelse och förekomsten 
av bränder i garaget. Skadegörelsen handlar inte om klotter utan 
främst om trasiga porttelefoner och att dörrar slås sönder. Enligt 
Victoria Park har bränderna minskat och är därför ett mindre pro-
blem än tidigare ur fastighetsägarsynpunkt. Det förekommer även 
försäljning av narkotika i trappuppgångar, men även den har 
minskat menar Victoria Park. Victoria Parks bild bekräftar det som 
framkommit i intervjuerna med de boende, där de framträdande 
orosmomenten inte i första hand är grövre brottslighet utan andra 
mindre ordningsstörningar som inte nödvändigtvis har någon 
koppling till den grövre brottsligheten. Samtidigt är Victoria Park 
noga med att påtala vikten av att bekämpa den grova kriminalite-
ten i området, som de anser utgöra ett säkerhetsproblem för både 
boende och sina anställda.  
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De intervjuade Stadsområdesvärdarna bekräftar också delvis vad 
som framkommer i intervjuerna med de boende. Stadsområdesvär-
darna har uppfattningen att många människor i Herrgården är 
trygga i sitt hem, samtidigt som de boende är medvetna om att det 
finns risker i utomhusmiljön och att det pågår kriminalitet av olika 
slag på gårdarna. Men kunskapen kan också innebära en typ av 
trygghet menar de:  
 

Men det komplexa är att det är oftast grannens barn som håller 

på med grejer till exempel. Men ändå, så känner man sig trygg 

för man känner ju dom som håller på med saker och ting. Så 

det ger en falsk trygghet för när som helst kan det ju liksom 

hända någonting. Stadsdelsvärd, stadsområde Öster 
 
De menar således att det till viss del finns något tryggt med att veta 
vem eller vilka som skapar oro eller begår brott. Även Stadsområ-
desvärdarna upplever att de möter en oro i området för de ungdo-
mar som tar plats i det offentliga rummet och i trappuppgångarna, 
och de upplever även att det finns en rädsla att säga ifrån hos en 
del boende eftersom de fruktar repressalier. Stadsområdesvärdarna 
påtalar att det är deras roll att göra boende uppmärksamma på att 
det endast är ett fåtal av dessa ungdomar som faktiskt skulle begå 
hotfulla handlingar. Stadsområdesvärdarna upplever ändå att rö-
relsen på de offentliga ytorna har förändrats den senaste tiden, och 
att det är färre samlingar på gårdarna och mer naturlig rörelse. Det 
tolkas som en effekt av ökad upplevd trygghet på offentlig plats 
bland de boende. Den förändringen härleds både till polisens för-
ändrade arbetssätt och fastighetsägarnas ökade ansvarstagande och 
bosociala arbete i Herrgården. En majoritet av de intervjuade bo-
ende som har bott en längre tid i Herrgården menar också att viss 
orosproblematik i utomhusmiljön har blivit bättre den senaste ti-
den, men att det fortfarande finns problem med ungdomsgäng och 
narkotika.  

 
Huruvida en förbättring av problemnivåerna i Herrgården har lett 
till en faktiskt ökad upplevd trygghet är svårt att avgöra utifrån 
materialet, och det är inte heller säkert att det finns ett sådant 



 

73 
 

samband. Som tidigare forskning visar finns det inte nödvändigtvis 
ett samband mellan faktiska problemnivåer och oro för brott.  

 
De intervjuade poliserna relaterar i stor utsträckning oro för brott i 
det offentliga rummet till förekomsten av grövre kriminalitet, nå-
got som skiljer dem åt från övriga trygghetsaktörer. Det är i sig 
inte förvånande eftersom brottsprevention snarare än trygghetsar-
bete är polisens främsta uppdrag.  Polisen härleder orsakerna till 
Herrgårdens brottsproblematik till narkotikan och den rekrytering 
som ofta börjar redan i grundskolan. De yngre börjar ofta som 
”springpojkar” i mindre, löst strukturerade gängformationer för 
att sedan röra sig uppåt i hierarkin. Försäljning av det opioidbase-
rade läkemedlet Tramadol kan vara en början, eller försäljning av 
olika former av cannabis. Preparaten säljs främst i Herrgården där 
de också förvaras, ofta i en källare eller vind enligt polisen. Det 
finns även en missbrukarproblematik i Herrgården och en del säljer 
för att finansiera sitt eget missbruk. Polisen påpekar att det inte 
nödvändigtvis är så att Herrgården är scenen för brottsliga hand-
lingar, utan att det utspelar sig i olika delar av Malmö. Däremot 
finns det en stor andel kriminellt belastade personer i Herrgården, 
menar en av poliserna.  

 
Polisen menar att mycket narkotika säljs i Herrgården av personer 
som också bor där, men att annan brottslighet främst begås utan-
för området (rån, inbrott etc). Förekomsten av kriminella individer 
i ett område behöver således inte (endast) ha effekt på otrygghet i 
det område där dessa bor. En av poliserna menar dock att: 
 

Men sen är det också lite grann det här, när jag pratar med folk 

som bor här på denna sidan (von Lingens väg, Thomsons väg; 

bostadsrätter, förf. anm.), där finns också en otrygghet för de 

hör vad som händer. Och det är inte alltid att det står utsatt att 

det är liksom på den sidan eller på den sidan utan man hör bara 

Rosengård. Man tycker liksom det skrivs så mycket om Rosen-

gård så man behöver inte bo mitt i det för att känna mest 

otrygghet. Områdespolis 
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Sampson (2012) påpekar att brottslighet kan sprida sig från ett 
område till ett annat, vilket också konstateras av Räddningstjänst 
Syd (Jensen, 2015) där förekomsten av bränder steg i maj 2013 i 
Herrgården på grund av liknande oroligheter i Husby samma tid. 
Det är troligt att denna spatiala förflyttning även gäller (o)trygghet.   
 
Polisen menar att alla i Herrgården är i farozonen för att bli utsatta 
för brott men att ungdomar är en särskilt utsatt grupp. Det finns 
relativt lite svensk forskning om ungdomar, utsatthet och upplevel-
ser av trygghet. Brå undersöker dock regelbundet brott bland ung-
domar i årskurs 9, och frågar då samtidigt om ungdomars rädsla 
för brott har specifika konsekvenser. De vanligaste konsekvenserna 
är att ungdomarna har undvikit vissa personer och platser eller att 
de stannar hemma på kvällarna (Ring, 2013). Det är enligt Brå 
vanligare att flickor använder sig av undvikandestrategier än att 
pojkar gör det. Brås undersökning visar också att ungefär tre av tio 
har utsatts för någon stöld, att två av tio har råkat ut för lindrigare 
våld, och en av tio har känt sig rädd på grund av hot. Den visar 
också att utsattheten för våld är markant högre bland ungdomar 
vars föräldrar inte har arbete, vars föräldrar är födda i utlandet 
och som kommer från splittrade familjer (ibid.). Kunskapen om 
hur barn och ungdomar upplever sin närmiljö, hur de förhåller sig 
till risker och upplevda hot är däremot starkt begränsad (se t.ex 
Cops, 2013).  

 
Polisen menar att det kan finnas hot i bakgrunden som gör att vis-
sa hamnar i kriminalitet, något som ett flertal av föräldrarna i ma-
terialet uttrycker oro för. De oroligheter som gängbildningar för 
med sig även i låg ålder, och den risk som gängen utgör för andra 
ungdomar i Herrgården är således en bidragande faktor till den 
upplevda otryggheten i Herrgården och då särskilt för föräldrar.  
 

Förra året [2014] så fick jag in så mycket indikationer på olika 

uppgörelser mellan ungdomar i olika åldrar. Och det kunde 

vara att, så fick man in då alltså det kunde vara 15, 20 man 

som drabbade ihop och slogs med tillhyggen och allting. Och 

det skapar mycket konflikt och sånt och att människor blir ut-
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satta, även de här kriminella blir utsatta väldigt mycket. Alltså 

hamnar du på fel plats vid fel tidpunkt med fel människor så 

kan du få stryk eller hot. De som lever i det här området, fram-

för allt de som lever i en gråzon, de är på väg in i kriminalitet 

men de har inte hunnit in där än, de kan nog verkligen ligga rik-

tigt illa på det egentligen. Därför att de här som är lite mer er-

farna kriminella de ser ju då att ok, här har vi människor som 

vi kan ha användning för. Då börjar man ofta hota dem och 

sånt så att de ska göra det de här mer erfarna vill. Så det ligger 

ofta ett hot i grunden till... sen finns det många som gör det 

bara för att de tycker det är tufft och häftigt att vara med de 

här stora killarna. Polisinspektör 
 
Att ha en förhöjd risk för att utsättas för brott är som redan påpe-
kat inte synonymt med högre nivåer av oro eller otrygghet, snarare 
tvärtom. Tidigare forskning visar relativt samstämmigt att unga 
män som generellt har hög risk för brottsutsatthet samtidigt har 
lägre nivåer av oro (Pain, 2001; Stanko, 1995). De incidenter av 
våld eller högljuddhet mellan ungdomar i Herrgården tycks utifrån 
intervjuerna snarare påverka andra äldre boende. Eftersom inga 
ungdomar under 18 år och endast ett fåtal runt 20 år har intervju-
ats till rapporten, finns det ingen kunskap om hur denna grupp 
upplever sin närmiljö trots att gruppen unga killar i Herrgården 
sannolikt, enligt polisen och tidigare forskning, löper störst risk att 
utsättas för våldsbrott och hot från både äldre personer och andra 
ungdomar. Troligtvis är också anmälningsbenägenheten som lägst 
inom gruppen av ungdomar (Polisen, 2015).  

 
De boendes relation till polisen är även den mångfacetterad och 
komplex, som framkommer av materialet till den här rapporten, 
och det är poliserna medvetna om. Polisens närvaro är inte helt 
oproblematisk i Herrgården (vilket självklart även kan gälla för 
andra områden). Närvaron kan också skapa otrygghet, särskilt då 
motivet till närvaron är oviss. På frågan om hur de hanterar den 
otrygghet som kan skapas i efterdyningarna av synliga insatser re-
sonerar polisinspektören på följande sätt:  
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Ja det är också en intressant fråga egentligen för att ju mer vi 

har gjort insatser och påverkat, ju mer har vi skakat om hela 

gängstrukturen där. För att får vi tag på ett antal ledarfigurer 

och får de inlåsta på grund av narkotikahantering så att de blir 

inlåsta på ett antal år, ja då plötsligt ska det komma nya ledare 

och ta över detta då och det ska struktureras om. Och det ska-

par också en oro i hela området. Och det påverkar alla boende 

när det blir såna saker. Om jag uttrycker mig så här: om vi bara 

ville ha lugn och ro så skulle vi egentligen inte in och jobba alls 

i området, utan då skulle vi bara acceptera att, låt de hållas där 

inne och ingen lägger sig i deras affärer. Då hade det inte hänt 

någonting. Men eftersom vi inte kan acceptera detta utan vi ska 

in och störa och leta vapen, narkotika och sånt, efterlysa allting. 

Då när vi gör det så blir det en motreaktion från de här gängen 

givetvis…//…  Men: då får man kanske också acceptera att ja, 

om vi gör fullt ut här och vi alltid jobbar aktivt i området och 

tar tillbaka Herrgården, för de har ju fått härja fritt i flera år nu 

egentligen utan att vi har gjort så mycket på det, vi har inte 

kunnat göra det va, då kanske det handlar om två-tre år när det 

kommer vara riktigt stökigt och folk kommer uppleva mycket 

obehag och oro, de vågar kanske inte gå ut på kvällarna. Men 

efter kanske två-tre år kan det bli mycket, mycket bättre. För då 

har vi kanske lyckats med vår insats att gå in och störa dem 

fullt ut så mycket att de inte stannar kvar eller då vågar inte 

göra det här längre.  

 
Det är möjligt att upp- och nedgångar i kriminalitet är relaterade 
till polisiära och andra insatser i Herrgården, och frågan är hur det 
på längre sikt påverkar de boendes trygghet i vardagen. De flesta 
boende som intervjuats uttrycker trots allt en vilja till ökad polisiär 
närvaro, gärna synliga poliser som också deltar i andra aktiviteter 
med de boende och ungdomar. De boendes behov tycks således 
utgå från önskan om mer kontroll över vissa ungdomsgrupper, där 
förhoppningen är ökad social kontroll med mer polisnärvaro. Det 
är dock några av de intervjuade Herrgårdsborna som anser att po-
lisens närvaro är onödig, och/eller att hjälp och stöd finns att få 
från andra boende.  
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De intervjuade poliserna har i samtalen stort fokus på den grövre 
brottsligheten i Herrgården och hela Malmö, men de menar också 
att en av de största källorna till otrygghet är ungdomarna som hål-
ler till ute på gårdarna eller i vissa specifika trappuppgångar och 
som uppfattas som stökiga och som ibland beter sig hotfullt mot 
passerande människor. Detta kan innebära att boende undviker att 
gå ut av rädsla för att de inte vet vem de möter, och att en del und-
viker att säga ifrån av rädsla för hot, menar polisen. Liksom andra 
respondenter i rapporten påpekar polisen att det är ett fåtal unga 
individer det handlar om men att de tar stor plats och utmärker sig 
mycket och ofta. De utövar en typ av stark social kontroll över de 
boende i Herrgården. Detta blir ett problem för majoriteten av 
ungdomarna som sköter sig i Herrgården då de får ”en stämpel i 
pannan”, dessa skötsamma ungdomar håller sig också inomhus på 
kvällarna menar polisen. Andra otrygghetsfaktorer som nämns är 
olika former av vandalism och mopedkörning på cykelvägar.  

 
Rumsliga begränsningar 
En liknande men annorlunda formulerad ingångsvinkel på de bo-
endes vardagliga stress i relation till det offentliga rummet uttrycks 
av avdelningschefen för områdesutveckling i stadsområde Öster. 
Avdelningschefen sätter otrygghet i relation till ojämlik tillgång och 
rörelse till den offentliga platsen snarare än till brott och ordnings-
störningar.  
 
För avdelningschefen handlar tryggheten på offentlig plats i mångt 
och mycket om utmaningar i hur Herrgården är placerat och 
byggt. Det handlar om så kallade mentala fysiska barriärer där 
Amiralsgatan utgör en sådan barriär. Likaså Rosengårdsstråket 
som idag tycks upphöra vid Herrgården vilket hämmar en naturlig 
rörelse av en mångfald av människor. Hon menar att det under 
lång tid varit problem med att Herrgården inte har haft någon na-
turlig rörelse, men i och med MKB:s övertagande av fastighetsbe-
ståndet och byggandet av studentlägenheter har området förbätt-
rats. Avdelningschefen tycker sig se detta genom de reaktioner hon 
möter hos de boende. Tidigare fanns det en hopplöshet menar hon, 
men nu är människor istället arga och ställer krav på myndigheter 
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och varandra. Vidare menar avdelningschefen att Herrgårdens 
trygghetsproblematik i relation till brott och ordningsstörningar 
inte är unik, liknande problematik finns sannolikt i andra delar av 
Malmö. Dock upplever hon att det finns en lokal problematik med 
ansamlingar av unga män på offentlig plats som kan uppfattas som 
störande eller skrämmande av de boende. Likaså förekommer det 
vandalism och skadegörelse. Däremot finns det ett eftersläp såtill-
vida att Malmös generella problematik ofta förläggs till Herrgår-
den och Rosengård utan grund, menar hon, och att det snarare 
handlar om området än om individerna. Befolkningssammansätt-
ningen i Herrgården har på ett ganska tydligt sätt följt globala oro-
ligheter, men bilden av området är densamma trots att stora för-
ändringar och förbättringar skett sedan dess. Avdelningschefen pe-
kar på vad man skulle kunna kalla en historisk områdeseffekt, där 
otryggheten och den sociala problematiken på något sätt ”sitter i 
väggarna” (förf. anm.). Utifrån forskning vet vi dock väldigt lite 
om stabilitet och förändring av upplevd (o)trygghet över tid i 
Malmö, och det är svårt att dra några historiska slutsatser. Även 
om befolkningen, sett över en längre tid, har bytts ut i omgångar i 
Herrgården som avdelningschefen påpekar, har populationen sett 
till socio-ekonomiska förutsättningar och fattigdom varit relativt 
stabil (Tykesson, 2002. Jmf också Shaw och McKay (1969) som 
redan under 1900-talet första hälft gjorde motsvarande observa-
tion i Chicago). 
 
Tjejer i förening och även verksamheten Tegelhuset arbetar med 
olika utgångspunkter nära vissa ungdomsgrupper i Herrgården. 
För de två verksamheterna är tillitsarbetet centralt för det trygg-
hetsskapande arbetet. Bristande förtroende, framför allt från ung-
domars sida gentemot myndigheter, är ett problem menar de båda 
verksamheterna. Tjejer i förening arbetar med unga tjejer i Herr-
gården och de delar avdelningschefens analys (även om de tar re-
sonemanget till en aggregerad nivå som kan appliceras på hela 
Malmö). De menar att det är av största vikt att stärka unga tjejer 
individuellt så att de vågar och tillåts ta plats i det civila samhället 
och det offentliga rummet. För deras målgrupp, som är tjejer i hela 
Rosengård i åldrarna 8-14 år, trygghet i det offentliga rummet 
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främst om belysning, buskage och andra faktorer i stadsplanering-
en som kan öka eller minska känslan av otrygghet, men även om 
tjejers förutsättningar att röra sig och delta i det offentliga rummet 
på lika villkor som killar. Tjejer i förening upplever att tjejerna i 
den yngre åldern är en mycket skyddad grupp som också rör sig på 
en relativt liten yta, men att det största problemet, både nu och se-
nare, är ojämställd tillgång till det offentliga rummet. De uppfattar 
däremot inte denna ojämställda tillgång som ett specifikt problem 
för Herrgården, utan något som är ett problem generellt i samhäl-
let. 
  
Tegelhusets målgrupp är äldre än Tjejers i förening, och verksam-
heten ser sig själva som en trygghetsaktör, framför allt vad gäller 
att skapa tillit och förtroende mellan ungdomar, vuxna och ung-
domar och mellan ungdomar och formella institutioner. Tegelhuset 
startade ur ett visst behov som uppmärksammades under de oro-
ligheter som uppstod i Rosengård och Herrgården under 2008-
2009 där många, främst unga killar, hamnade i utsatta situationer. 
Verksamheten startade som en förebyggande insats som syftade till 
att förflytta ungdomsgrupper från utomhusmiljön till en mer struk-
turerad tillvaro inomhus, det vill säga att ge dem ett alternativ till 
utemiljön. Ungdomskommunikatörerna själva säger att Tegelhuset 
sedan dess gått från ”förvaringsverksamhet” till aktivitetsverksam-
het.  

 
Ungdomskommunikatörerna på Tegelhuset ser ingen specifik 
trygghetsproblematik i Herrgården för sin målgrupp, men menar 
liksom polisen att ungdomar och framför allt killar generellt är en 
mycket utsatt grupp i relation till våldsbrott och hot och att många 
lider under ett strukturellt utanförskap. 
 

Man möter ungdomar som är oroliga på många olika plan. Det 

finns de som är oroliga för... se någonting som de inte ville se 

eller borde se. Ungdomar som vill dra sig bort från kriminalitet 

eller från någon form av missbruk men blir hela tiden indragna 

eftersom området där de bor... ungdomar som jag ofta träffar 

som säger ”jag kommer aldrig få jobb för det står Ramels väg 
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på mitt CV. Och redan där när man har byggt upp den där mu-

ren så klart det är mycket svårare att...”men så klart, vad var 

det jag sa”. Självuppfyllande profetia typ. ”De vill inte ha mig, 

inte bara för mitt namn utan för där jag bor också. Ungdoms-
kommunikatör, Tegelhuset  

 
De ser också att en del föräldrar är oroliga för sina barn. Tegelhu-
set verksamhet kan ses som ett trygghetsskapande initiativ på flera 
plan; det hastigt uppkomna syfte när verksamheten startades kan i 
sig ses som ett försök att både stötta målgruppen genom alternativ 
sysselsättning och att öka tryggheten på områdesnivå genom att 
förflytta vissa grupper som bidrar till de boendes oro. Det är möj-
ligt att vuxna känner sig obekväma, rädda eller oroliga när det blir 
stora ungdomssamlingar utomhus, men Herrgården är trångbott 
och det blir ett sätt att umgås på menar Tegelhuset. Det saknas of-
ficiella mötesplatser i Herrgården (jmf med staden) vilket förhind-
rar en normalisering av de möten som sker. Det påverkar hur dessa 
möten uppfattas av övriga boende för att vuxna kanske inte alltid 
skiljer mellan ungdomar och kriminella ungdomar, menar Tegelhu-
set. De menar samtidigt att det finns en gängproblematik som 
framför allt är ett problem för ungdomarna själva men som i viss 
mån påverkar de vuxnas otrygghet, särskilt föräldrarnas. Tegelhu-
set bekräftar polisens bild av att Tramadol och cannabis är ett 
problem bland vissa ungdomar i verksamhetens målgrupp, både 
försäljning och bruk.  

 
Sammanfattning problembild 
Sammantaget ger boende och trygghetsaktörer en relativt enhetlig 
bild av den situationella trygghetsproblematiken på offentlig plats i 
Herrgården. Den senaste tidens allvarligare våldsdåd tycks över-
skuggas av den mer kontinuerliga stressen och oron som finns i de 
boendes vardag. I anteckningarna från processgruppen Trygghet 
och Säkerhet framträder en problembild som omfattar hög befolk-
ningsomsättning, kriminalitet (narkotika, gäng, skadegörelse) samt 
en stigmatisering av området.  Även i intervjuerna med de boende 
framträder en tydlig trötthet över hur Herrgården och Rosengård 
beskrivs av främst media. En majoritet av respondenterna är mer 
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eller mindre upprörda över vad de uppfattar som en stereotyp bild 
av områdets alla invånare, och är noga med att påpeka att det en-
dast är ett fåtal i Herrgården som utgör ett problem. Trots upprep-
ningarna från både boende och representanter för trygghetsaktö-
rerna om att det endast är en minoritet som orsakar problem, tycks 
denna minoritet ha stor påverkan på en del av de intervjuade bo-
endes otrygghet, främst i form av altruistisk oro.  

 
Polisen talar främst om två saker som kan ha effekt på de boendes 
upplevda trygghet i relation till brott och ordningsstörningar; dels 
de mer allvarliga händelserna som ägde rum under hösten 2014 
och våren 2015 med sprängningar och skjutningar, men också om 
den mer vardagliga problematiken som i stort berör vissa ung-
domsgrupperingar och synlig narkotika (cannabis). De allvarligare 
händelserna är speciella och hör inte till Herrgårdens vardag, och i 
intervjuerna med de boende är de heller inte särskilt framträdande i 
berättelserna. Det som främst tas upp är den vardagliga stressen 
som påverkas av ungdomsgäng, olika former av vandalism och fö-
rekomsten av narkotika.  Även bland en del av de intervjuade 
trygghetsaktörerna finns en gemensam uppfattning om att ungdo-
mar (företrädesvis unga killar) i grupp utgör ett trygghetsproblem 
för en del boende i Herrgården.  

 
Ojämlik tillgång till det offentliga rummet och mötesplatser är nå-
got som stadsområde Öster, Tegelhuset och Tjejer i förening arbe-
tar för att förändra. Känslan av ojämlik tillgång till det offentliga 
rummet bekräftas av en del boende, medan andra menar att de inte 
begränsar sin rörelse på något särskilt sätt i Herrgården. Däremot 
begränsar de respondenter som är föräldrar sina barns rörelser i 
närmiljön, men i vilken utsträckning, med vilka strategier och hur 
det skiljer sig åt från andra områden går inte att svara på. Den al-
truistiska oron har tidigare uppmärksammats inom forskningen 
som lika vanligt förekommande, om inte vanligare än personlig 
rädsla (Warr & Ellison, 2000; Carvalho & Lewis, 2003; Draku-
lich, 2015). Som Heber (2009) dock påpekar kan oro som uttrycks 
för anhöriga i lika hög grad vara en indikation på personlig oro, 
och att det kan uppfattas som mer legitimt att hellre prata om an-
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höriga än sina egna, personliga rädslor. Det är viktigt att lyfta fram 
att endast ett fåtal av de boende pekade ut konkreta platser eller 
fenomen som de själva undviker i Herrgården, och att majoriteten 
uttalade att de var trygga i sitt område på ett övergripande plan. 

 
Oron för brott och ordningsstörningar överlappar med en social, 
mer långsiktig oro inför Herrgårdens framtid och de boendes indi-
viduella framtid. Företeelser i utomhusmiljö skapar oro hos de bo-
ende, men även andra reaktioner som till exempel ilska eller fru-
stration. Rädsla är inte nödvändigtvis den mest framträdande reak-
tionen i intervjuerna med de boende.  

 
Lokalitetens betydelse 
En del av de intervjuade trygghetsaktörerna drar sig för att formu-
lera problem som är specifika för Herrgården, utan talar hellre om 
Malmö i sin helhet. Tendensen att koppla samman Herrgårdens 
problem med större, nationella frågor eller problembilder finns 
även i intervjuerna med de boende.  

 
Det finns en poäng med detta, då trygghetsproblematik inte upp-
står i ett vakuum utan i en ekologisk helhet med flera interageran-
de förklaringsnivåer.  Enligt de senaste enkätbaserade trygghets-
nätningarna upplever dock boende i Herrgården högre nivåer av 
otrygghet än invånarna i andra områden i Malmö, och det finns 
troligtvis fenomen i Herrgårdens kontext som bidrar till dessa ni-
våer, vilket också framkommer i intervjuer med de boende. Det 
finns således en lokalitet i problem som finns mer eller mindre re-
presenterade i hela Malmö, och som till synes tycks ha lite att göra 
med grövre former av brottslighet. I intervjuerna med de boende 
och i Malmö områdesundersökning (Ivert m.fl., 2013) framkom-
mer det även att lokaliteter i lokaliteten, det vill säga mikroplatser i 
Herrgården, bidrar till en lokal förhöjd otrygghet. Det kan handla 
om fenomen som berör specifika trappuppgångar eller inofficiella 
mötesplatser såsom ett närlivs och som kanske företrädesvis påver-
kar de som bor och rör sig i dess absoluta närhet. Utifrån intervju-
erna med de boende ter det sig dock snarare som att ”alla vet” vil-
ka platser som det rör sig om, det vill säga var ungdomar ofta sam-
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las och uppfattas som störande utan att de intervjuade bor i direkt 
anslutning till dessa platser. Det blir således en ytterst lokal sprid-
ningseffekt som kanske snarare baserar sig på informell informa-
tion än direkta erfarenheter och upplevelser. Den enda av respon-
denterna som uppgav att hon hade bott i en sådan ”beryktad” 
trappuppgång menade snarare att det inte störde henne i hennes 
vardag, men att hon däremot hade fått mycket negativ informell 
information om trappuppgången innan hon flyttade dit. Som redan 
påpekats är det vanskligt att avgränsa en analytisk enhet – området 
– från både yttre och inre påverkan (Sampson, 2012), och sam-
manfattningsvis är det viktigt att göra både makro- och mikroana-
lyser av områden; att se till både större och mindre ekologiska 
sammanhang som påverkar individuella variationer av otrygghet.  
 
Del 3 - Att blicka framåt  
Den här delen avhandlar mer specifikt det trygghetsarbete som har 
bedrivits av de inblandade aktörerna, hur de ser på arbetet med 
trygghet samt hur det kan förbättras. Stycket integrerar även de in-
tervjuade boendes tankar och åsikter om hur otryggheten i Herr-
gården kan minska, och vilka aktörer och åtgärder som de ser som 
särskilt viktiga i det arbetet. Eftersom rapporten – tillsammans med 
tidigare trygghetsmätningar - utgör ett viktigt kunskapsunderlag 
kring boendes erfarenheter, känslor och åsikter är det viktigt att ta 
analysen ett steg längre och resonera kring hur alla inblandade ser 
på Herrgårdens framtida trygghetsutveckling.   

 
De intervjuade trygghetsaktörerna arbetar både direkt och indirekt 
med trygghetsfrågor utifrån sina specifika kompetenser, ansvars-
områden och problemformuleringar. Arbetet berör i stor utsträck-
ning tillit- och förtroendefrågor, och det finns en gemensam pro-
blembild bland de intervjuade aktörerna att Malmöbornas tillit till 
formella institutioner är för lågt i Herrgården. Det bekräftas till 
viss del av de Malmöbor som deltog Malmö områdesundersökning 
2012 (Ivert m.fl., 2013). Av respondenterna från Herrgården var 
det knappt 75 procent som kände förtroende för polisen, vilket är 
något lägre än genomsnittet i Malmö som låg på knappt 80 pro-
cent. Däremot är andelen som anser att polisen bryr sig om vad 
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som händer i Herrgården (68 %) och att polisen gör ett bra jobb 
(74 %) något högre i Herrgården än i Malmö generellt. När det 
gäller förtroendet för Malmö stad så tenderar det att vara något 
högre i Herrgården, drygt 70 procent, än i övriga Malmö, men 
bara drygt 50 procent av respondenterna från Herrgården anser att 
Malmö stad bryr sig om vad som händer i Herrgården.  

 
Analysen av intervjuerna med boende i den här rapporten ger ingen 
enhetlig bild av hur respondenterna förhåller sig till formella insti-
tutioner. Det förekommer viss kritik, särskilt mot polisens arbete, 
men överlag finns det en önskan om fortsatt närvaro och synlighet 
av myndigheter såsom polis. I övrigt varierar åsikterna om myn-
digheters (främst Malmö stads) engagemang för Herrgården, där 
en övervägande del av respondenterna känner sig osäkra i sina be-
dömningar. De två respondenter som bott längst i Herrgården upp-
lever dock ett tilltagande engagemang från både polis och Malmö 
stad.  

 
Det samlade materialet från intervjuerna med de olika trygghetsak-
törerna och skriftlig dokumentation ger en bild av det pågående 
arbetet med förtroendefrågor. Tillitsarbetet handlar om att myn-
digheter tillsammans med föreningar och det övriga civilsamhället 
arbetar för att främja förtroendet för de instanser som påverkar de 
boendes liv på lång och kort sikt. En annan del av arbetet berör fy-
siska förändringar i Herrgården både vad gäller boende och offent-
liga ytor, som på sikt antas ha effekter på den upplevda tryggheten 
på områdesnivå. Avdelningschefen för områdesutveckling poängte-
rar att tidigare satsningar på trygghet som till exempel den natio-
nella storstadssatsningen på slutet av 90-talet förvisso uppvisade 
effekter men att de var större på individer än på områden. Av den 
anledningen riktas i dag en stor del av insatserna mot förändringar 
på områdesnivå som ett komplement till övriga sociala insatser.  
Hon menar att fysiska insatser i området är minst lika viktiga som 
sociala insatser riktade mot individer: 
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Att ha varit med och se denna förändring ske, och allting som 

har hänt runt omkring: centrat kom, studentbostäder, MKB tog 

över en del av beståndet, sen att det har kommit andra fastig-

hetsägare in som tar sitt ansvar. Ingen kan tala om för mig att 

förändring inte är möjligt. Det är alltid möjligt men det tar tid. 

Och när MKB tog över så är det första gången som någon utta-

lar att man vill ha de boende här för att bo. Lösningarna har 

alltid tidigare varit att 'vi bygger bostadsrätter, vi bygger någon-

ting annat, vi får in andra boende'. Det var den stora föränd-

ringen här. De boende som bor här, det är de som ska bo här 

och de ska ha det bra.  

 
Många av insatserna i Herrgården som syftar till att förebygga 
brott och öka tryggheten på offentlig plats hade påbörjats redan 
innan områdesprogrammens start, eller parallellt med det, men me-
toderna för samarbetsformerna har förändrats och utvecklats. Un-
der 1990-talet lades närpolisen ned, men det sättet att arbeta är 
numera återupptaget. Avdelningschefen för områdesutveckling på-
pekar att de boendes känsla av tillit och förtroende till både 
Malmö Stad, polisen och inte minst fastighetsförvaltarna är en cen-
tral trygghetsfaktor. Det arbetet har förbättrats av alla inblandade 
aktörer, tycker hon, och medborgarkontoret Vardas öppnande var 
ett led i den utvecklingen. Också Miljöförvaltningen och Rädd-
ningstjänsten har förändrat sina arbetssätt och arbetar numera 
uppsökande och med en normaliserad närvaro som främjar förtro-
endet påpekar avdelningschefen. De intervjuade Stadsområdesvär-
darna bekräftar att fastighetsägarna varit centrala för att öka 
tryggheten i Herrgården, och menar att en stor del av Herrgårdens 
positiva utveckling är på grund av deras förändrade bosociala ar-
bete. Polisen anser att deras uppdrag är att arbeta trygghetsfräm-
jande, främst utifrån ett brottsbeivrande perspektiv, men också ge-
nom närvaro och dialog med boende, något som bland annat om-
rådespoliserna anses kunna främja. Polisen är medvetna om de bo-
endes frustration och den intervjuade områdespolisen kan själv 
ibland känna en hopplöshet när en gripen person är tillbaka i 
samma mönster en vecka efter gripandet. Den nyskapade områdes-
gruppen inom polisen har till uppgift att rikta in sig på ungdomar i 
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grundskolan, lära känna dem och deras miljö. Det är således inte 
en ingripandeverksamhet utan en preventiv insats. Polisen hoppas 
även att en normaliserad närvaro kan öka tilliten och förståelsen 
för deras arbete och därigenom bidra till en ökad trygghet, både 
individuellt och på områdesnivå.  

 
Även fastighetsägaren Victoria Park har insatser för att öka trygg-
heten, men utifrån ett fastighetsförvaltningsperspektiv som handlar 
om att på olika sätt höja områdets status. Victoria Park understry-
ker vikten av det bosociala arbetet för att minska de boendes oro. 
De arbetar utifrån två breda perspektiv: dels genom fysiska upp-
rustningar av den direkta närmiljön och dels genom mer långsikti-
ga sociala insatser. Den bosociala chefen på Victoria Park ser en 
tydlig relation mellan upplevd otrygghet i närmiljön och andra 
orosmoment i vardagen som till exempel social eller ekonomisk 
stress, och menar att den fysiska upprustningen bör kombineras 
med individuella socioekonomiska insatser såsom möjligheter för 
sysselsättning. Victoria Park ser självförvaltning som en nyckel för 
att öka de boendes engagemang för sitt område och på så sätt höja 
den upplevda tryggheten i området. Exempelvis så anställer de i 
den mån det går personer med kompetenser som finns bland hyres-
gästerna. För att minska nedskräpningen i trapphusen anställdes 
personer som bodde på gårdarna till städning. Hypotesen var att 
detta skulle ge de boende incitament att inte skräpa ner, men detta 
har hittills inte minskat nedskräpningen menar Victoria Park.  

 
Victoria Park är också tydliga med att trygghet för vuxna och ung-
domar inte nödvändigtvis är samma sak. För den yngre delen av 
befolkningen kanske belysning spelar mindre roll. Det kan därför 
vara svårt att hitta gemensamma lösningar för så pass olika behov, 
menar den bosociala chefen. Han påpekar att Herrgården är 
trångbott med en mycket ung befolkning, och att den unga befolk-
ningen har behov av att vara någonstans när de inte kan vara 
hemma på grund av utrymmesbrist.  
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Tegelhuset försöker möta det behov hos ungdomar som bland an-
nat Victoria Park påtalar. De anser sig själva vara en del av trygg-
hetsarbetet i Herrgården (bland annat), framför allt vad gäller för-
troendearbete. De är således den av de intervjuade aktörerna som 
uteslutande arbetar med den grupp som utgör en stor indikator för 
otrygghet på offentlig plats: unga killar och tjejer mellan 16-25 år. 
I första hand berör deras arbete alltså ungdomars trygghet, både i 
offentlig miljö, i relation till skola och arbetsmarknad och tillit till 
formella institutioner och vuxna. På liknande sätt arbetar Tjejer i 
förening med att stärka unga tjejer i föreningslivet och i civilsam-
hället, även om deras målgrupp är något yngre och de endast vän-
der sig till tjejer i Herrgården och övriga Rosengård.  Det är ett sätt 
att skapa trygghet för tjejernas familjer, men även för tjejerna själ-
va i en offentlig miljö som präglas av manlig dominans. Detta gäll-
er inte enbart Rosengård påpekar de, utan är en struktur som ge-
nomsyrar hela samhället.  

 
Att arbeta med samverkansprocesser 
Alla de intervjuade trygghetsaktörerna ser positivt på de idag pågå-
ende samarbetsprocesserna, och få vill peka ut någon särskild ak-
tör som särskilt viktig. Den vanligaste kommentaren är att ”alla 
behövs”. Det är sannolikt också ett resultat av att trygghet på om-
rådesnivå definieras brett och utifrån olika parametrar. Det finns 
dock i material ett genomgående tema som handlar om fysisk upp-
rustning, där fastighetsägarna lyfts fram som en central aktör. För 
de boende handlar trygghet på offentlig plats till stor del om polisi-
ära insatser, men även om förbättringar i den fysiska miljön och 
förbättringar inom skola och ökad sysselsättning för ungdomar. 
Processgruppen för trygghet och säkerhet verkar fungera som en 
mötesplats för utbyte av erfarenheter och arbetssätt, där aktörerna 
informerar varandra om sina respektive arbeten; om vad man har 
gjort, hur det fungerat och vad man önskar göra. Dessutom inne-
bär de olika aktörernas information om planerade aktiviteter en 
möjlighet att hitta samverkansmöjligheter och samplanering av ak-
tiviteter. Ett konkret exempel där gruppens möten fungerat som 
inspiration till en satsning för att öka tryggheten och säkerheten 
bland de boende i Herrgården är de Homepartys för kvinnor som 
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initierades under hösten 2014 med syfte att öka förtroendet mellan 
myndigheter och boende samt fungera som en arena för diskussion 
om olika aspekter av trygghet och säkerhet.  

 
Det förändrade trygghetsarbetet har främst skett inom respektive 
moderorganisation påpekar avdelningschefen för områdesutveck-
ling, men samordnas numera genom processgrupper och andra 
samverkansmöten med inblandade aktörer. En stor del av arbetet 
sker inom ramen för områdesprogrammet, men avdelningschefen 
är övertygad om att samverkansformerna kommer att leva kvar 
även efter programmets avslutande, och hon ser positivt på Herr-
gårdens utveckling. Hon poängterar att det är viktigt att Malmö 
stad ger ifrån sig makt till näringsliv och civilsamhälle som i många 
fall arbetar både bättre och framför allt snabbare än kommunen. 
Det arbetet har påbörjats genom Kraftsamling Herrgården, där det 
övergripande ansvaret innehas av Individuell Människohjälp, Räd-
da Barnen och Malmö Stad. De viktigaste resultaten av process-
gruppen för trygghet och säkerhet är enligt de intervjuade aktörer-
na att samarbetet mellan de olika trygghetsaktörerna stärks. I an-
teckningarna från Trygghet och säkerhet finns det två konkreta ex-
empel som samarbetet har resulterat i; Homepartys och en som-
marfest för området som genomfördes i juni 2015. Homepartys är 
också en av de få verksamheter som enligt minnesanteckningarna 
följs upp vid varje möte.  

 
 Samverkansprocesser är särskilt viktiga eftersom många trygghets-
frågor överlappar varandra. Där tydliggörs vem som gör vad och 
att det görs, och snarlika insatser som löper parallellt kan koordi-
neras, påpekar Tjejer i förening. Samtidigt minskar risken att ett 
problem faller mellan stolarna, genom att samverkansformerna 
tydliggör vems ansvar ett särskilt problem är. Stadsområdesvär-
darna tar trygghetsvandringarna som exempel, där fysiska fel kan 
påtalas på plats och det blir tydligt inom vems ansvarsområde ett 
fysiskt fel ligger (gatukontoret, miljöförvaltningen, fastighetsägare 
etc.). Genom att det finns ett gemensamt forum stärks också sam-
arbetet mellan fastighetsägarna menar Victoria Park, och de är 
väldigt positiva till det samarbetet som bland annat utmynnat i vis-
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sa gemensamma verksamheter i Herrgården. För föreningar som 
till exempel Tjejer i förening innebär samverkansformerna en möj-
lighet att bli hörd och föra fram synpunkter och ta initiativ utifrån 
den specifika kompetens som de har.  

 
Områdespolisen ser sig själva som en del i det trygghetsskapande 
arbetet i Herrgården, och beslutet att införa närpolisarbetet igen 
växte ur ett behov av arbete med social oro på områdesnivå med 
uppsökande verksamhet och utifrån ett långsiktigt perspektiv. Det 
finns även ett, i polisens tycke, väl fungerande samarbete mellan 
dem och Stadsområdesvärdarna. Stadsområdesvärdarna kan fånga 
upp vad boende tycker och tänker och i vissa fall vidarebefordra 
det till polisen. Under intervjun uttrycker dock områdespolisen en 
önskan om ett mer fördjupat samarbete, och bättre samarbete vid 
fall av allvarligare händelser i Herrgården som till exempelvis efter 
de senaste skottlossningarna på Ramels väg.  

 
Victoria Park menar också att så många aktörer som möjligt behö-
ver vara inblandade för att öka den upplevda tryggheten i Herr-
gården, men pekar ut politiker, polis och socialtjänst som särskilt 
viktiga för det förebyggande arbetet med trygghet på olika nivåer 
(Viktoria Park är den enda aktören som nämner socialtjänsten som 
en viktig aktör). Victoria Park har själva tankar om hur ett händel-
seförlopp som det som föregick sprängningarna i december 2014 
skulle kunna undvikas. Om det finns kunskap om att en avhysning 
är på gång med en särskilt problematisk familj, skulle ett utökat 
och koordinerat samarbete med socialtjänsten kunna underlätta. 
Victoria Park menar att kommunen skulle kunna föregå situatio-
nen genom att hitta boendealternativ i god tid istället för att vänta 
till sista minuten. Ett sådant förfarande skulle möjligtvis kunna 
göra avhysningen lättare för familjen och därigenom minska ris-
kerna för hot och våld. 

 
Att arbeta med tillit  
En stor det av arbetet för att öka den upplevda tryggheten i Herr-
gården, också i relation till mobilisering mot brott och ordnings-
störningar, fokuseras på tillitsskapande åtgärder. Alla de intervjua-
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de aktörerna betonar vikten av dialog med de boende för att öka 
förtroendet och känslan av att bli hörd. Anteckningarna från 
Trygghet och säkerhet påvisar att gruppen lägger stor vikt vid till-
litsarbetet. Genomgående understryks i gruppens diskussioner vik-
ten av att möta de boende – att vara synlig och att arbeta med oli-
ka metoder på olika nivåer för att nå olika människor. Genomgå-
ende finns också diskussionen om vikten av att engagera de boende 
och ta tillvara på deras engagemang – både vuxna och 
barn/ungdomar. Samverkan ska alltså inte bara vara något mellan 
olika organisationer/myndigheter utan även tillsammans med de 
boende och det finns en diskussion om hur boende kan engageras i 
processgruppen. Trots att tanken om att engagera boende funnits 
med från början verkar det inte som att detta har realiserats.  

 
De boende själva är en av de mest centrala aktörerna i arbetet för att 
öka tryggheten i Herrgården är enligt avdelningschefen för områdes-
utveckling. I stort handlar det arbetet om signaler från myndigheter 
och andra institutioner och föreningar som verkar i Herrgården. 
Flertalet aktörer från t.ex. miljöförvaltningen till polisen har genom 
olika metoder fått arbeta på förtroendet från de boende. 
 

Det är viktigt att ha med sig att det var total frånvaro [av poli-

sen] till att ha jobbat sig in, och där det blev en riktig krock tror 

jag, 2009-2010 där. För att sen inte backa, inte backa. Och för 

att människor började ge uttryck för att man faktiskt vill ha dem 

där. Och man vågar prata med dem, så var det ju inte. Det var 

ingen som pratade med polisen…//… När ett område var så to-

talt övergivet som det faktiskt var, så var ju här vissa saker, till 

exempel tungt kriminella som fick slå ner sina pålar i lugn och 

ro. Och de sitter djupt. Det är ju därför vi är där vi är idag. Det 

är klart att det bryts inte så. Det är ju som sagt en lång, lång 

process. Att inte ge sig. Så fort det har hänt någonting, var när-

varande, var på plats och visa…//…Det är ju det här med signa-

ler. Vad ger man för signaler ut till ett område? Jo, det är klart 

att man som boende märker. Går man ifrån ett lokalkontor eller 

finns man där? Vad skulle man själv tagit mått på om man känt 

sig lite osäker? Det är ju det. Rör sig folk här, är man närvaran-
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de, är rörelsen naturlig eller händer det någonting? Och det 

tycker jag är kännbart varje gång det har hänt någonting. Just 

det här, hur agerar folk runt omkring, hur agerar aktörerna? Det 

tror jag man underskattar många gånger i de här diskussionerna. 

Signalsystemet helt enkelt. Avdelningschef, områdesutveckling 
 
Där har Stadsområdesvärdarna varit en viktig länk, menar avdel-
ningschefen, och så även medborgarkontoret Varda som är centralt 
beläget i Herrgården.  Stadsområdesvärdarna diskuterar också sitt 
arbete till stor del utifrån tillitsskapande och kollektivt stärkande 
av de boende. De menar att det finns problem med att boende i 
Herrgården inte vågar säga ifrån på grund av rädsla för konse-
kvenser från företrädesvis ungdomar. De påpekar samtidigt att 
många boende är trygga och inte vill flytta därifrån, och antagligen 
är väl medvetna om de ”problematiska individerna”. Stadsområ-
desvärdarna har som mål att öka de boendes ansvarskänsla för sin 
närmiljö och förmågan eller viljan att ingripa när något händer. 
Polisen tappade i förtroende under oroligheterna i Herrgården un-
der 2008-2009 menar Stadsområdesvärdarna, och det tar tid att 
återupprätta, särskilt bland ungdomar. Intervjuerna med de boende 
uppvisar en relativt samstämmig bild av att polisen är önskad i 
Herrgården, men på lite andra villkor än tidigare. Den uppfatt-
ningen delas också av polisen själva. Det nystartade projektet med 
Homepartys uppfattas som mycket positivt av både polisen och 
Stadsområdesvärdarna, och det anses ha potential att verka trygg-
hetsskapande genom att fungera som en kanal till de boendes tan-
kar och idéer. Polisen upplever också att de får möjlighet att för-
klara sina arbetsmetoder bättre och upprätthålla en dialog som kan 
verka trygghetsskapande. Det är ett forum där polisen kan kom-
municera sina insatser och förklara mer ingående vad och hur det 
polisiära arbetet går till. Polisen är medveten om att större brotts-
beivrande insatser skulle kunna öka otryggheten, både på lång och 
kort sikt, men menar också att det är något som är oundvikligt. 
Det har också gjorts andra försök att nå ut till de boende, såsom 
möten på medborgarkontoret Varda men det anses inte ha funge-
rat. Få boende har deltagit, och polisen betonar att Homepartys 
troligtvis är ett koncept som passar Herrgården bättre: 
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Vi har ju haft de här Homepartys...//...det konceptet tror jag 

passar Herrgården perfekt egentligen. Därför att kallar vi till 

möte är det ingen som kommer för de vågar inte eller vågar inte 

gå ut kvällstid. Redan där har vi tappat nästan hur många som 

helst. Men Homepartys innebär att polis och räddningstjänst 

går hem till en människa och sitter hemma hos dem, utan uni-

form och sitter bara och pratar om allting och så får de fråga 

polis och räddningstjänst precis vad de vill. Så liksom ingen 

agenda om vad vi ska prata eller informera om. Det tror jag 

egentligen är det bästa sättet att nå ut när det gäller Herrgår-

den. Polisinspektör 
 
Liksom de boende uppfattar polisen media som ett problem, och 
utifrån deras synvinkel handlar det om att media riskerar att bli 
den enda kanalen ut till de boende. Utifrån intervjuerna med de 
boende tycks medias rapportering inte vara en så stor källa till in-
formation som polisen uppfattar, och det är möjligt att media sna-
rare fungerar som lägesbeskrivning för andra malmöbor i andra 
områden. En del av syftet med Homepartys är också att motverka 
ryktesspridning. Det finns en vittnesproblematik i Herrgården, och 
det sprids många rykten om att det är farligt att vittna, men det är 
inte alltid sant menar polisen. Polisens bild bekräftas delvis av de 
intervjuade boende, där ett fåtal uttrycker oro för att vända sig till 
polisen. Den största orsaken till att inte anmäla tycks dock vara en 
känsla av meningslöshet hos de intervjuade boende snarare än 
rädsla för repressalier.  

 
De som är minst benägna att anmäla brott är ungdomar, och det 
gäller all typ av brottslighet menar polisen. Unga killar är troligtvis 
också den mest brottsutsatta gruppen, men de intervjuade poliser-
na menar att det finns berättelser om negativt bemötande från poli-
sens sida vid anmälningar och många ungdomar drar sig därför för 
att kontakta polisen. Polisens ungdomsgrupp anses också kunna 
både stävja brottslighet och öka tryggheten, främst genom att ha 
en god dialog med ungdomarna. Genom inrättandet av områdes-
poliser är det numera samma poliser som möter och pratar med 
ungdomarna och eventuellt föräldrarna vilket anses främja tillits-
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arbetet. Även Tegelhuset påtalar vikten av att ha en stark relation 
till ungdomarna för att kunna arbeta både med deras utsatthet och 
eventuella destruktiva beteende. Tegelhusets arbete med att stötta 
ungdomar handlar också i förlängningen om att göra Herrgården 
till ett tryggare område både för vuxna boende och för ungdomar.  
Tjejer i förening menar att förtroendet bland unga för formella in-
stitutioner är lågt, och att detta påverkar de ungas upplevda trygg-
het på många olika nivåer. Ett viktigt arbete för att minska mans-
dominansen på offentlig plats handlar om tillit, menar de. Förtro-
ende för varandra, mellan tjejer och killar, men också tillit till 
myndigheter och andra institutioner kan bidra till att minska vissa 
individers utanförskap och skapa trygga miljöer för så många som 
möjligt.   

 
Åsikten att det finns vissa legitimitetsproblem för poliser och fas-
tighetsägare i Herrgården delas av de relativt nya fastighetsägarna 
Victoria Park. De menar att det fanns en stor misstro mot fastig-
hetsägare när de tog över beståndet, och de har enligt dem själva 
arbetet aktivt med tillitsfrågor. Första året handlade i stor ut-
sträckning om att bygga upp förtroendet som den gamla förvalt-
ningen inte hade. De började arbeta uppsökande och bosocialt för 
att öka tilliten. Det finns också en okunskap bland boende om hur 
systemet fungerar menar Victoria Park, och det är ett viktigt in-
formationsarbete som innefattar många olika aktörer:  

 
Det ställs frågan till oss, alltså varför gör ni ingenting? Ni vet ju 

vilka de är. Varför vräker ni dem inte bara? Och det är okun-

skapen för hur systemet egentligen fungerar. Där är ju ett fan-

tastiskt skydd egentligen, det är fantastiskt hur det är uppbyggt. 

Ingen annanstans i världen finns det skyddet vi har här. Men 

tyvärr är det ju så att det kan också användas... om man vill 

missbruka det så går det ju att missbruka det också. Så det är 

lite okunskapen om hur det är uppdelat, systemen. Det är den 

diskussionen som vi får ta med hyresgästerna och det är rätt 

ofta. Det är dialog, alltså vi får prata med dem. Information, att 

man... dialogkvällar där jag sitter så här och pratar där de får 

ösa med frågor och där jag får vara tydlig med att det där är 
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polisen, det är utredningen, det där är räddningstjänst, det där 

är vi, det här är stadsdelen, det där är någon annan myndighet. 

Så man får vara tydlig i det. Jag tror att det är en viktig del att 

de känner att de får ställa de frågorna som går runt i deras hu-

vuden, och få svar på dem. Bosocial chef, Victoria Park   

 
Att tydliggöra ansvarsfrågorna och öka kunskapen om processer 
och hur systemet fungerar kan på sikt öka den upplevda tryggheten 
både i hemmet och på offentlig plats. Victoria Park upplever att de 
delvis har lyckats med arbetet att skapa förtroende, vilket inte 
minst märktes efter att de blev utsatta för sprängattentat. Victoria 
Park upplevde att de fick stöd från de boende och att var positiva 
till de förändringar som gjorts i och med Victoria Parks övertagan-
de av fastighetsbeståndet.  

 
Hur kan Herrgården blir tryggare? 
I intervjuerna med trygghetsaktörerna framkommer en hel del tan-
kar om hur tryggheten i Herrgården kan öka men få konkreta för-
slag utöver att fortsätta arbeta i den formen som finns nu. Från 
trygghetsaktörerna lyfts insatser som att fortsätta med den fysiska 
upprustningen, minska ungdomskriminaliteten och narkotikahan-
deln, att fortsätta det ständigt pågående arbetet med sociala insat-
ser, samt att öka engagemanget hos boende och att förändra in-
vanda beteendemönster hos de boende. De boende anses i stor ut-
sträckning vara den viktigaste aktören för en områdesförändring, 
där kommunen och andra organisationer har en roll att skapa för-
utsättningar och ge verktyg för förändring.  

 
De boende som har intervjuats till den här rapporten ger uttryck 
för någorlunda liknande lösningar, men lägger särskilt stor vikt vid 
polisens och rättsväsendets roll som brottsbeivrare. De vanligaste 
åsikterna (som alltså inte ska förväxlas med upplevd oro) är att 
straffen bör bli längre, att straffbarhetsåldern bör sänkas, att fas-
tighetsägarna ställer högre krav gentemot boende, samt att skolan 
måste bli bättre och sysselsättningen högre. Ramzi t.ex. säger att 
han vill ha mer dialog med myndigheter och fortsatt närvaro i 
Herrgården. Men han vill även att de boende i Herrgården ska bör-
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ja prata mer om problemen som finns i området. Respondenterna 
är generellt positiva till ökad närvaro av polis och andra myndighe-
ter, men efterlyser högre effektivitet. Tidigare forskning har påvisat 
att åsikter om brott och straff kan hänga samman med nivåer av 
upplevd oro. Jackson (2004) fann att individer med en mer aukto-
ritär syn på lag och ordning och som bekymrade sig för sitt områ-
des framtid i ett längre perspektiv tenderade att i högre grad tolka 
fenomen i sitt område som oordnade. Resonemanget är relevant 
för materialet där respondenterna med få undantag efterlyste mer 
repressiva polisiära och juridiska åtgärder. Det är vanskligt att sia 
om riktningen, det vill säga vad om upplevelser i närmiljön påver-
kar individers uppfattning om brott och straff eller om riktningen 
är den motsatta. Dessutom tycks åsikter om lösningar i viss grad 
influeras av ilska och frustration snarare än oro.  

 
Att polisen utgör en så stor del av de boendes berättelser om trygg-
het och tankar om hur tryggheten kan förbättras är inte konstigt 
eftersom att ett av polisens huvuduppdrag är att skydda medbor-
garna från att utsättas för brott. Utifrån hur förståelsen av otrygg-
het och oro på offentlig plats formuleras beskrivs och associeras till 
i intervjuerna med boende – som en generaliserad social oro – är 
det dock problematiskt. Loader (1999) menar till exempel att det 
är ett problem när säkerhet blir en allomfattande diskurs för att 
förstå och definiera social problematik, och när lösningar på 
mycket komplexa problem reduceras till en polisiär fråga. Detta 
sammanfaller ofta med, hävdar Loader, krav på snabba lösningar, 
synlig auktoritetsutövning och med ökad intolerans mot beteenden 
eller personer som uppfattas som störande eller oroande, vilka i 
vissa kontexter ofta är redan utsatta grupper i samhället (ibid.). 
Det här innebär också att polisen ställs inför ett omöjligt uppdrag 
som de oundvikligen kommer att misslyckas med, men ändå får ta 
ansvar för i befolkningens ögon. Det är därför viktigt att i preven-
tionsarbete se på rädsla och otrygghet utifrån ett holistiskt perspek-
tiv, och tydligt kommunicera detta till medborgarna.  
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I mötesanteckningar från Trygghet och säkerhet finns nästan inget 
som pekar på direkta lösningar på Herrgårdens trygghetsproblema-
tik, men det går utifrån vissa diskussioner att utläsa att det enga-
gemang som finns bland de boende i Herrgården är en resurs som 
bör utnyttjas för att öka tryggheten – och för att förbättra/sprida 
en mer positiv bild av området. En positivare bild av Herrgården 
lyfts som viktig för att komma till rätta med en annan fråga som 
anses vara viktig för området; att minska befolkningsomsättningen. 
Det påpekas att fastighetsägarna i det avseendet är en central 
resurs. I gruppen diskuteras även ambitionen att integrera arbetet 
inom olika områden (arbete, ungdomar, kriminalitet etc.) och att 
arbeta med sociala klausuler som ett led i arbetet med social håll-
barhet. I det sammanhanget framhävs även vikten av att främja di-
alogen mellan boende och fastighetsägare. Det framkommer även 
att Trygghet och säkerhet under hösten 2015 ska titta på de insat-
ser som gjorts/görs och fokusera på att utvidga det som fungerar 
bra istället för att prova nya insatser.  

 
Precis som att definitionen av trygghet och vad som påverkar 
trygghetsupplevelsen ofta handlar om större sociala frågor så pekar 
även dessa förhållningssätt för att arbeta med ökad trygghet på att 
sociala processer anses vara viktiga. Generellt förekommer det i an-
teckningarna väldigt lite som handlar om situationella insatser i 
t.ex. den fysiska miljön (även om dålig belysning nämns vid något 
tillfälle).  

 
Situationell otrygghet 
De största utmaningarna för att öka tryggheten på offentlig plats i 
Herrgården anser polisen vara att stävja de konflikter som leder till 
skottlossningar och andra allvarliga händelser. Det är den brotts-
preventiva delen som naturligt är polisens huvudsakliga uppdrag, 
och den kan ibland hamna i konflikt med målet om ökad trygghet, 
något som de intervjuade poliserna är medvetna om. Det trygghets-
skapande arbetet handlar därför mycket om att hitta kanaler för 
information och dialog som kan öka medvetenheten om polisens 
arbetsmetoder och stärka förtroendet bland de boende. Det arbetet 
ses som ett central trygghetshöjande arbete som är pågående, men 
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som kan utvecklas, och är en del av ett mer långsiktigt socialt arbe-
te. Metoderna för att fånga upp tankar och idéer hos medborgare 
måste bli bättre och mer mångfacetterade menar polisen. Sedan är 
det viktigt att det följs upp och att det leder till åtgärder, annars 
finns en risk att förtroendet förloras. Enligt polisen kan en annan 
lösning på deras legitimitetsproblematik vara att normalisera poli-
sens närvaro i området än mer och att öka synligheten på gårdar-
na, vilket sannolikt skulle minska närvaron av gäng på offentlig 
plats. Detta också för att den typen av närvaro efterfrågas av de 
boende själva, vilket också delvis bekräftas i intervjuerna med bo-
ende i den här rapporten. De situationella polisiära insatserna för-
utsätter därför sociala insatser i form av det förtroendearbete som 
beskrivs ovan. Även fastighetsägarna Victoria Park uttrycker sig 
positivt om arbete med närpoliser, men vill se ännu fler i Herrgår-
den, ett behov som de även uppfattar från sina boende. Det kan 
vara i form av bussar på gården, funderar Victoria Park, och poli-
ser som inte främst jobbar med ingripandeverksamhet utan med 
information och kommunikation.  

 
Andra situationella lösningar som föreslås av de intervjuade trygg-
hetsaktörerna är ytterligare trygghetsvandringar, fortsatt upprust-
ning av fastigheter och parker, och att arbeta med felparkering och 
mopedkörning på cykelvägar. Victoria Park har även prövat en tek-
nisk lösning att vända entrén till minilivsen från gården ut mot ga-
tan, vilket enligt dem själva har resulterat i att ungdomssamlingarna 
har förflyttats från gården. Under 2015 skall det också installeras 
övervakningskameror i Herrgården, men polisen är tveksam om det 
kommer ha någon egentlig trygghetsökande effekt. Snarare är det en 
hjälp vid utredningsarbete och identifiering av personer för lagfö-
ring.  

 
Social otrygghet 
Det finns andra dimensioner av otrygghet som genomgående tas 
upp av både boende, trygghetsaktörer och i anteckningarna från 
Trygghet och säkerhet, och det är olika former av social otrygghet. 
Intervjuerna med de boende påvisar att otrygghet i relation till 
brott och ordningsstörningar i det offentliga rummet indirekt är 
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kopplade till olika former av social oro (arbetslöshet, att barnen 
ska rekryteras till kriminella gäng, skolsituationen), främst uttryckt 
som altruistisk oro och/eller oro inför områdets framtida utveck-
ling. Individuella sociala insatser är, som avdelningschefen för om-
rådesutveckling påpekar, ett ständigt pågående arbete, men detta 
handlar just om individuella insatser. Vad grupper som till exempel 
Kraftsamling Herrgården kan bidra med är förbättringar på områ-
desnivå, där effekterna skall synas just på områdesnivå snarare än 
på individnivå. 

 
Precis som många andra ser polisen de boende som nyckelaktören 
för att höja tryggheten på områdesnivå. De boende måste känna ett 
ansvar för stadsdelen och ha en vilja att förbättra den. Det finns 
många goda krafter i Herrgården, påpekar polisen, och det är viktigt 
att fånga upp dem. Tyvärr försvinner de i mediebruset, och det som 
händer i Rosengård blir alltid ett riksintresse. Det är ett problem att 
ett helt område hängs ut som dåligt, och därmed individerna som 
bor där. Det är en problembeskrivning som i princip samstämmigt 
delas av de intervjuade boende, och en del uttrycker också oro för 
att en områdesstigmatisering kan få konsekvenser för deras vardag 
som exempelvis färre möjligheter till att få arbete eller utbildnings-
platser.  

 
Den intervjuade områdespolisen påpekar att det också har föresla-
gits Homepartys för män (nu är de riktade till kvinnor) som ett led 
i att engagera männen i trygghetsarbetet, och för att samtal med 
polisen ska bli ett naturligt inslag i vardagen. De intervjuade poli-
serna upplever båda att männen i området generellt är svårare att 
få kontakt med än kvinnorna. Flera av de intervjuade trygghetsak-
törerna menar att det behövs än mer uppsökande arbete från loka-
la aktörers sida, och Tjejer i förening menar att det särskilt gäller 
att fånga upp nyanlända familjer i Herrgården. Det finns en infor-
mationsbrist, och familjerna får inte kunskap om vilka utbud och 
möjligheter som finns i Herrgården.  
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Behovet av att förändra den sociala strukturen i området lyfts av 
Victoria Park, som menar att det är en förutsättning för att de bo-
ende ska få någon form av framtidstro, men också för att skapa 
sysselsättning och ekonomiska förutsättningar. Lika viktig som fy-
sisk upprustning är för att öka tryggheten i Herrgården, lika viktigt 
är det att förändra de sociala och ekonomiska förutsättningarna 
för de boende. Det är svårt att förändra invanda beteenden, påpe-
kar Victoria Park. På lång sikt handlar det om att de boende måste 
känna att det är deras område, att individer upplever ett ansvar för 
sitt områdes framtida utveckling. För att det ska ske är det av 
största vikt att myndigheter och andra aktörer fortsätter att vara 
delaktiga i förändringsarbetet. Det värsta som skulle kunna hända 
menar Victoria Park, är att fastighetsägare med långsiktiga intres-
sen drar sig ur Herrgården och det istället kommer in en ny kort-
siktig förvaltare. Det är viktigt att se Malmö som en helhet: 

 
Är det dåligt i Herrgården… om vi har ett område där folk inte 

mår bra, då mår inte Malmö bra. Det är ingen bra helhet. Poli-

tiker måste ha en bättre verklighetsuppfattning. Det går bra för 

vissa delar, men det är inte bra. Det är inte bra när folk kan 

placera bomber och skjuta, och det är inte färdigt än. Det kan 

bli repressalier, korta domar, vi har inte sett de fulla konsekven-

serna ännu. Bosocial chef, Victoria Park 
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SAMMANFATTNING 

Inledningsvis är det – som påtalats tidigare i rapporten- i analysen 
viktigt att skilja mellan olika begrepp. Underlaget från intervjuerna 
med både boende och trygghetsaktörer visar att det kan vara svårt 
att göra en tydlig distinktion mellan vad som uppfattas som pro-
blem kopplade till kriminalitet, utsatthet eller otrygghet. Teoretiskt 
är det viktigt att hålla isär dessa begrepp eftersom kriminalitet och 
utsatthet ofta antas påverka tryggheten, men som nämnts ovan be-
höver det inte alltid finnas något direkt samband. I intervjuerna 
med boende uttrycks en hel del åsikter om Herrgårdens specifika 
problem, men inte heller den upplevda problemnivån behöver vara 
en indikation om upplevd oro. I tidigare forskning om oro för 
brott har det har funnits en tendens att operationalisera oro på ett 
sådant sätt att det överlappar med attityder till och åsikter om 
brottslighet, menar Sacco och Nakhaie (2001).  Den kvalitativa 
metod som används i den här rapporten, med djupintervjuer och 
öppna frågor, antas dock minska det överlappet och tydliggör 
skillnaden mellan åsikter om uppfattad brottsutveckling och upp-
levd oro.  

 
Sammanfattningsvis ger den här rapporten en relativt enhetlig bild 
av Herrgårdens problembild avseende otrygghet i det offentliga 
rummet. Det är företrädesvis mindre, vardagliga händelser och 
störningar som påverkar de boende i störst utsträckning och som i 
vissa fall leder till högre nivåer av oro. Sambandet mellan ord-
ningsstörningar i den direkta närmiljön och oro för brott är mycket 
komplex, och det finns en stor variation i respondenternas reaktio-
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ner på fenomen i den direkta närmiljön vid en närmare analys av 
materialet. Få uttryckte konkret, personlig rädsla, men däremot 
desto mer generaliserad social och altruistisk oro. Utifrån materia-
let tycks rädsla för brott kunna ses på flera sätt i Herrgårdens kon-
text: (1) en vardaglig nivå av frekvent stress som tar sig i uttryck i 
olika affektiva reaktioner, (2) en mer övergripande oro inför till 
exempel socioekonomiska omständigheter eller framtidsbedöm-
ningar och (3) konkreta riskbedömningar som under vissa omstän-
digheter kan leda undvika och skyddande strategier och som i hög 
grad omfattar anhöriga (företrädesvis respondenternas barn). För 
en del av respondenterna tycks skyddande strategier föregå oro och 
snarare vara ett resultat av riskbedömningar, medan det för andra 
tycks vara ett direkt resultat av oro. Det finns också en tendens, 
både i intervjuerna med de boende och med trygghetsaktörerna, att 
se Herrgårdens trygghetsproblematik som en del av ett större 
sammanhang. Herrgårdens trygghetsnivåer går inte att analysera 
utan att ta hänsyn till områdets demografiska och strukturella för-
utsättningar, men det finns också fenomen i Herrgårdens specifika 
kontext som bidrar till ökade nivåer av otrygghet, både på individ- 
och områdesnivå. Även mindre, avgränsade platser, som trappupp-
gångar eller affärer som blir samlingsplats för ungdomar, tycks bi-
dra till att otryggheten är ännu högre i anslutning till just dessa 
platser. Det finns således en ännu mindre analysnivå att ta hänsyn 
till. Samtidigt menar en av de intervjuade trygghetsaktörerna att 
det är möjligt att uppfattningar om Herrgårdens problembild 
sprids till närliggande områden, vilket skulle kunna påverka även 
dessa områdens trygghetsnivåer.  

 
Rapporten visar tydligt att den altruistiska oron – närmare bestämt 
oron för sina barn – är stor och att den tycks öka med barnets ål-
der. Troligtvis hänger detta ihop med oron för ”ungdomsgäng” så-
tillvida att föräldrarna i rapporten både är oroade för att deras 
barn skall utsättas för brott, men också att de ska dras med i kri-
minella gäng. En bidragande faktor till den oron kan också vara 
begränsade ekonomiska möjligheter att bidra till barnens materiel-
la behov. Föräldrarna använder sig av olika typer av strategier för 
att skydda sina barn och minska risken för att de utsätts för brott 
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eller hamnar i kriminalitet.  En del av föräldrarna tycks vara trygga 
i sina strategier medan andra upplever en maktlöshet. 

 
Utöver egna erfarenheter sprids kunskap om otrygga platser och 
fenomen generellt via olika kanaler, såsom media, andra boende, 
vänner och myndigheter. Det är också via grannar och vänner som 
de boende som intervjuats främst tycks få information om vad som 
händer i Herrgården och vilka personer som gör vad. Vilken in-
formation som erhålls säger också en del om vad som generellt 
uppfattas som viktigt att föra vidare. De boende selekterar sedan 
ytterligare, och viss information beaktas inte medan annan ges 
större vikt. Ett exempel på detta är att endast ett fåtal av de boende 
i den här undersökningen hade hört talas om sprängningarna i de-
cember 2014 mot Victoria Park (den största fastighetsägaren), nå-
got som uppmärksammades stort i media.  

 
De boende som intervjuats i den här studien uppger i de flesta fall 
att de trivs i Herrgården, främst socialt och att ”alla känner alla”. 
Eftersom urvalet till den här rapporten är litet, går det inte att dra 
några generella slutsatser om sammanhållningen men utifrån rap-
portens underlag tycks det finnas en sammanhållning och kunskap 
om området som skapar en socio-emotionell trygghet hos de boen-
de. Det är dock viktigt att påpeka att starka band och hög social 
kontroll också kan få negativa effekter i form av rädsla för att säga 
ifrån i vissa situationer eller låg anmälningsbenägenhet. Det är vi-
dare möjligt att starka sociala band i kombination med lågt förtro-
ende för polisen leder till att boende hellre väljer att använda sig av 
privata kontakter eller mer individualiserade sätt att skydda sig och 
sina anhöriga på.  
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REKOMMENDATION  

Tillsammans med tidigare trygghetsundersökningar gjorda på om-
rådesnivå, bidrar den här rapporten till en fördjupad bild av Herr-
gårdens trygghetsproblematik. I denna avslutande del presenteras 
rekommendationer för det pågående trygghetsarbetet i Herrgården, 
och också förslag på vidare forskning för att öka kunskapen om 
upplevd trygghet ibland olika grupper i Herrgården.  

 
Information 
Den informella informationsspridningen (det vill säga rykten, in-
formation om sakers tillstånd, om platser, fenomen och personer) i 
Herrgården är – som i många andra områden – ett övergripande 
problem, men också en möjlighet för det trygghetshöjande arbetet. 
Det är möjligt att mer korrekt information om problemnivåer, 
brottslighet och kompletterande information om det breda spekt-
rum av trygghetsinsatser som faktiskt finns kan bidra till lägre ni-
våer av otrygghet hos vissa individer. Det är som tidigare påtalats, 
inte säkert att det har trygghetshöjande effekter eftersom den upp-
levda problemnivån oftast är mer avgörande för individers oro för 
brott, och det är inte säkert att uppfattad nivå påverkas av mer in-
formation. Information kanske snarare påverkar indirekt genom 
att öka de boendes känsla av kontroll och möjligheter att påverka 
och/eller bli lyssnade på.  

 
Det samlade materialet i den här rapporten visar att det finns ett 
pågående arbete med att hitta informations- och dialogkanaler till 
de boende. Intervjuerna med de boende visar på vikten av att 
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kommunicera och föra en dialog om vilka insatser som bedrivs i 
Herrgården och att återkoppla kring gjorda insatser. Större polisiä-
ra insatser kan skapa oro bland de boende, och det är viktigt att 
polisen har kanaler där de kan återkoppla sitt arbete till de boende. 
För Malmö stad, lokala föreningar och fastighetsägare är det vik-
tigt att försöka kommunicera sina respektive roller i trygghetsarbe-
tet för att på så sätt visa att polisen inte är den enda aktör som ar-
betar trygghetsskapande. Detta skulle kunna bidra till att minska 
de boendes eventuella känslor av personlig, altruistisk eller generell 
oro i relation till närmiljön. Eftersom trygghet definieras relativt 
brett av både boende och trygghetsaktörer (även om det finns vissa 
konkreta, platsspecifika fenomen som tycks skapa både oro, ilska 
och frustration hos de boende) skulle ett tydliggörande av ansvars-
frågan kunna bidra till mer rimliga förväntningar på vad polisen 
kan göra och vad som ligger inom polisens ansvarsområde.  

 
Det ligger utanför rapportens ramar att definiera hur ett dialogar-
bete bör bedrivas, men Homepartys kan vara en väg och kan ha – 
trots forumets begränsning – större spridningseffekt än andra, offi-
ciella möten. Är insatsen möjlig att utvidgas till att också omfatta 
andra grupper i Herrgården, till exempel män? Mer informella fo-
rum kan vara positiva eftersom de kan uppfattas som mindre 
påtvingade och mindre tidskrävande. Denna typ av möten skulle 
kunna bidra till ökad tillit till de myndigheter eller organisationer 
som finns representerade, men även till ökad tillit mellan boende 
då de kan diskutera och jämföra problemformuleringar. Inom ra-
men för sådana mer informella forum finns det också möjlighet att 
påtala vikten av att boende hör av sig till myndigheter för att påta-
la problem, brister och önskemål.  

 
Sociala och situationella insatser 
Utifrån intervjuerna med både boende och trygghetsaktörer, före-
faller det som att sociala insatser bör prioriteras, vilket kräver fort-
satt samarbete mellan olika aktörer verksamma i Herrgården. Det 
gäller specifikt insatser som berör förtroende för myndigheter.  
Även om intervjuerna med de boende visar att det finns vissa legi-
timitetsproblem för polisen, så innehåller också intervjuerna tecken 



 

105 
 

på att det finns goda förutsättningar för att öka både förtroendet 
och anmälningsbenägenheten. Generellt uttrycker respondenterna i 
undersökningen en önskan om fortsatt polisär närvaro i Herrgår-
den, i form av reaktiva insatser men också proaktiva med fokus på 
kommunikation och normalisering.   

 
Som nämnts vid ett flertal tillfällen är den mest framträdande oron 
den altruistiska, och särskilt föräldrars oro för sina barn. Detta re-
sultat bör tas på allvar och en viktig del i trygghetsarbetet är att 
tillsammans med föräldrar och barn identifiera orsaker till den 
upplevda otryggheten och diskutera strategier för att skapa ett om-
råde där föräldrarna känner sig trygga med att låta sina barn röra 
sig ute.   

 
Intervjuerna innehåller relativt lite som berör traditionella situatio-
nella insatser för ökad trygghet. Även om några av respondenterna 
uttrycker ett missnöje med att folk röker och skräpar ner i 
trappuppgångarna, och de flesta nämner sophanteringen i området 
som ett problem, så verkar detta snarare ses som ett tecken på bris-
tande ansvarstagande och moral än som något som direkt bidrar 
till att de känner sig otrygga. Det är således tveksamt om upplevel-
sen av närområdet förändras bara genom att till exempel fastig-
hetsägarna lägger ökade resurser på att snabbt röja undan sopor 
och annan nedskräpning, så länge de boende upplever att andra 
boende i området inte bidrar till att upprätthålla ordningen. Vissa 
insatser kan dock göras för att öka de boendes känsla av kontroll 
och trygghet, till exempel som att snabbare reparera porttelefoner 
som gått sönder. 

 
Ungdomar på offentlig plats 
Arbetet mot ungdomskriminalitet är viktigt i Herrgården, liksom i 
hela Malmö, men bilden av problemets omfattning bör balanseras 
och det är av stor vikt att inte utmåla alla ungdomar som vistas ute 
i grupp som potentiella förövare. Alla ungdomar i Herrgården är 
inte i riskzonen för att hamna i kriminalitet och det bör tydliggöras 
att arbetet riktat mot ungdomskriminalitet riktar sig till ungdomar 
i riskzonen, och inte alla ungdom som vistas ute i grupp på offent-
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lig plats. Dessutom är det långt ifrån alla ungdomar som befinner 
sig i riskzonen som faktiskt blir kriminella. Ett sådant tydliggöran-
de är viktigt av flera skäl, för att inte bidra till en stereotyp och 
stigmatiserande bild av de ungdomar som faktiskt rör sig i det of-
fentliga rummet, för att undvika att bidra till oro och överdrivna 
skyddsåtgärder från föräldrarnas sida, och för att på längre sikt 
öka alla boendes trygghet genom en mer realistisk bild av ungdo-
mars förehavanden.  

 
Framtida forskning 
Den här studien, precis som de flesta andra, utgår från och fokuse-
rar på den vuxna befolkningens upplevelser av det offentliga rum-
met och vad som påverkar deras trygghetsupplevelse.  Det finns ett 
behov att komplettera den kunskapen med forskning kring barns 
och ungdomars upplevda trygghet och utsatthet för brott på offent-
lig och semi-offentlig plats. Vidare bör vuxnas förståelse för ung-
domar som hotbild studeras mer ingående: på vilket sätt utgör 
ungdomar i grupp en indikator för otrygghet och hur kan den rela-
tionen förbättras? Vilken roll spelar kontexten för hur ungdomar 
uppfattas, och hur skiljer sig denna uppfattning åt beroende på 
ungdomars kön, uppfattade ålder, etnicitet etc.? Ytterligare en 
aspekt av bilden av ungdomsgrupper som orsak till otrygghet är 
frågan om hur en stereotyp och homogen bild av ungdomar (som i 
själva verket är en väldigt diversifierad grupp) påverkar ungdo-
marnas självkänsla och psykisk hälsa på både kort och lång sikt.  

 
För att kunna avgöra hur och om insatser för att öka tryggheten 
och främja en positiv områdesutveckling fungerar behövs kunskap 
om hur dessa insatser verkar över tid – dels på områdesnivå, dels 
på individnivå. Detta är komplext, och kräver noggrann dokumen-
tation och uppföljning av både individer och områden.  
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Utgångspunkten för den här rapporten är att Malmöbor i Herrgården 

i flera trygghetsundersökningar rapporterat höga nivåer av upplevd 

otrygghet i sitt bostadsområde, högre än i många andra delar av 

Malmö. Även den upplevda problemnivån i området är hög. För att 

fördjupa förståelsen om varför Herrgården upplevs som otryggt har 

personer som bor och arbetar i Herrgården intervjuats. 

Sammanfattningsvis visar rapporten en relativt enhetlig bild av 

Herrgårdens problem avseende otrygghet i det offentliga rummet. 

Det är företrädesvis mindre, vardagliga händelser och störningar som 

påverkar de boende och som i vissa fall leder till högre nivåer av oro. 

Sambandet mellan ordningsstörningar i den direkta närmiljön och 

oro för brott är mycket komplex, och det finns en stor variation i hur 

de intervjuade reagerar på dessa fenomen. Bara ett fåtal av de som 

intervjuats uttryckte konkret, personlig rädsla, men däremot desto 

mer generaliserad social och altruistisk oro. 

Rapporten avslutas med rekommendationer för det fortsatta trygg

hets arbetet i Herrgården.
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