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Förord

Denna forskningsrapport har finansierats av Länsförsäkringars forsk-
ningsfond som möjliggjort en fördjupad studie av fyra bostadsområden 
i Malmö för att bättre förstå hur socialt kapital relaterar till anlagda 
bränder och skadegörelse. Med hjälp av de tilldelade medlen har omfat-
tande samarbeten inletts med flera aktörer som är kopplade till de fyra 
områdena.  Stadsdelsförvaltningen i Hyllie har möjliggjort genomför-
ande av enkätundersökningen genom att finansiera fältarbetare med 
lokalkännedom och språkkunskaper som behövs för att nå en tillfreds-
ställande täckning. MKB, hyresgästföreningen, Riksbyggen och olika 
föreningar, organisationer eller eldsjälar i de berörda områdena har 
också bidragit på olika sätt. 

Särskilt tack riktas till Anto Tomic vid stadsdelsförvaltningen i 
Hyllie, Nicklas Guldåker vid kulturgeografiska institutionen i Lund, 
Dadi Thorsteinsson vid räddningstjänsten Syd, Sofia Hansson från Hy-
resgästföreningen i Malmö, Marléne Engström vid Riksbyggen samt 
Pål Svensson och Christian Chahine från MKB. Dessutom måste de 
sex personer som arbetat med att genomföra enkätundersökningen ges 
en eloge, Rashid Klisurica, Amira Yasmine, Hanna Abdulrazek, Egzil 
Kera, Farishta Suleiman och Khalid Mohammed. 

Forskningsprojektets ledare professor Per Olof Hallin har genom 
nydanande idéer såväl som sin djupa kunskap kring forskning från da-
garna innan elektroniseringen av information i samhället bidragit med 
både bredd och djup till de tankegångar som i denna rapport kommer 
till uttryck. Genom kritiskt granskning och uppmuntrande tankar har 
han säkerställt att denna rapport till slut blivit färdig. 

Slutligen måste också min tålmodiga fru Erica Lundh Gerell näm-
nas, som fått stå ut med sena kvällar och arbete på semestern men ändå 
varit en stöttepelare hela vägen. 

Malmö 15 augusti 2012

Manne Gerell
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SammanFattning

Anlagda bränder och skadegörelse är kostsamma problem för samhället, 
men relativt lite svensk forskning finns om var problemen är störst och 
varför de är det. I denna rapport studeras de fyra bostadsområdena 
Holma, Kroksbäck, Bellevuegården och Södertorp i södra Malmö för 
att utöka förståelsen för vilka skillnader det finns mellan och inom dessa 
områden samt vad det beror på. Studiens huvudsakliga frågeställningar 
är varför det finns skillnader mellan närliggande bostadsområden av-
seende social och fysisk oordning i form av skadegörelse och bränder 
samt om och hur socialt kapital kan förklara och minska förekomsten 
av oordning. För att besvara frågeställningarna har en bred uppsättning 
av metoder använts inkluderande en boendeenkät, systematisk social 
observation av oordning och intervjuer med representanter för olika 
typer av lokala föreningar samt förvaltare och kommunala tjänstemän. 
Studien utgår framför allt från grannskap som geografisk analysenhet, 
i studien exemplifierat av tolv homogena lägenhetsområden med cirka 
500-1000 invånare, eget namn samt parkering och tillfartsväg. 

Studiens resultat pekar mot att socialt kapital, och särskilt delmäng-
den kollektiv förmåga, har viss betydelse för förekomsten av anlagda 
bränder och skadegörelse, där grannskap med högt socialt kapital har 
låga nivåer av bränder och skadegörelse. Det sociala kapitalet verkar 
dock inte primärt på grannskapsnivå, utan på gårds- och trappupp-
gångsnivå där den faktiska interaktionen mellan individer finns. Den 
lokala effekten av socialt kapital som identifierats är av vikt för att förstå 
hur det kan användas som instrument för att minska skadegörelse och 
bränder. Ett viktigt exempel är de gårdar i södra Holma där självförvalt-
ning tillämpas, vilket innebär att de boende själva sköter om mycket av 
fastighetsförvaltningen tillsammans. Data pekar mot att det är anled-
ningen till att dessa gårdar uppvisar ett högre socialt kapital/kollektiv 
förmåga och en lägre mängd bränder och skadegörelse. Potentiella vägar 
för att stärka det sociala kapitalet som identifierats är att skapa mötes-
platser eller ännu hellre organisationer med en småskaligt lokal prägel. 
I de grannskap som har gott om möteslokaler, hobbyrum och liknande 
finns mer utbredda sociala nätverk och högre socialt kapital. Generellt 
samvarierar lågt socialt kapital med hög fattigdom såväl teoretiskt som 
empiriskt i de studerade områdena. Den kanske viktigaste faktorn är 
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dock förekomsten av eldsjälar samt för att uppnå långsiktighet det stöd 
som dessa eldsjälar kan få av fastighetsförvaltare, myndigheter och 
organisationer så att engagemanget institutionaliseras. Fyra potentiella 
sätt att stärka det lokala sociala kapitalet som identifierats och som är 
enkla och konkreta är utökad permanent närvaro av förvaltarrepre-
sentanter, var socialtjänsten hjälper bostadslösa att hitta lägenhet, att 
polisen erkänner och arbetar efter den grannsamverkanspotential som 
boendesociala organisationer kan ha samt att minska segregation och 
segmentering mellan olika befolkningsgrupper. 
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1 inledning

Att vissa bostadsområden är mindre drabbade av problem med skade-
görelse och anlagda bränder än andra är varken konstigt eller förvå-
nande. För de allra flesta är det nog en självklarhet. Att det ofta är mer 
problem i fattiga områden framstår ibland också som en självklarhet, 
och det är dessutom väl belagt efter decennier av forskning. Däremot 
är det långt ifrån någon självklarhet varför det är mer problem i fattiga 
områden. I den vetenskapliga världen finns visserligen ett flertal teorier 
som mer eller mindre övertygande kan förklara variationer mellan olika 
bostadsområden, men denna kunskap är sällan spridd i någon större 
utsträckning utanför vetenskapssamhället.  Mycket av den forskning 
som gjorts på området är dessutom amerikansk eller brittisk, och i Sve-
rige råder delvis andra förutsättningar. Denna studie ämnar bidra till att 
fördjupa vår förståelse för hur olika former av socialt kapital kan bidra 
till att förklara skillnader i skadegörelse och anlagda bränder i fyra av 
stadsdelen Hyllie i Malmös delområden. De fyra områdena som stude-
ras är på vissa sätt väldigt lika. Det är lägenhetsområden byggda under 
miljonprogramsepoken 1967-1974 utifrån den syn på planering som då 
fanns och de ligger intill varandra i samma stadsdel med likartade kom-
munikationer och service. På andra sätt är områdena mer olika. Bland 
viktiga bakgrundsvariabler som uppvisar relativt stor variation finns till 
exempel andel fattiga, andel bostadsrätter, andel barn- och ungdomar 
samt andel med utländsk bakgrund. Det är variabler som till stor del kan 
förklara skillnader i såväl socialt kapital som skadegörelse och bränder. 
Men det finns också skillnader som inte syns utan att tränga på djupet 
och sätta sig in i den sociala karta som inverkar på invånarnas vardagsliv. 
Det är den sociala kartan som den här rapporten ska rita upp.  Ett exem-
pel på hur den sociala kartan tar sig uttryck är att den förförståelse om 
delområdena som grannskap som fanns med vid projektets inledning 
snabbt visade sig vara felaktig. Vad som från boende och andra aktiva 
i området uppfattades som grannskap visade sig vara mindre enheter 
som projektet därför valt att fokusera på. Ett annat exempel på den 
sociala kartan är hur specifika platser i dessa grannskap kan ha en stor 
effekt på mängden skadegörelse. Det gäller i negativ bemärkelse där det 
kan konstateras att några av de platser som utmärker sig med mycket 
skadegörelse är platser där många ungdomar vistas, exempelvis i form 
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av skolor. Men det gäller också i positiv bemärkelse där enstaka gårdar 
med högt socialt kapital har betydligt mindre skadegörelse än omgivande 
gårdar. Generellt kan det konstateras att den bild som framträder från de 
studerade områdena är väldigt mångfacetterad. Även i de grannskap där 
skadegörelse och otrygghet är vanligt förekommande finns positiva käns-
lor och framtidstro, och nyanser av den typen är viktiga att ha i åtanke 
för att få en god bild av de studerade områdena och den potential för 
förbättring som identifieras. 

 
 
 
Karta 1.1 malmö stad och de fyra områdena i studien: Holma, Kroksbäck, 
Bellevuegården och Södertorp. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med detta projekt är att utifrån en grundläg-
gande hypotes om skillnader i socialt kapital och kollektiv förmåga 
förklara skillnader i förekomst av anlagda bränder, skadegörelse och 
andra tecken på social oro. Då utgångspunkten är socialt kapital och 
grannskap ligger fokus inte primärt på förövare. Primärt fokus ligger 
istället på de som bor i området och drabbas av problemen snarare än 
själva skapar problemen samt sätt på vilka dessa invånare kan motverka 
och hantera uppkomna problem. 

Projektets forskningsfrågor är följande: 
•	 Varför finns det skillnader mellan närliggande lägenhetsom-

råden avseende oönskade händelser som anlagda bränder och 
skadegörelse? 
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•	 Kan de förklaras med skillnader i graden och former av socialt 
kapital och kollektiv förmåga?

•	 På vilka sätt kan socialt kapital och kollektiv förmåga i så fall 
stärkas för att minska risken för bränder och annan skadegörelse? 

För att besvara dessa fråga har en rad delfrågor upprättats för att bryta 
ner huvudfrågorna i sina beståndsdelar. Vissa av dessa frågor har fun-
nits med från början, medan andra har växt fram under projektets gång. 
Ett sådant resultat som växt fram under arbetets gång är frågan om val 
av geografisk analysenhet. Att använda bostadsområdet (delområdet) 
som analysenhet visade sig snabbt vara ganska problematiskt relativt 
områdenas sociala organisation och sociala kapital. De första frågor som 
därför behöver besvaras är relaterade till socio-rumslig gränsdragning. 
När det är klart behöver vi få en förståelse för hur de boende ser på oön-
skade, och önskade, händelser eller egenskaper i området. Nästa steg blir 
att mäta den aspekt av det oönskade som utgör projektets huvudsakliga 
beroende variabler, vilket behandlas utifrån det teoretiska konceptet 
oordning. För anlagda bränder finns statistik från räddningstjänsten, 
men avseende skadegörelse saknas tillförlitlig statistik1 och en extra 
fråga blir därmed hur skadegörelse kan mätas. Det blir också av intresse 
att studera faktiska skillnader mellan grannskapen av strukturell, fysisk 
eller socioekonomisk karaktär. Sedan måste de oberoende och inter-
venerande variablerna tilldelas forskningsfrågor och relateras till dem 
beroende variablerna. Slutligen ska också övergripande förklaringar och 
förslag identifieras. Följande delfrågor skall behandlas:

1. Vilka geografiska enheter är relevanta för de boendes sociala 
vardag?

2. Hur beskriver de boende vad som är oönskat respektive önskat i 
ett lägenhetsområde?

3. Hur kan skadegörelse mätas?
4. Hur är skadegörelse och anlagd brand fördelad rumsligt inom 

och mellan grannskap?
5. Vilka platser upplevs som otrygga av de boende och är det kopp-

lat till oordning?
6. Hur samvarierar socialt kapital och kollektiv förmåga med skade-

görelse och anlagd brand?

1 Polisstatistik över skadegörelse är tydligt kopplad till offentliga byggna-
der, särskilt skolor och liknande, och blir därmed inte något bra mått på 
vad som händer i ett bostadsområde.
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7. Vad beror det sociala kapitalet och särskilt den kollektiva förmå-
gan på?

8. Vilka möjligheter finns att stärka det sociala kapitalet i dessa 
områden?

Samtliga dessa frågor kommer i denna rapport att behandlas. För vissa 
frågor blir svaren konkreta och specifika medan andra frågor på grund 
av metodval eller bristfällig data endast kan besvaras på mer abstrakta 
nivåer eller som hypoteser. För att kunna besvara en uppsättning frågor 
med så stor variation har en rad olika metoder använts. Frågorna 1-2, 5 
samt i viss mån 7 och 8 har analyserats med hjälp av ett kvalitativt ma-
terial där fokusgrupper och djupintervjuer med boende, föreningsaktiva 
samt förvaltarrepresentanter är en viktig datakälla. En tillämpad variant 
av Systematisk Social Observation har utvecklats specifikt för detta 
projekt som svar på fråga 3. Statistik och statistisk analys har använts för 
fråga 6 samt i viss mån för fråga 7 och 8. Geografisk analys med hjälp 
av geografiska informationssystem (GIS) har använts för fråga 4 samt i 
viss mån för flertalet övriga frågor. 

1.2 disposition

I rapportens första del följer efter detta inledande kapitel en kort 
forskningsöversikt kring projektets beroende variabler skadegörelse och 
anlagd brand. Därefter följer ett kapitel där centrala begrepp och teorier 
samt en enkel analysmodell presenteras. I det fjärde kapitlet görs en ge-
nomgång av de metoder som använts samt de metodologiska problem 
som identifierats. 

Rapportens andra del handlar om de fyra studerade områdena och 
inleds med grundläggande information om dem sett som geografiska 
analysenheter. Här finns också kartor som visar fördelningen av anlagda 
bränder och observerad oordning mellan och inom de studerade grann-
skapen. Därefter följer fyra kapitel där vart och ett av de fyra studerade 
områdena presenteras mer i detalj utifrån observationer, intervjumate-
rial och samtal som genomförts under projektets gång. 

I rapportens tredje del följer analysen. Det första analyskapitlet tar 
upp kvantitativa samband mellan olika variabler relaterade till projektets 
syfte och teoretiska utgångspunkter. I det andra analyskapitlet fördjupas 
analysen genom att övergripande teman från det kvalitativa materialet 
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relateras till fynden från den kvantitativa analysen. Rapportens analys-
del avslutas med en kort slutsats där det också ges konkreta förslag på 
hur socialt kapital kan stärkas som ett medel för att minska skadegörelse 
och anlagd brand. 
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2 Brand, SKadegörelSe, 
grannSKap

I detta kapitel ges en kort översikt kring forskning om anlagd brand och 
skadegörelse med fokus på svensk forskning. Även om anlagd brand kan 
ses som en delmängd av skadegörelse är det som vi ska se relativt stora 
skillnader mellan forskning kring skadegörelse/vandalism och brand. 
Generellt kan skillnaden sägas utgå från att skadegörelse betraktas som 
ett samhällsproblem, eller åtminstone ett barn/ungdomsproblem, och 
studeras därmed ofta utifrån en samhällelig synvinkel. Anlagd brand 
däremot betraktas som ett individuellt problem och studeras därmed ur 
en mer psykiatrisk/psykologisk/socialpsykologisk synvinkel, alternativt 
ur en tekniskt förebyggande synvinkel. En del av den forskning kring 
anlagda bränder som finns pekar dock mot att också det är ett utbrett 
samhälls- eller åtminstone barn/ungdomsproblem. I fokus för denna 
studie ligger grannskap och socialt kapital, men för framtiden kan det 
vara intressant att titta närmare på anlagd brand som en delmängd av 
vandalism ur ett förövarperspektiv. 

2.1 anlagd brand som fenomen

Anlagd brand är relativt väl beforskat utifrån tekniska eller psykologiska/
psykiatriska perspektiv, men forskning av mer sociologisk karaktär är 
relativt ovanlig även om det inom ramen för stiftelsen Brandforsk har 
gjorts en sådan satsning där förutom Malmö högskola även Göteborgs 
universitet deltar under ledning av professor Sven-Åke Lindgren. An-
lagd brand kan definieras som brand med ”uppsåt att skada människor, 
egendom eller miljö” (Pettersson & Szimanski 2008: 17). Ett relaterat 
begrepp är barns lek med eld där uppsåtet saknas, och på engelska an-
vänds begreppen arson, anlagd brand med uppsåt att skada, respektive 
fire play, utan uppsåt att anlägga brand, eller fire setting, anlagd brand 
utan uppsåt att åsamka skada (Franklin et al 2002; Putnam & Kirkpa-
trick 2005: 2-3). Den psykiatriskt inriktade litteraturen utgörs till stor 
del av kliniska studier på brandanläggare (se Lowenstein 2003 för en 
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översikt). Brandanläggelse är generellt vanligast bland män eller pojkar 
och bland barn eller ungdomar. Mellan 50-80% av förövarna är barn 
eller ungdomar och mellan 70-90% är av manligt kön (Terjestam & Ry-
dén 1999: 9,28; Lowenstein 2003: 193-194; Kolko 2002: 3; MSB: 15; 
Pettersson & Szymanski 2008: 24; Andersson et al 2009: 8). Liknande 
siffror gäller för brottslighet generellt där män och ungdomar är över-
representerade (Snyder et al 2003: 40-41; BRÅ 2000: 25). Generellt 
är brottsligt beteende som vanligast bland ungdomar med en topp i 
tonåren (Bunge 2006: 18; Estrada 2007: 35; Andersson et al 2009: 12).

2.1.1 eldanläggare
Att elda är ett vanligt beteende bland barn och ungdomar, 45 % av 
skolelever har gjort det enligt en undersökning, även om motiven till el-
dandet varierar med ålder (Terjestam & Rydén 1999). Eftersom många 
bränder anläggs av barn och ungdomar är också mycket av forskningen 
inriktad på dessa grupper. Enligt Terjestam & Rydén (1999: 18) är eld-
lekar bland svenska skolbarn ett gruppfenomen med sociala motiv. Barn 
i lågstadieåldern har väldigt svårt att ange varför de eldar, medan barn i 
mellanstadieåldern anger ”vet inte”, ”vill se” eller ”är uttråkad som motiv” 
och med samma motiv samt ”vill förstöra” för barn i högstadieåldern. 
Det är ganska basala motiv som bottnar i bristande självförtroende el-
ler frustration som får utlopp genom elden. Upprepat eldande är ett 
tecken på att barnet mår dåligt (Terjestam & Ryden 1999: 22ff ). För 
skolbränder anlagda under dagtid kan skoltrötthet, spänning eller vilja 
lämna skolan vara anledningar till anlagda bränder medan skolbränder 
anlagda till kvällstid kan kopplas till förstörelse eller protest (Andersson 
et al 2009: 8). Barn som ofta leker med eld har låg självkänsla, dåligt 
självförtroende och bristande kontakt med vuxna jämfört med barn 
som inte eldar (Terjestam & Ryden 1999). Generellt tenderar barn 
som anlägger mycket bränder att vara mer aggressiva, äventyrslystna 
och impulsiva. Även bland vuxna är aggressivitet ett vanligt tecken. 
Barn som anlägger bränder beskrivs ofta som utåtriktade eller busiga, 
men även som hyperaktiva eller okontrollerat aggressiva vilket kan vara 
tecken på störningar (Ibid 1999: 26). Det finns mycket forskning som 
visar på vilken karaktär individer som anlägger bränder tenderar att ha. 
Dessa har ofta neurologiska eller grava psykologiska problem såsom 
psykos, utvecklingsstörning, ADHD eller okontrollerad aggressivitet 
(Lowenstein 2003: 193-194; Terjestam & Rydén 1999: 26; Andersson 
et al 2009: 12). En svensk studie visar att det är 20 gånger så vanligt att 
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dömda för anlagd brand har schizofreni som en genomsnittlig svensk 
(Anwar et al 2009). Flera studier har visat på samband mellan tendens 
till att anlägga bränder och problem i barndom, alkoholism i familjen 
samt alkoholmissbrukande förövare (Lowenstein 2003: 194-195; jfr 
Meaney 2004: 127). De som anlägger eld kan delas in i fyra grupper enligt 
en klassificering av Wooden & Berkey (1984, citerat i Terjestam & Ryden 
1999: 26; även Strandberg 2009: 13). De som råkar anlägga eld när de leker 
av okunskap eller oförmåga bör gå att hantera med hjälp av utbildning och 
handledning. De som anlägger eld som ett rop på hjälp behöver stöd i sin 
psykosociala miljö. De som är gravt psykologiskt störda eller kan beskrivas 
som stabilt asociala behöver professionell hjälp. Slutligen finns också de 
som gör det som en del av ett brottsligt beteende, som också är av särskilt 
intresse i en mer socialt samhällelig kontext eftersom dessa drivs av kamrat-
tryck eller spänning.2 Enligt en svensk studie kan 80% av anlagda bränder 
betecknas som reaktiva, resultat av en personlig kris eller ihållande problem 
med motiv som hämnd, vandalism eller självdestruktion. Ca 10% handlar 
om  försäkringsbedrägerier, döljande av brott eller politiska motiv och 10% 
är ett rop på hjälp med förhoppning om vård (Wiklund 1983 citerad i Pet-
tersson & Szymanski 2008: 29)

2.1.2 Förekomst av anlagda bränder
I Sverige är ca en fjärdedel av alla bränder anlagda, men för skolor är an-
delen ca hälften, och det finns därmed viss grund för att säga att skolor är 
en plats där anlagda bränder särskilt sker (Blomqvist & Johansson 2008: 
4). Anlagda bränder i byggnad sker framför allt i flerbostadshus eller i 
skolor/förskolor (Blomqvist & Johansson 2008: 23). Anlagda bränder i 
flerbostadshus startar normalt sett på allmänna ytor som trappuppgångar, 
källare eller soprum, och en tydlig skillnad kan här ses mot de bränder 

2 Enligt en annan, mer omfattande, typologi skapad av Kenneth Fineman 
(1995, citerad i Strandberg 2009: 13ff ) kan sju olika typer av brandan-
läggare identifieras. Finemans kategorier är nyfikenhet, oavsiktlighet, rop 
på hjälp, ungdomsbrottslighet, allvarliga störningar, kognitionsproble-
matik samt sociokulturell problematik. Ytterligare två typologier för att 
kategorisera brandanläggare har lanserats av Geller (1992) samt Harris 
& Rice (1996) enligt Lowensteins (2003) litteraturöversikt. Geller delar 
in dem in ej associerade med psykotiska störningar, mentala störningar, 
medicinska/neurologiska störningar samt ungdomar medan Harris & 
Rice valde kategorierna psychotic, under-assertive, multi-fire-setters 
samt criminals. 
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som ej anses vara anlagda och oftast startar i kök (ibid: 25-26). Storstä-
derna har högre frekvens än genomsnittet och Malmö sticker ut genom 
att ha den högsta frekvensen i landet, följt av Botkyrka och Eskilstuna 
(ibid: 31). Skolbränder startar oftast på toaletter eller i trapphus medan 
förskolebränder oftast startar utanför byggnaden (Blomqvist & Johans-
son 2008: 36).3 För skolor finns inga tydliga skillnader mellan anlagda 
och ej anlagda bränder avseende tidpunkt på dygnet, det är i båda fallen 
vanligast mitt på dagen och ovanligast tidigt på morgonen (Blomqvist 
& Johansson 40-41; Pettersson & Szymanski 2008: 15). Däremot finns 
en viss skillnad när det gäller bränder i förskolor som oftast inträffar på 
kvällen avseende anlagda bränder (Blomqvist & Johansson 2008: 41). Det 
finns också en temporal skillnad relaterad till terminerna, under sommar-
lovet anläggs betydligt färre bränder i skolor (Andersson et al 2009: 9). 

Svensk forskning har visat på samband mellan befolkningsmängd, 
invånartäthet samt tätortsgrad och antal anlagda bränder (ibid: 29). En 
stor andel av anlagda bränder utgörs av bränder i det fria. Frekvensen 
har under 2000-talet ökat i flera kommuner avseende avfallsbehållare 
och personbilar under kväll, möjligen som ett resultat av en eskalerande 
utveckling med misstro mot myndigheter som ett inslag (MSB: 24-27; 
Blomqvist 2008: 67). Svenska räddningstjänster uppgav i en enkät att 
områden med särskilt mycket anlagda bränder tenderade att bestå av hy-
reshusområden med många nationaliteter representerade. Det relaterades 
till känslor av utanförskap, alienation och missaktning från det omgivande 
samhället (Pettersson & Szimanski 2008: 37; MSB: 38). I de fall där ett 
utsatt område innebär mindre möjligheter till aktivitet och rekreation 
för ungdomar i området kan den sociala utsattheten relateras till bränder 
som motiveras som förströelse i brist på annat att göra (Petterson & Szy-
manski 2008: 37; Terjestam & Rydén 1999: 23). Det kan särskilt uppstå 
vid en kombination av trångboddhet, som innebär ökad vistelse utanför 
hemmet, och brist på meningsfull sysselsättning (MSB: 38; Börtz 2007: 
29). En mer allvarlig variant av detta är spänningssökande kombinerat 
med misstro eller avsky mot myndigheter där bränder anläggs som ett 
sätt att komma åt dessa (Pettersson & Szimanski 2008: 37; MSB: 27). 
Det kan bland annat ta sig uttryck i upplopp som ofta innefattar anlagda 
bränder (Stark et al 1974; Börtz 2007; Hallin et al 2010). Den typen av 
händelser är vanligast i områden där alienation och låg framtidstro leder 

3 Rimligen ett resultat av att många bränder i skolor startas av barn på 
skolan till skillnad från på förskolorna där det kan antas att utomstående 
står för de flesta brandanläggelserna. Jfr Petterson & Szymanski 2008: 
24.  
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till en stark misstro mot samhället som kan yttra sig i våldsamma yttringar 
mot särskilt polis men även räddningstjänst och där anlagda bränder är en 
del av konfliktförloppet (Hallin et al 2010; Börtz 2007). 

2.2 Skadegörelse

Bränder kan ses som en allvarlig form av skadegörelse. I intervjuer med 
svenska räddningstjänster uttryckte dessa en gemensam uppfattning om 
att småskalig skadegörelse eskalerar till anlagda bränder (Pettersson & 
Szymanski 2008: 37). Andersson et al (2009: 9) visar också att höga ni-
våer av skadegörelse korrelerar med anlagd brand. Skadegörelse, våld och 
bränder betraktas då som en signal för att kommunikation och struktur 
inte fungerar. En liknande teoretisk modell har påvisats empiriskt i en 
amerikansk studie där det kunde visas att de som begått grova våldshand-
lingar också tenderade att ha begått mindre grova våldshandlingar i en 
stegrande utveckling där anlagd brand betraktades som ett av de grövre 
våldsuttrycken (Raudenbusch et al 2003). Forskning kring skadegörelse 
skiljer sig en del från forskning kring anlagda brand. Ett mer sociologiskt 
perspektiv är vanligare medan den tekniska och psykiatriska inriktningen 
inte är lika vanligt förekommande. Under 1970- och 80-talen utgick 
mycket av forskningen från begreppet vandalism, i Sverige exemplifierat 
av Roos (1986). Vandalism visades ha ett samband på grannskapsnivå 
med andelen barn (Wilson 1978 i Roos 1986: 43). Olika typer av objekt 
är mer utsatta än andra och kan också bidra till att förklara variation, till 
exempel har det visats att telefonkiosker var mer utsatta när de användes 
mycket och när de befann sig i utsatta områden (Mayhew et al 1980 i 
Roos 1986: 43-44). Generellt är ofta semi-publika platser som portar, 
hissar och garage utsatta för skadegörelse (Wilson 1980 i Roos 1986: 43).  
Vandalism som begrepp förekommer också under senare år och har även 
beforskats i Malmö där det kopplades till riskfaktorer för social desorga-
nisation (Ceccato & Haining 2005).4 Utgångspunkterna i den studien 
liknar de som finns för denna studie, och fynden pekade mot att fattigdom, 
blandad markanvändning och liknande var kopplat till polisrapporterad 
skadegörelse. Generellt har dock begreppet oordning (disorder) blivit mer 

4 Data över skadegörelse byggde dock där på polisrapporter. En mycket 
stor andel av skadegörelse, särskilt mot privatpersoner eller av mindre 
allvarlig karaktär kan antas ej rapporteras. 
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vanligt när det gäller forskning som har med skadegörelse att göra från 
1990-talet och framåt vilket diskuteras mer i det följande teorikapitlet.  
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3 grannSKap, (o)ordning 
ocH Socialt Kapital

Efter det förra kapitlets korta genomgång av forskning kring anlagda 
bränder och skadegörelse ska nu det teoretiska ramverket för denna 
studie kort presenteras. Tre olika koncept står i fokus. Grannskapet be-
handlar den geografiska analysenheten och är grundläggande för andra 
typer av analyser. Oordning i sin tur tar plats i grannskapet, och studeras 
här framför allt i form av fysisk oordning i form av anlagda bränder och 
skadegörelse. Oordning betraktas teoretiskt som ett utfall av social des-
organisation, vilket också kan beskrivas som en brist på socialt kapital. 
Det sociala kapitalet studeras i sin tur ur flera olika perspektiv, men med 
fokus på kollektiv förmåga. 

3.1 grannskap och dess ursprung i social 
desorganisation

”Is the neighborhood as a factor in the lives of youth soon to become a 
situation of the past?” (Park & Burgess 1925/1967: 151)

Frågor om var brott begås har studerats vetenskapligt åtminstone 
sedan 1800-talet, då med fokus på skillnader mellan städer och re-
gioner. Den rumsliga aspekten på brottslighet fick sedan ett uppsving 
från 1920-talet i Chicago men då med fokus på skillnader inom stä-
der (Sampson 2011; Weisburd et al 2009: 6ff ). Bostadsområdet eller 
grannskapet (eng neighborhood) som rumslig utgångspunkt för analys 
av sociala villkor blev centralt som använd geografisk analysenhet.  Den 
tidiga Chicagoskolan fann att mängden brott varierade mellan olika 
delar av staden, och att det fanns en samvariation med fattigdom (Shaw 
& McKay 1942; jfr Sampson 2011). Teorin om social desorganisation5 
formulerades för att förklara varför det är mer brott och oordning i 
fattiga eller på andra sätt utsatta områden, särskilt områden under om-

5 Social desorganisation kan i sin tur indelas i två subtyper, ”control” and 
”strain” (jfr Kornhauser 1978: 24), men den distinktionen kommer inte 
att utförligare diskuteras i denna rapprt. 
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vandling. I ett område där många resurssvaga individer bor utvecklas en 
lägre grad av tillit och samarbete mellan individerna vilket innebär en 
lägre grad av social organisation, med andra ord social desorganisation. 
Social desorganisation innebär bristfällig kapacitet att förebygga, kon-
trollera och hantera brottslighet eller andra problem som uppkommer. 
Det är relaterat till de mer moderna begreppen socialt kapital och kol-
lektiv förmåga vilket tas upp senare i detta kapitel (jfr Sampson 2011; 
Sampson et al 1997; Sampson & Graif 2009). 

Grannskapet är den geografiska enhet för vilken områdes- eller 
grannskapseffekter normalt mäts, ofta genom att aggregera individuell 
data till grannskapet som kollektiv. En tidig definition av begreppet 
grannskap inom Chicago-skolan var ”en liten homogent geografisk del 
av staden” (Park & Burgess 1925/1967: 190). En viktig utgångspunkt 
för studier av grannskap var att ekologisk, social/kulturell och politisk 
kontext samverkar i konstruerandet av grannskapet och dess effekter 
(ibid: 147ff ). Den ekologiska dimensionen av ett grannskap utgår från 
hur boende och sysselsättning distribueras mellan grannskap. Den 
sociala/kulturella dimensionen utgår från att ett stabilt sociokulturellt 
sammanhang, en social ordning, i grannskap motverkar oordning och 
brottslighet. När den sociala ordningen bryts ned, men framför allt när 
individer rör sig mellan olika sociala ordningar, menades risken öka för 
problem. Den politiska dimensionen slutligen berör formella regler, la-
gar och kontroll som utgår från myndigheter. Tanken är att grannskapet 
ska fånga lokalt baserade sociala processer och kollektiva egenskaper, 
där social (des)organisation är ett av de grundläggande koncepten. En 
mer modern variant av begreppet grannskap återfinns i Sampson (2011: 
56) som definierar grannskap som ”en geografisk sektion av ett större 
samfund eller region (exv., stad) som normalt innehåller invånare eller 
institutioner och har en urskiljbar social karaktär”. För att den sociala 
karaktären ska kunna urskiljas är det avgörande att grannskapet är in-
ternt homogent och/eller baserat på gränser med stor social betydelse. 
Studier av grannskap görs numera inom en rad olika discipliner, däri-
bland sociologi, kriminologi, urbanforskning samt folkhälsovetenskap. 
Generellt pekar fynden mot att den största effekten som grannskap har 
på individer utgörs av vilka som bor där (kompositionell effekt), men en 
viss kontextuell effekt kan också påvisas (Se t ex Sampson 2011; Mell-
gren 2011). Med kontextuell effekt menas en effekt som är något utöver 
den effekt som fås av att många personer med liknande förutsättningar 
bor på en plats och bygger då på kollektiva sociala processer i form av 
exempelvis lokal kultur eller normer. 
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3.1.1 grannskap operationaliserat
I en svensk kontext har grannskap operationaliserats som ”området runt 
ditt hus och ett område inom ett par minuters gångavstånd från ert hem; 
gatan du bor på och de gator, hus, affärer, parker och andra områden 
som finns i närheten av ditt hem” (Från forskningsprojektet MINDs, 
direkt översättning från Sampson et al 1997).  Definitioner utgår i prak-
tiken ofta från administrativa gränser där statistik i många länder finns 
tillgänglig av offentliga myndigheter, men det är relativt väl erkänt att 
en sådan grannskapsdefinition är problematisk (Oberwittler & Wik-
ström 2009: 40).6 Redan i den tidigaste forskningen drogs slutsatsen 
att administrativa och sociala gränser inte alltid sammanfaller samt att 
den interna homogeniteten inom en geografisk analysenhet ökar med 
minskad storlek (Weisburd et al 2009: 13; Oberwittler & Wikström 
2009: 41; Park & Burgess 1925/1967: 147). I Sverige har studier av 
grannskap relaterat till olika aspekter på brottslighet generellt utgått 
från den administrativa enheten SAMS-område eller de något större 
områden som i Malmö kallas delområde7, med åtminstone 10 studier 
gjorda baserade på den typen av geografiska enhet (Mellgren 2011). Ett 
delområde är en geografisk enhet som är tänkt att vara relativt homo-
gen. De kan bestå av urbana bostadsområden och har då normalt mellan 
1000 och 5000 invånare, men kan också sakna eller ha ett väldigt lågt 
antal fast boende och istället präglas av exempelvis industrier, parker 
eller kontor. I staden Malmö var det genomsnittliga antalet invånare 
år 2008 i delområden med över 300 invånare 2979 personer (Malmö 
stad 2009). I denna studie har delområden indelats i mindre geografiska 
enheter som konstruktion av grannskap i form av gatan eller kvarteret 
vilket i en internationell jämförelse kan kallas mikro-grannskap.8 Här 
ska dock noteras att det i de amerikanska studier där kvarter använts 

6 Robert Sampson (et al 1997) utarbetade delvis egna geografiska enheter 
i staden Chicago baserat på kriterier om geografiskt sammanhang, 
homogenitet och invånarantal. Det genomsnittliga invånarantalet i 
dessa grannskap blev ca 8000. Enheterna hade namn som vara kända av 
invånarna och uppvisade en statistisk robusthet vilket talade för att det 
vara en bra operationalisering av konceptet grannskap (Ibid; Sampson 
2006). Även dessa enheter utgick dock från administrativa gränser, där 
flera mindre områden slogs samman för att konstruera ett grannskap. 

7 SAMS står för Small Area Market Statistics. Definieras av SCB. 
8 Utvecklingen med ett större fokus på små geografiska analysenheter 

kan relateras till utvecklingen av geografiska informationssystem vilket 
underlättat spatiala analyser. Se t ex Weisburd et al 2009; Helms 1999. 
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har varit betydligt färre invånare, med under 100 per analysenhet (jfr 
St jean 2007: 17;  Taylor 1997; McPherson et al 1984)9. Indelningen 
gjordes utifrån empiriska fynd under forskningsprojektets gång, men 
stämmer också väl in på en teoretisk modell av Wikström & Sampson 
(2003: även Wikström et al 2012; jfr Taylor 1988; Taylor 1997) där 
vardagliga rutiner antas vara grundläggande för den sociala kontext som 
är av intresse i grannskapet. Det är också viktigt att här understryka 
denna studies fokus på lägenhetsområden vilket medfört att villor och 
pensionärsboenden belägna i de fyra studerade delområdena exklude-
rats (Se mer nedan samt i kapitel 4 och 5). 

3.2 (o)ordning

I denna studie är de beroende variablerna skadegörelse samt brand, vil-
ket är två typiska aspekter på vad som brukar benämnas oordning (eng 
disorder). Oordning indelas i social oordning vilket innefattar hand-
lingar och beteenden samt fysisk oordning, vilket är fysiska markörer för 
en bristande social ordning (Skogan 1986; Sampson & Raudenbusch 
1999) och till stora delar kan sägas sammanfalla med begreppet van-
dalism (Steenbeek 2011: 15). Social och fysisk oordning som begrepp 
har använts för att förklara ett flertal olika problem. I både svenska 
och internationella studier har det påvisats empiriska samband mellan 
boendes uppfattningar om oordning och såväl upplevd utsatthet för 
brott som känslor av trygghet (Wikström et al 1997: 122; Rogers 2010: 
14; Sampson 2009: 9; Ross & Jang 2000). En experimentell studie har 
dessutom visat att fysisk oordning leder till mer oordnat beteende på en 
plats (Keizer et al 2008). 

3.2.1 Social ordning
Hur en social ordning kan förstås är en grundläggande fråga för sam-
hällsvetenskapen (Hechter & Horne 2003). En social ordning i ett 
bostadsområde tar, till skillnad från att tillhöra sociala grupper frivilligt 
eller ofrivilligt, sin utgångspunkt i att människor delar en gemensam 

9 Grannskapen i denna studie delar flera likheter med SAMS-områdenas 
gränser, men de har också flera olikheter. 
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plats. Det är denna socio-rumsliga platstillhörighet som reser behovet 
av en social ordning. Den dagliga samvaron kräver någon form av sociala 
regler för att kunna fungera (Park & Burgess 1925/1967: 105; Korn-
hauser 1978: 43). Boende utvecklar olika strategier för att hantera lokalt 
baserade sociala ordningar. En social ordning i ett bostadsområde upp-
rätthålls och återskapas genom socio-rumsliga praktiker där inte minst 
kontakter ansikte till ansikte är centrala. Samtidigt innebär vardagslivet 
att människor rör sig över större ytor än sitt bostadsområde och på så 
sätt ständigt träder in i olika socio-rumsliga ordningar. Hur stor del 
av människors rörelser som är knutna till det lokala bostadsområdet 
och dess omgivning varierar med ålder, men också med till exempel 
sysselsättning, boendeform och socioekonomisk status (Aretun 2009: 
22-26)10. Successivt lär vi oss olika plats- och tidsbundna tolknings- och 
uppförandekoder som vi förväntas följa. Dessa olika sociala ordningar 
överlappar varandra och har ibland otydliga gränser men utgör ändå ett 
viktigt element i det sociala livet.  Socialt ordnande är en kroppslig och 
visuell process av tolkande och kategoriserande (Lofland 1973).  När 
något bryter mot den sociala ordningen infaller social oordning, och det 
resulterar ofta i fysiska avtryck, fysisk oordning. 

3.2.2 oordning som begrepp
Oordning har teoretiskt definierats och operationaliserats på en rad 
olika sätt. Det kan beskrivas som det som inte passar in i samhälls-
maskineriet (Sennet 1970/2008: 176). Det kan också beskrivas utifrån 
att utsätta andras hälsa eller egendom för en risk eller fara i onödan 
(Courtwright 1996: 2). Oftast definieras dock oordning i ett gränsland 
mellan det brottsliga och det oönskade utifrån generella samhälleliga 
normer (Skogan 1992). Det är också vanligt att det kopplas till ung-
domar eller ungdomars beteende (Rogers 2010: 15; Park & Burgess 
1925/1967: 106). Oordning kan generellt beskrivas som signalerande 
”ett sammanbrott av den lokala sociala ordningen” (Skogan 1992). För 
forskarna bakom teorin om broken windows, James Wilson och George 
Kelling (1982) är social oordning kopplat till oförutsägbara personer 
som narkomaner, prostituerade, stökiga tonåringar, mentalt störda el-
ler tiggare. Fysisk oordning är kopplat till trasiga fönster, klotter, dåligt 

10 Här kan också noteras att en studie har visat ett negativt samband mel-
lan förekomst av social oordning och barns fysiska aktiviteter (Molnar et 
al 2004)
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underhåll, övergivna bilar och nedskräpning (ibid: 3).11 Med en högre 
grad av oordning menar de att många boende kommer få en känsla 
av att området är otryggare och förändra sina vanor på ett sätt som 
inbjuder till ökad kriminalitet genom att den informella sociala kon-
trollen minskar. Den processen kan också förstärkas av att resursstarka 
individer flyttar ut som resultat av oordningen (Liska & Bellair 1995 
citerat i Steenbeek 2011: 17). Oordning har senare utvecklats som be-
grepp och de indikatorer som typiskt används för oordning är störande 
grannar, kvartar, nedskräpning, skadegörelse, berusade personer, bråk 
och slagsmål, ungdomar som bråkar och busar, kvinnor som antastas 
samt trafikproblem (Sampson & Raudenbusch 2004; Kohen et al 2003; 
Wikström et al 1997: 30; Ross & Mirovsky 1999). 

Senare studier har dock rest tvivel kring teorin om broken windows. 
Robert Sampson och Jeffrey Raudenbusch (2004; 1999; 2001) fann 
att oordningen som sådan inte är så avgörande som den kollektiva 
uppfattningen om oordning vilken endast delvis är relaterad till faktisk 
observerbar oordning (se också Sampson 2009: 1, 15ff ).  Enkelt uttryckt 
spelar områdets rykte roll för uppfattning om oordning, där ett område 
med dåligt rykte är mer benäget att uppfattas som oordnat. 

3.2.3 problematisering av normativa dimensionen av 
oordning 

Även om definitioner och operationalisering av oordning varierar finns 
det gemensamma drag. Ett tydligt sådant är att den utomstående exper-
ten, forskaren, definierar vad som är oordning utifrån en allmän känsla 
av vad som är samhälleligt accepterat eller vad som är skadligt. Det be-
traktas som allmänt känt, som något som är självklart och inte behöver 

11 I en ofta citerad kanadensisk studie som visar att det samband som finns 
mellan grannskaps socioekonomiska status och barns verbala förmåga 
till stor del kan förklaras utifrån grannskapets grad av oordning användes 
liknande definition (Kohen et al 2003: 1853). Intressant att notera här är 
att det dock inte fanns något samband mellan oordning och barns upp-
förande (behavioural problems) vilket författarna hade väntat sig men 
inte fann något stöd för (Kohen et al 2003: 1853, 1856). Social oordning 
operationaliserades i den studien som förekomsten av onyktra personer 
i området, personer som ”hänger” utomhus samt hotfullt eller aggressivt 
beteende på offentlig plats. Fysisk oordning operationaliserades som 
allmänt underhåll av fastigheter, nedskräpning och mängd trafik (Kohen 
et al 2003)
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problematiseras12. Visserligen erkänns att det finns lokala variationer av 
ordning/oordning och att det är på den lokala nivån som fenomenet 
betyder något, men samtidigt beskrivs oordning som något närmast 
universellt förståeligt (Wilson & Kelling 1982: 2; Wikström et al 1997: 
29). Sampson & Raudenbusch (2004) skiljer sig något från övriga på 
denna punkt genom att hävda att oordningens mening är subjektivt 
skapad, men utgår också från en liknande definition av vilka uttryck 
oordning har. En mängd undersökningar har gjorts av boendes syn på 
oordning, men normalt i form av en kvantifiering av fördefinierade pro-
blem (Sampson & Raudenbusch 2004; Wikström et al 1997; Steenbeek 
2011: jfr Rogers 2010). Det finns också exempel där oordning- ordning 
operationaliserats som ett sammanhang där ovan nämnda operationa-
liseringar av oordning sammanfogats med mått på ordning i form av 
exempelvis frågor om trygghet eller informell social kontroll och där det 
visats att frånvaron av oordning är likvärdig med närvaron av ordning 
och vice versa (Ross & Mirovsky 1999). Ett exempel på den normativa 
och subjektiva dimensionen av oordning är att graffiti som markör för 
oordning i vissa sammanhang upplevs som något attraktivt, något som 
förstärker upplevelser och ger ett område en charm (Sampson 2009: 
10). I denna studie har därför begreppet oordning getts ett förutsätt-
ningslöst sammanhang genom att låta boende i grannskapen redogöra 
för vad som är positivt och negativt med sitt område respektive vad som 
utmärker ett väldigt bra samt ett väldigt dåligt område. 

3.3 Socialt kapital

Begreppet socialt kapital har en lång historia men dess genomslag har 
ökat under de senaste decennierna. Det kan definieras som ”förekom-
ster av social organisation, såsom nätverk, normer och förtroende, som 
underlättar koordinering och samarbete för gemensam nytta” (Putnam 
1992). Socialt kapital kan också beskrivas som ”våra sociala nätverk, 

12 Motsvarande kan också sägas gälla för teorier baserade på social 
desorganisation som utgår från en normativ bas: ”Modeller för social 
desorganisation antar konsensus avseende grundläggande värderingar 
kodifierat i lagstiftning och ser avvikande beteende som ett brott mot 
rättsliga normer som resultat av försvagad vilja till konformitet” (Korn-
hauser 1978: 23)
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vårt sociala stöd, våra möjligheter att delta i samhällslivet och graden 
av samhörighet i vår närmiljö” (Emmeln & Eriksson 2012: 5). Socialt 
kapital bidrar till att öka såväl individens som samhällets produktivitet 
och effektivitet genom att skapa ett bättre flyt med fler utbyten till lägre 
transaktionskostnader eftersom aktörerna i systemet har en relation 
och tillit till varandra (Rothstein 2004: 80-81). Ett bristande socialt 
kapital har visats korrelera med bland annat ökad risk för våldsbrott 
bland ungdomar och sämre studieresultat efter kontroll för en rad indi-
viduella variabler (Putnam 2001: 312). En rad olika samband med hälsa 
ur olika aspekter har också påvisats på såväl individnivå som kollektiv 
nivå (Emmelin & Eriksson 2012 ger en översikt). Det förväntas också 
inverka på mängden skadegörelse eller oordning (Roos 1986; LaGrange 
1999) liksom på upplevelser av otrygghet (Ross & Jang 2000). Det är ett 
mycket brett begrepp som inkluderar en rad olika fenomen, men inom 
ramen för denna studie kommer framför allt en aspekt på socialt kapital 
att studeras, kollektiv förmåga, även om även andra aspekter såsom socialt 
stöd och extra-lokala resurser också behandlas.

Socialt kapital inverkar på både lång och kort sikt (Sampson 2006; 
Kirk 2009). På lång sikt kan ett starkt socialt kapital medföra att indivi-
der och kollektiv får bättre utvecklingsmöjligheter.  Det kan handla om 
att det sociala kapitalet medför större möjligheter att få jobb eller att 
det sociala kapitalet medför en större trygghet för barn som växer upp i 
området.  Livssituationen och den utveckling som finns i ett område blir 
bättre, vilket på sikt kan få stor inverkan på hur mycket problem som 
finns i området. Socialt kapital kan också inverka på kort sikt genom att 
inverka på de val som görs och situationer som uppstår i ett område. Ett 
typiskt exempel på det är om det finns en sammanhållning och vilja att 
agera tillsammans i ett område (kollektiv förmåga, se nedan) som medför 
att boende griper in och förhindrar antisocialt beteende. I denna studie 
behandlas framför allt de kortsiktiga effekterna av socialt kapital, men i 
bakgrunden finns hela tiden också de långsiktiga effekter som kan bidra 
till att skapa varaktig förändring.

3.3.1 dimensioner av socialt kapital
Socialt kapital kan indelas i olika delmängder på en rad olika sätt. En 
grundläggande indelning som är vanlig står mellan stödjande (eng,  
bonding) och överbryggande (eng, bridging) där det förstnämnda utgörs 
av starka relationer, ofta med nära vänner eller släkt, som bidrar med 
stöd medan det andra står för överbryggande relationer mellan olika 
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sociala nätverk som kan bidra med resurser som saknas i det primära 
sociala nätverket. Överbryggande kapital bygger normalt på svagare re-
lationer, med bekanta eller till och med bekantas bekanta, och antas ofta 
medföra större tillgång till information om jobb eller andra tillgångar 
(jfr Granovetter 1973). I denna studie kommer den typen av kapital 
också studeras i form av tillgång till kontakter med myndigheter eller 
andra aktörer som kan bidra med olika typer av resurser till lokalsam-
hället, extra-lokala resurser (Gibson 2011; Bursick & Grasmick 1993).  
Tillgången till extra-lokala resurser i ett lokalsamhälle antas i denna 
studie bero av lokala eliters externa kontakter/ resurser samt dessa lokala 
eliters förankring i lokalsamhället så att resurserna kan spridas. Det är 
därmed relaterad till såväl lokala som extra-lokala nätverk. 

En annan indelning av socialt kapital i dimensioner har gjorts av 
Robert Sampson (& Graif 2009) och består av de fyra dimensionerna 
nätverk, organisering, normer samt kollektiv förmåga. Nätverk står där 
för graden av informell social kontakt mellan individer i området genom 
familj, vänner och bekanta där information och andra resurser delas och 
fördelas (ibid: 1581)13. Organisering står för institutionaliserade relatio-
ner som bidrar till kollektivt agerande och en institutionaliserad hand-
lingsförmåga (ibid: 1582)14. Normer beskriver framför allt inställningen 
till brottslighet och oordning, och kan sägas utgöra ett mått på i hur 
hög grad lokalsamhället normativt överensstämmer med det omgivande 
samhället (ibid: 1583). Den kollektiva förmågan slutligen utgörs av de-
lade förväntningar och uppfattningar om att agera för lokalsamhällets 
bästa och upprätthålla en ömsesidig social kontroll (ibid: 1581-1582). 
I ett område med hög kollektiv förmåga finns ett förtroende mellan 
invånarna som också förväntar sig att andra griper in om det behövs. 
Det finns med andra ord en hög grad av social kontroll, eller snarare 
en hög grad av förväntningar på social kontroll. Social kontroll ska här 
inte förstås som ett påtvingat element av kontroll, utan som upprätthål-
landet av gemensamma värderingar eller målsättningar (Sampson et al 
1997: 918; Sampson & Wikström 2007: 6). Detta kollektiva uppfyl-

13 Sociala nätverk är ett växande forskningsfält, som bland annat studerats 
mycket i Storbritannien avseende grannskap (ex Rowson et al 2010). 

14 Avseende organisering kan också en distinktion göras mellan 
instrumentella och expressiva organisationer (Swaroop & Morenoff 
2006). Instrumentella organisationer exemplifieras i denna rapport av 
hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar och självförvaltning medan 
expressiva organisationer kan exemplifieras av de kulturföreningar med 
etnisk prägel som finns i Holma och Kroksbäck.  
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lande av gemensamma målsättningar är effektivare än ett samhälle där 
målsättningarna uppfylls genom ett upprätthållande av tvång genom 
polis och rättsväsende (Putnam 2001: 143). Mängden kriminalitet är 
mindre i ett samhälle där alla förväntas hjälpa och kontrollera varandra 
än i ett samhälle där alla förväntas klara sig själv (Bunge 2006: 26). 
Kollektiv förmåga är den delmängd av socialt kapital som uppvisar 
starkast korrelation med brottslighet (Sampson & Graif 2009: 1582; 
Sampson 2004: 109; Putnam 2001: 330). Kollektiv förmåga består av de 
två delmängderna sammanhållning och social kontroll, och härstammar 
från teorierna kring social desorganisation som nämnts ovan i avsnittet 
kring grannskap. 

3.3.2  Förklaringar till kollektiv förmåga och socialt  
 kapital

Det finns mycket forskning kring vad som ger höga nivåer av socialt 
kapital och kollektiv förmåga. För socialt kapital har det konstaterats 
att viktiga faktorer är utbildning och sysselsättning. Motsvarande gäller 
också för kollektiv förmåga, där 70% av variationen kan förklaras med 
variabler för utländsk bakgrund/heterogenitet, boendestabilitet samt ett 
sammansatt mått över fattigdom och utsatthet (Sampson et al 1997: 
921). De teoretiska förklaringarna till dessa tydliga samband bygger på 
delvis olikartade processer. För boendestabilitet handlar det om upp-
rätthållandet av stabila sociala nätverk som en grund för framväxten av 
socialt kapital. Om många flyttar ut blir potentialen för socialt kapital 
lägre, särskilt om de som flyttar är resursstarka personer med viktig 
position i de sociala nätverken. För andel med utländsk bakgrund är 
det språkliga och kulturella skillnader som kan medföra problem för 
förutsättningarna till gemensam handling och därmed socialt kapi-
tal. Fattigdom och utsatthet, vilket förutom låg inkomst och knappa 
resurser inkluderar förekomst av ensamstående familjer med många 
barn, bidragsberoende samt brist på sysselsättning genererar en lägre 
grad av social kapacitet samt en minskad grad av tillit vilket motver-
kar uppbyggnaden av socialt kapital (Sampson & Graif 2009; Wells 
et al 2006; Bunge 2006). Andra faktorer som inverkar på ett områdes 
kollektiva förmåga är tidigare förekomst av våld och uppfattningar om 
oordning vilket kan inverka negativt (Markovitz et al 2001; Sampson 
2004: 108; Wells et al 2006: 536; Sampson & Raudenbusch 1999). 
Närliggande grannskap inverkar också, ett grannskap med låg kollektiv 
förmåga inverkar negativt på närliggande grannskap (Sampson 2006: 
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42ff ). Slutligen inverkar också individer, organisationer, institutioner 
och nätverk på den kollektiva förmågan, vilket redan implicerats i och 
med att de utgör andra dimensioner av det sociala kapitalet. Ett typfall 
av organisation som visats ha en god inverkan är grannsamverkan där 
boende i samarbete med polis engagerar sig i brottsförebyggande arbete 
(Svensson 2012; BRÅ 2008). Mötesplatser kan också vara av vikt då det 
medför potential för utveckling av lokala sociala nätverk (Emmelin & 
Eriksson 2012). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Kollektiv förmåga och relaterade variabler. Från gerell 2010, 
omarbetat från Sampson 2006: 44ff

3.4 analysmodell

I detta projekt har en analysmodell för studie av grannskap och oordning 
utvecklats. Modellen tar också hänsyn till tre olika typer av geografiska 
enheter. Delområdet är den övergripande analysenheten, och är av vikt 
politiskt-administrativt som arena för insatser från kommun eller andra 
myndigheter. För delområdet finns också all offentlig statistik samman-
ställd. Delområdet är dessutom viktigt som referenspunkt för rykte och 
status, särskilt när det gäller de delområden som är kända eller ökända. 
Grannskapet utgörs av en fysiskt sammanhängande och avgränsad del av 
delområdet. Det är viktigt som bas för människors vardag, deras rörelser 
och rutiner (jfr Wikström & Sampson 2003). Busshållplatser, cykelvä-
gar och parkeringsplatser är organiserade kring grannskapen och bildar 
därmed en naturlig utgångspunkt för människors vardag. För många 
boende i de studerade delområdena finns det väldigt liten anledning 
att befinna sig i ett annat grannskap i delområdet. Därmed blir också 
grannskapen en viktig arena för sociala nätverk och social organisation 
(ibid).  Grannskapen är också betydligt mer homogena avseende struk-
turella demografiska eller socioekonomiska variabler än delområden 

Fattigdom
Segregation

Sociala nätverk
Organisering

Närliggande 
Område

Kollektiv förmåga Våld



31

är. Mikroplatserna utgörs av byggnader eller gårdar och är det som i 
denna studie visat sig ha störst betydelse i människors vardag. Det är på 
de specifika mikroplatserna som saker händer eller inte händer. Inom 
hus och gårdar kan starka gemenskaper utvecklas med en stark social 
kontroll. Runt skolor och andra platser där ungdomar vistas är istäl-
let den fysiska oordningen markerad som ett tecken på att den sociala 
kontrollen här inte är lika stark. 

Dessa tre geografiska analysnivåer samverkar, och det går inte att 
helt bortse från någon av dem. Beroende på perspektiv får olika geo-
grafiska analysenheter större betydelse (UNODC  2011: 36). Primär 
analysenhet i denna studie är dock grannskapet. Teoretiskt bygger 
analysmodellen på att strukturella faktorer som fattigdom, segregation 
och demografi är betydelsefulla, framför allt indirekt genom sin inver-
kan på såväl individuellt som kollektivt socialt kapital. Ett undantag 
som dock delvis kommer beröras är den direkta inverkan på graden 
av oordning som blir en effekt av att ha en hög andel ungdomar i ett 
område, särskilt när dessa tillhör ett fattigt och segregerat område med 
låga framtidsutsikter. Förutom att den effekten påverkas av den rent 
demografiska förutsättningen i form av andel ungdomar boende i ett 
område så påverkas den också av förekomsten av platser eller stråk där 
ungdomar befinner sig i grannskapet. Ett grannskap med hög kollektiv 
förmåga eller hög tillgång till extra-lokala resurser antas i modellen 
ha en lägre grad av oordning. Dessa former av socialt kapital antas ha 
karaktären av att vara situationella skyddsfaktorer för grannskapet.15 
Såväl det sociala kapitalet som oordningen påverkas också indirekt och 
direkt genom organisationer och institutioner som framför allt arbetar 
på delområdes- och grannskapsnivå. På mikronivå finns motsvarigheten 
i positiva och negativa förebilder, individer som kan få stor inverkan.  

Enkelt uttryckt kan man säga att det finns riskfaktorer på grann-
skapsnivå i form av fattigdom, segregation samt andel ungdomar. Dess-
utom finns riskfaktorer på mikronivå i form av platser och individer som 
drar till sig ungdomar eller kriminalitet. Dessa riskfaktorer motverkas 
av skyddsfaktorer på grannskapsnivå utgörs av social organisation samt 

15 En svensk studie har dock visat att antisocialt beteende i högre utsträck-
ning kan förklaras utifrån genetik för individer i socioekonomiskt väl-
mående förhållanden, vilket i teorin bör kunna tolkas som att den sociala 
miljön i det sammanhanget snarare än en riskfaktor än en skyddsfaktor, 
men då mer ur ett utvecklingsperspektiv än ett situationellt perspektiv 
(Lichtenstein et al 2006: 71). Generellt samverkar rimligen ofta uppväxt 
och miljö med genetiska anlag eller neurologiska problem när det gäller 
många förövares psykologiska eller sociala problem (Rutter 2003: 15)
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positiva förebilder eller nätverkande eldsjälar vilket genererar kollektiv 
förmåga samt extra-lokala resurser. Där höga nivåer av dessa riskfak-
torer samverkar med låga nivåer av skyddsfaktorer är hypotesen att 
graden av oordning kommer att vara hög. Detta kan relateras till den 
så kallade rutinaktivitetsteorin med dess fokus på brott som ett utfall 
av att motiverad förövare, bristande kontroll samt tillgänglig offer/mål 
sammanstrålar i en punkt rumsligt och temporalt (Cohen & Felson 
1979; Felson 1998; jfr Wikström et al 2012).  Tidigare forskning (St 
Jean 2007: 199ff ) har också visat att kollektiv förmåga bäst kan förstås 
som en skyddsfaktor då den studiens platser med låg kollektiv förmåga 
hade mycket brottslighet endast om det också förekom situationella 
riskfaktorer på platsen. 
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4 metod

För att förstå hur socialt kapital inverkar på skadegörelse och anlagda 
bränder har detta projekt tagit ett brett grepp på frågan och använt flera 
olika typer av metoder. I detta kapitel kommer kortfattat att redogöras 
för vilka metoder som använts, varför de använts, hur de använts samt 
vilka problem eller felkällor som kan finnas förknippade med meto-
derna. Kort sammanfattat används kvantitativ metod för att skapa en 
bild av generella uppfattningar bland de boende. Kvalitativa metoder 
används för att bättre förstå sociala processer och sammanhang samt för 
att identifiera sådant som inte fångats upp teoretiskt. Geografiskt base-
rad metod slutligen används för att föra in ett perspektiv av mikroplatser 
och koordinatsatt data så att den rumsliga dimensionen av analysen ges 
en högre precision. 

I relation till metod har också vissa etiska överväganden gjorts. Inom 
projektet har ingen individdata av känslig natur använts och etikpröv-
ning har därför inte varit nödvändig. Däremot finns en risk att denna 
rapport bidrar ytterligare till den stigmatisering av områden/grannskap 
som problematiseras i analysen (Kapitel 11). En bedömning gjordes 
dock att de nackdelar som skulle vara kopplade till en avidentifiering 
av områdena övervägde fördelarna. Att avidentifiera områdena skulle 
delvis ha medfört svårigheter avseende delar av den bakgrundsstatistik 
som används, men framför allt avseende de geografiska analyser som 
baseras på kartor. 

4.1 enkät och kvantitativ analys

För att kunna få en bild av grannskapen, socialt kapital och oordning i 
de fyra områdena har en kvantitativ studie genomförts med en enkät-
undersökning. Den enkät som använts i området är specifikt utformad 
för detta projekt med avstamp i de teorier som tas upp i teorikapitlet 
(Se Bilaga 4.1 för enkät). Sex personer rekryterades i samarbete med 
stadsdelsförvaltningen i Hyllie för att arbeta med enkäten. Dessa per-
soner har god lokalkännedom samt en språkkompetens som täcker en 
stor del av de boende i området, där förutom svenska och engelska två 
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personer vardera anställdes med kompetens i arabiska, albanska samt 
afghanska språk (pashto/dari). Tidiga utkast av enkäten testades av 
dessa för att säkerställa att det fungerade att översätta till andra språk 
samt att enkäten framstod som rimlig. Dessutom fick kommunen 
och stadsdelsförvaltningen som bidrog till finansieringen av enkäten 
inkomma med önskemål om frågeställningar av intresse ur deras per-
spektiv. Vissa förändringar i formuleringar och frågeställningar gjordes 
i detta skede innan enkäten trycktes upp. Urvalet för enkäten gjordes 
genom ett slumpmässigt urval av trappuppgångar där sedan samtliga 
hushåll användes. En besiktning av samtliga adresser med bostäder på 
i studerade områden gjordes tillsammans med en kartläggning av hur 
dessa adresser var fördelade på områdenas 59 gårdar. Från varje gård 
slumpades en trappuppgång fram vilket sedan kompletterades med att 
SPSS fick slumpa fram ytterligare 28 trappuppgångar från totalantalet 
av trappuppgångar. Trappuppgångarna varierar mellan 5 och 54 lägen-
heter beroende på våningsplan samt lägenheternas storlek. Totalt bestod 
urvalet av 87 trappuppgångar av de 416 dokumenterade i områdena. En 
av dessa trappuppgångar fick vi ej tillträde till, och det faktiska urval 
som använts består därmed av 86 trappuppgångar med total 1255 hus-
håll. Framslumpade trappuppgångar fick efter överenskommelse med 
respektive fastighetsförvaltare ett exemplar av enkäten tillsammans med 
en lapp om vilka tider intervjuer skulle genomföras i sin brevlåda. In-
tervjupersonalen återvände sedan på avtalad tid och knackade dörr för 
att genomföra intervjuer, samla in enkäter samt svara på frågor. Hushåll 
där ingen kontakt nåddes fick istället ett svarskuvert i brevlådan och 
möjligheten att posta in enkäten. För att uppnå en relativt sett jämn 
svarsfrekvens mellan olika områden är det relativt vanligt att översampla 
i socioekonomiskt utsatta områden (jfr Wikström et al 2012). I denna 
undersökning användes ingen översampling, men däremot sattes en 
ambition om att göra fler återbesök i trappgångar som hör till allmän-
nyttan (Malmö Kommunala Bostadsbolag, MKB). I de trappuppgångar 
som hör till allmännyttan med generellt lägre inkomstnivåer sattes en 
ambition om minst två återbesök medan övriga trappuppgångar nor-
malt endast fick ett besök. Resultatet blev också lyckat, med relativt 
små skillnader i svarsfrekvens mellan olika typer av fastighetsägare.  
Enkäterna har genomförts under perioden april till juni 2012 och totalt 
genomfördes 680 enkäter vilket innebär att den totala svarsfrekvensen 
var 54,18%16. Av dessa innehöll 7 enkäter ingen data och exkluderades 

16 Deadline för enkäter inkommande med post sattes till 2012-07-18 för 
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vilket resulterade i en svarsfrekvens på 53,63%17. Svarsfrekvensen var 
55,27% i allmännyttans områden och 51,73% hos privata fastighetsä-
gare. Den totala svarsfrekvensen var lägre än väntat, men det bedömdes 
ej vara möjligt att inom uppsatta tidsramar fortsätta arbetet för att öka 
svarsfrekvensen. I tillägg gjordes en del intervjuer utifrån samma enkät 
med invånare som inte bodde i de 86 framslumpade gårdarna, totalt 
handlar det om 4 intervjuer, som dock ej har använts i analysen för 
denna rapport. 

Respondenters karaktär har jämförts med tillgänglig statistik över 
delområdena avseende befolkningsstruktur och demografi (Malmö 
stad 2009)18. Den tillgängliga statistikens kategorier överensstämmer 
inte med enkät-datan, men ger en bild av områdenas allmänna karak-
tär. Viktigt att notera är att den statistik som anges nedan är behäftat 
med stora felmarginaler avseende Bellevuegården och Kroksbäck. Som 
nämnts tidigare fokuserar detta forskningsprojekt på lägenhetsområden 
och har exkluderat villor samt pensionärsboenden. För Bellevuegården 
innefattar delområdesdata pensionärsboenden, och befolkningen kan 
därmed antas vara äldre och till större del kvinnlig än i det samplade 
urvalet. För Kroksbäck, och i mindre mån Bellevuegården, innefattar 
delområdesdata ett stort villaområde med bland annat lägre andel ut-
ländsk bakgrund. Tabellen ska utläsas så att den första uppgiften i varje 
cell utgörs av offentlig statistik över befolkningen i delområdet19 och 
den andra uppgiften utgörs av enkätdata. Samtliga siffror utgör andelar 
av totalen i procent avrundat till närmsta heltal. Som kan ses i tabellen 
är gruppen unga systematiskt och kraftigt underrepresenterad (ca 50%). 
Även den näst yngsta åldersgruppen är systematiskt underrepresenterad 
men inte lika kraftigt (ca 20%). Den äldsta åldersgruppen är i sin tur 
kraftigt överrepresenterad bland respondenter (92% fler än väntat) 
liksom kvinnor (15% fler än väntat). För utländsk bakgrund samt den 

att det skulle finnas tid till analys. Efter detta datum har ytterligare 
15 enkäter inkommit vilket ger en svarsfrekvens på 55,38% när dessa 
inkluderas. 

17 Svarsfrekvensen inklusive den trappuppgång som ej nåddes är 53,24% 
(inkluderar ej sent inkomna svar)

18 För Kroksbäck och Bellevuegården studeras inte hela delområdena, och 
jämförelsestatistiken är därför inte helt relevant. I brist på bättre data har 
den dock använts. 

19 Notera också att den offentliga statistiken innefattar hela befolk-
ningen, inklusive små barn som inte är en del av populationen för 
enkätundersökningen. 
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näst äldsta åldersgruppen finns inget tydligt systematiskt fel baserat på 
befintlig statistik.20

tabell 4.1. delområdesstatistik kontra enkätstatistik över ålder, kön och 
utländsk bakgrund. 

Delområde 16-24/15-25 25-44/26-40 45-64/41-60 65+/61+ Andel 
kvinnor

Andel 
utländsk 
bakgrund

Holma 14/6 28/26 22/26 12/42 50/59 75/62

Södertorp 6/2 13/1 30/27 46/70 55/63 26/21

Kroksbäck 13/5 23/21 25/27 18/48 51/61 52/54

Bellevuegården 12/9 24/22 22/29 27/40 55/59 45/47

Genomsnitt 11/6 22/20 25/27 26/50 53/61 50/46

Avseende relativa nivåer av socialt kapital eller kollektiv förmåga mellan 
respektive grannskap vilket är huvudfokus för denna studie är systema-
tiska fel baserat på varierande vilja att besvara enkäten inget allvarligt 
problem så länge som det inte är stora variationer mellan olika analy-
senheter vilket kan inverka på resultaten. En kontroll har därför gjorts 
av hur fördelningen av respondenter avseende kön samt den äldsta 
åldersgruppen (där felen var störst avseende ålder) fördelats mellan de 
primära analysenheterna i studien, grannskapen. Fördelningen bland 
respondenter har jämförts med data över statistik för delområdet som 
helhet viktat mot den genomsnittliga felrepresentationen bland respon-
denterna för populationen som helhet.21 

20 Notera dock att siffrorna för Bellevuegården och Kroksbäck avseende 
andel utländsk bakgrund sannolikt bör justeras upp för de studerade 
områdena, vilket i så fall skulle medföra att vi kan tala om en systematisk 
underrepresentation av respondenter med utländsk bakgrund. 

21 För kvinnor är den genomsnittliga överrepresentationen relativt 
statistiken för delområdena som helhet 14.69% och för andel i den äldsta 
åldersgruppen 92.30% som använts för viktning. Notera också att den 
faktiska överrepresentationen för den äldsta åldersgruppen är generellt 
större eftersom ålderskategorierna inte helt överensstämmer. För 
Bellevuegården finns ytterligare en tydlig felkälla eftersom pensionärs-
boendet är inkluderat i statistiken men ej i undersökningspopulationen. 
Vilken inverkan de exkluderade villaområdena i Kroksbäck och Bel-
levuegården får på data över kön och ålder är okänt. 
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tabell 4.2. grannskap och respondenters karaktär avseende ålder och kön. 
grön =minst 10% lägre än väntat (* för 20%) - rött = minst 10% högre än 
väntat (* för 20%)

Grannskap Andel kvinnor
VIKTAT

Andel kvinnor
ENKÄT Andel 65+ VIKTAT Andel 61+ ENKÄT

Stensjö 63 54 52 20*

Delsjö 63 39.5* 52 24*

Hålsjö 63 70 52 57

Svansjö 63 57 52 43

Brf Krok 58 60 35 60*

Norrbäck 58 56 35 16*

Sörbäck 58 69 35 51*

Holma S 57 56 24 37*

Holma C 57 61 24 27

Fosiedal 57 59 24 60*

Södertorp 63 58 88 69*

Anneberg 63 67 88 71

Genomsnitt 61 60 48

Som tabellen visar är könsfördelningen relativt jämn, det är framför 
allt Delsjö som utmärker sig med en betydligt lägre andel kvinnliga 
respondenter än övriga områden. För gruppen andel äldre däremot 
är skillnaderna mycket stora mellan grannskapen. Två tredjedelar av 
grannskapen avviker mer än 20 % från förväntat antal respondenter i 
åldersgruppen relativt åldersfördelning i delområdet och genomsnittlig 
överrepresentation. Detta är troligen delvis relaterat till faktiska skill-
nader mellan exempelvis bostadsrättsföreningar och hyresrätter, men 
det går inte att utifrån tillgänglig data fastställa med säkerhet. Både 
avseende andel kvinnor och andel äldre finns alltså fel som kan tänkas 
inverka på resultaten av undersökningen, och det kommer därför att 
tas hänsyn till i analysen. Samtidigt ska det noteras att denna typ av fel 
kombinerat med det relativt låga antalet respondenter per geografisk 
analysenhet medför stora felmarginaler och resultaten bör därför tolkas 
konservativt när osäkerhet finns. 

Den kvantitativa analysen har genomförts med hjälp av SPSS22. 
Datan är geografiskt identifierad på gårdsnivå men analyser har gjorts 

22 Framtida analyser kommer göras med hierarkiska flernivå-analyser 
med hjälp av HLM, men detta har ej varit möjligt att genomföra inom 
projektets tidsramar.
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utifrån aggregering till grannskapsnivå med undantag för en separat 
analys av självförvaltningens betydelse som nämns i kapitel 6. För stu-
diens tolv grannskap är det genomsnittliga antalet respondenter 56 med 
ett minimum på 30 och ett maximum på 106. I de fall där två värden an-
givits på frågor av ordinalskaletyp har svaret kodats om till medelvärdet 
avrundat nedåt. Tre dimensioner av kontroll och sammanhållning har 
operationaliserats med två frågor vardera för förväntad social kontroll 
hos respondenten, förväntad social kontroll hos grannar samt sam-
manhållning/tillit. Värdena uppvisar acceptabel korrelation med alpha 
på .715 för sammanhållning, .771 för förväntad kontroll på sig själv 
samt .783 för förväntningar om grannars kontroll.  Sammanhållning 
och grannars kontroll utgör tillsammans begreppet kollektiv förmåga 
med alpha på .733. För socialt kapital som helhet har ett index (alpha 
på .745) skapats av ovan kollektiv förmåga tillsammans med mått på om 
man är överens med sina grannar (normer), om hur många man känner 
på sin gård (nätverk) samt hur många i området som kan hjälpa till med 
mindre tjänster (stöd). Nätverk och socialt stöd utgör typiska variabler 
som ofta studeras inom ramen för socialt kapital, medan normer ibland 
också inkluderas som ett mått på sammanhållning/tillit (Emmelin & 
Eriksson 2012; Sampson 2011). Samtliga variabler är omvänt kodade, 
ett lågt värde från enkäten motsvarar alltså ett högt socialt kapital. 
Skillnaderna är generellt mycket små mellan grannskap, vilket dock 
delvis var väntat eftersom grannskapen trots allt också är relativt lik-
artade samtidigt som Sverige i en internationell jämförelse tenderar att 
uppvisa betydligt lägre skillnader generellt (jfr Sampson 2011; Sampson 
& Wikström 2007). Som beroende variabler har aggregerade mått på 
oordning använts utifrån statistik från räddningstjänsten över anlagd 
brand samt observerad oordning genom egen genomförd Systematisk 
Social Observation (SSO).  

En tydlig brist i det övergripande upplägget av denna studie är att 
enkäten inte kunde genomföras förrän under slutet av forskningspro-
jektet. Det innebär att den data som används för flertalet oberoende 
variabler temporalt föregår de beroende variablerna, vilket är långt ifrån 
idealt (jfr Gottfredson & Hirschi 1990). Det är rimligt att detta inver-
kar på eventuella resultat, men samtidigt har det visats att variabler som 
kollektiv förmåga tenderar att vara relativt stabila över tid (jfr Sampson 
2011). Möjligheten finns också att samla in ny data över beroende vari-
abler i framtiden för att få en korrekt temporal ordning av variablerna. 
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4.2 intervjuer och kvalitativ analys

Den bild som fås av den kvantitativa studien ger oss en inblick i hur 
det ser ut i de studerade delområdena, men den säger väldigt lite om 
de sociala processer som är involverade. Mer specifikt låter den oss inte 
upptäcka något vi inte redan har en uppfattning om (Strauss & Corbin 
1996: 11). För att få en tydligare bild av områdena har därför semi-
strukturerade intervjuer genomförts med boende och nyckelpersoner 
i områdena (Se bilaga 4.2 för frågeformulär).  Viktiga intervjuteman 
var ordning och oordning, socialt kapital, sociala nätverk samt platser. 
För att få en syn på ordning och oordning utifrån de boendes egna 
perspektiv formulerades frågor om de boendes syn på positivt respektive 
negativt i sitt område respektive vilka egenskaper som förknippas med 
ett perfekt område och med ett väldigt dåligt område. För socialt kapital 
användes tillämpade varianter av de frågor som normalt används för 
att operationalisera nyckelfaktorer som sammanhållning, social kontroll 
och tillgång till extra-lokala resurser (Se mer i teorikapitlet). För sociala 
nätverk var utgångspunkten strukturer i sociala nätverk med fokus på 
noder, organisationer och mötesplatser vilket också utgjorde utgångs-
punkt för diskussion kring platser kompletterat med rumslig otrygghet. 

4.2.1 Urval av respondenter samt intervjuernas  
genomförande 

Tanken med boendeintervjuerna var att de ska fånga upp den syn som 
finns hos personer med en central placering i olika typer av bostadsrela-
terade sociala nätverk. För att uppnå detta syfte har intervjudeltagarna 
valts ut utifrån sitt engagemang i bostadsrelaterade organisationer. De 
boende som intervjuats utgörs framför allt av styrelsemedlemmar i lokala 
hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar, samordnare för själv-
förvaltning samt i ett fall föreningsaktiva från en pensionärsförening. 
Där det var möjligt genomfördes intervjuer som fokusgruppsintervjuer 
med grupper av boende som därmed kunde reflektera över varandras 
svar. För MKB Bellevuegården samt de båda bostadsrättsföreningarna i 
Södertorp genomfördes dock endast individuella intervjuer.  I samtliga 
boendeintervjuer tillfrågades respondenterna om det fanns någon annan 
person i området som kände väldigt många eller av annan anledning 
var lämplig att prata med. Endast fyra sådana personer identifierades 
dock, varav två blev intervjuade. För att förbättra täckningen av lokalt 
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baserade sociala nätverk har dessutom centralt placerade individer i 
lokala föreningar identifierats och kontaktats även i de fall de inte iden-
tifierats i snöbollsurvalet. Totalt intervjuades 28 personer fördelat på 9 
i Bellevuegården, 8 i Holma, 7 i Kroksbäck, 2 i Södertorp samt 2 med 
koppling till mer än ett av områdena. En andra omgång av semistruktu-
rerade intervjuer genomfördes med representanter för fastighetsförval-
tare och kommun för att öka förståelsen för situationen i områdena. I 
dessa intervjuer diskuterades liknande frågor som i boendeintervjuerna, 
men med ett större fokus på förekomst av och olika typer av åtgärder 
mot skadegörelse eller andra problem (Se bilaga 4.3). Respondenterna 
tillfrågades om huruvida skadegörelse var ett problem, om det var 
vanligt, om rutiner för att arbeta mot det samt eventuella policys. De 
fick dessutom ta ställning till preliminära översiktliga resultat från ob-
serverad skadegörelse. Totalt intervjuades 12 personer i denna omgång. 
Samtliga intervjuer inleddes med en kort och översiktlig redogörelse för 
bakgrunden till forskningsprojektet: ”I det här forskningsprojektet är vi 
intresserade av hur sociala nätverk och socialt kapital inverkar på om ett 
bostadsområde fungerar bra eller dåligt”. I många av intervjuerna har 
respondenterna glidit mellan de olika teman som tagits upp, och flera 
utsagor kan också kopplas till mer än ett tema. En del respondenter 
har varit väldigt talföra och på egen hand tagit upp många av de frågor 
som var tänkta att ställas. Intervjuerna har därmed fått en betydligt 
mindre strukturerad karaktär än vad frågeformuläret kan ge intryck av. 
I efterhand har dock all data sorterats utifrån relevant frågeställning 
för analys. I flera intervjuer har intervjupersoner problematiserat olika 
frågor i relation till mer övergripande samhällsutveckling. Den typen 
av övergripande information har där det är applicerbart kopplats till 
bostadsområdets egenskaper, men oftast relateras det till de mer kon-
struktivt inriktade forskningsfrågorna kring vad som kan göras för att 
förbättra situationen genom att stärka det sociala kapitalet. 

4.2.2   olika perspektiv och studiens brist på       
  representativitet

En viktig aspekt på intervjuernas representativitet är att en stor majo-
ritet av respondenterna utgörs av individer födda i Sverige av föräldrar 
födda i Sverige. Endast två av de intervjuade i boendeintervjuer hade en 
utomeuropeisk bakgrund, och detta är också något som delvis speglas i 
intervjuresultaten. Invandrings- och integrationsrelaterade frågor togs 
upp i nästan samtliga intervjuer, i vissa fall med främlingsfientliga toner. 
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Merparten av de intervjuade problematiserade dock segregation och 
invandring ur ett relativt nyanserat perspektiv och utan att skuldbe-
lägga invandrare som grupp. Samtidigt går det inte att bortse från att 
den norm som kommit till uttryck i djupintervjuerna inte tar hänsyn 
till samhällets multikulturella prägel, särskilt i relation till Holma och 
Kroksbäck där en mycket hög andel av de boende har utländsk bak-
grund. Det kommer bland annat till uttryck i den kritik som boende i 
Holma riktar mot områdets närbutik vilken anses ha varor som bara är 
anpassade till vissa kulturer, underförstått inte anpassat till ”den svenska” 
kulturen. Att en så liten del av respondenterna i de genomförda fo-
kusgrupps- och nyckelpersonsintervjuerna har utländsk bakgrund är 
ett generellt problem i denna studie. Den bild som framträder saknar 
viktiga perspektiv, vilket dessutom i relation till den tydliga indelning 
mellan ”svenskar” och ”annan bakgrund” som verkar finnas avseende 
social organisation kan tänkas ha en stor betydelse (Se mer kapitel 11). 

4.3 Geografiska analyser och datainsamling

När det gäller rumsliga dimensioner på sociala relationer i allmänhet 
och brott i synnerhet brukar termen ekologi användas för att beteckna 
att det handlar om en rumslig aspekt på det sociala (socialekologi) el-
ler brottet (brottsekologi). Det handlar ofta om förekomsten av- eller 
egenskaper hos individer, byggnader, organisationer eller liknande inom 
ett avgränsat geografiskt område som på olika sätt kan aggregeras till en 
ekologisk variabel ( Jansson 1961: 352). I denna studie har framför allt 
grannskapet som ekologisk variabel varit centralt, men även gård och 
delområde intar viktiga positioner, och dessa olika rumsliga dimensio-
ner förtjänar ett kort omnämnande. 

I ett tidigt skede av studien framkom att boende i delområdena vis-
serligen identifierade sig som boende i området, men inte hade någon 
social relation till området som helhet. Sociala relationer, interaktioner 
och processer tar istället plats inom mindre geografiska enheter. Den 
mest grundläggande enheten i dessa områden med flerfamiljshus är 
trappuppgången som allmänt identifierades som en meningsfull en-
het för social organisation. Det är dock en mycket liten enhet som är 
svår att analysera övergripande för alla fyra delområden. I andra hand 
pekades gården ut som en viktig plats, definierad av det rum mellan två 
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och fyra intilliggande hus vars entréer vetter mot varandra. Det är en 
geografisk enhet som i viss mån kommer att användas i denna studie 
som en minsta enhet för analyser. En gård innefattar normalt mellan 
12 och 200 hushåll i dessa områden beroende på lägenheternas samt 
husens storlek och antalet hus som innesluter gården. En tredje ana-
lysenhet som identifieras var den rumsliga enhet som sammanbinds av 
gemensam parkeringsplats och tillträdesväg. Dessa enheter är ett resul-
tat av miljonprogrammens fysiska planering och är väldigt tydliga rent 
rumsligt. Områdena är uppbyggda av dessa enheter och transportsystem 
för gång, cyklism och bil är anpassad efter det, i flera fall finns också 
separata busshållplatser för respektive enhet. De överensstämmer även 
med ovan nämnda definitioner av grannskap även om de rent empiriskt 
är betydligt mindre än gängse operationaliseringar av begreppet. I detta 
projekt har vi därför valt att betrakta dessa enheter som grannskap. Det 
rör sig om totalt tolv grannskap, fördelat med tre vardera i Holma och 
Kroksbäck, fyra i Bellevuegården och två i Södetorp. Grannskapen har 
cirka tusen invånare vardera, förutom för Södertorp där siffran är ca 600 
(Se mer i kapitel 5).

Mycket av datan har samlats in på koordinatnivå för att sedan 
aggregeras till andra nivåer. I de geografiska analyserna har program-
met ARCMap använts. Koordinatsatt data för brand och skadegö-
relse har analyserats ur flera olika perspektiv. Datan har aggregerats 
till grannskapsnivå för att ge en översiktlig bild av de totala nivåerna 
i olika grannskap. En separat analys har gjorts där endast de delar av 
grannskapen som består av ytor omgivna av bostadshus tagits med. Det 
innebär att observationer på vägar, större gångvägar, skolor och liknande 
uteslutits för att få en bättre bild av skillnader på själva bostadsytan. 
Förutom dessa analyser på aggregerade nivåer har också densitetsana-
lyser gjorts på mikronivå för att identifiera hotspots av oordning i form 
av brand och skadegörelse. Data över anlagd brand har hämtats från 
räddningstjänsten och över inkomstintervall på 200-metersrutor från 
SCB. Övrig data är insamlad i projektet, däribland resultat från enkäter 
på olika geografiska analysenheter samt resultat från observationer av 
klotter och skadegörelse som genomförts. 

4.3.1 SSo – en svensk tillämpning av kvantifierade 
observationer

Då statistik över skadegörelse och klotter är behäftat med stora fel-
marginaler har direkta observationer av detta genomförts i de fyra 
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studerade områdena samt Kroksbäcksparken som separerar Holma från 
Kroksbäck. Metoden som använts är en tillämpad version av den metod 
för Systematisk Sociala Observation (SSO) som utvecklats i Chicago 
(Sampson & Raudenbusch 1999). Studien har avgränsats till att gälla 
publika ytor och ej privata eller semi-privata (jfr Lieberg 1992) så att 
inga tillstånd har behövts för datainsamlingen. De publika ytorna i 
området täcker hela utemiljön utom förskolor samt vissa privata gårdar. 
En forskare har systematiskt rört sig till fots över alla bebyggda publika 
ytor och fotografiskt dokumenterat alla påträffade objekt med klotter, 
skadegörelse eller markant nedskräpning med hjälp av en mobiltelefon. 
Varje fotografi har GPS-kodats och i efterhand kategoriserats utifrån 
delområde, typ av plats, objekt samt form av skadegörelse.  Avseende 
klotter och skadegörelse har en medvetet låg tröskel valts. All form av 
inverkan som kan identifieras som oönskad och avsiktlig har registrerats, 
vilket inkluderar väldigt småskaliga exempel såsom klotter med vanlig 
penna och repade fönster eller parkbänkar. För skräp har ansamlingar av 
skräp bestående av minst tre tydligt synliga objekt på en yta av maximalt 
fyra kvadratmeter alternativt skräp med tydligt symbolvärde som kros-
sat glas eller ölburkar använts som operationalisering. 

De vanligaste kategorierna av fysisk oordning som registrerats är 
klotter och repor. Avseende objekt är klotter vanligt förekommande 
på lyktstolpar och elskåp. Mindre klotter är också väldigt vanligt vid 
bostadshusens portar. Repor förekommer frekvent på parkbänkar eller 
bord, men också vid portar och fönster. När det gäller typ av plats kan 
det konstateras att publika stråk är hårt drabbade, framför allt då genom 
lyktstolpar, papperskorgar och elskåp. Skolor uppvisar också mycket 
höga nivåer av fysisk oordning. När det gäller platser av mer residentiell 
karaktär är det vanligaste litet klotter vid portar samt repade parkbänkar 
eller bord.  

 Bild 4.1 Småskaligt klotter, repad parkbänk, skräpig plats (krossat glas). 
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GPS-koordinaterna från fotona har översiktligt kontrollerats visuellt. 
Många koordinater är 10-20 meter fel och i vissa sammanhang är fel-
marginalerna betydligt större, men det har i de flesta fall relativt liten 
betydelse för de geografiska analyserna. Koordinater på gränsen mellan 
två grannskap har kontrollerats manuellt och där felaktigheter påträffats 
har dessa justerats.23 GPS-koordinater från fotona har sedan via Google 
Earth exporterats till ARCmap för geografiska analyser. Två omgångar 
med observationer har genomförts, en under juli och augusti samt en 
under november och december (Bilaga 4.5 och 4.6). Det registrerades 
en markant högre nivå av oordning under den andra observationsom-
gången, 1085 fall jämfört med 427 under den första omgången. En 
liten del av denna ökning kan förklaras av att grönska dolde platser och 
objekt under sommarmånaderna., uppskattat till cirka 5 % av ökningen. 
Övrig skillnad kan ej förklaras genom denna studie, men personal från 
socialtjänst och räddningstjänst i området beskrev skillnaden som na-
turlig och väntad i relation till den högre andelen vuxna ute på somrarna 
samt att ungdomar i lägre grad vistas i sitt bostadsområde.24 Båda mät-
ningarna är starkt klustrade med z-värden för average nearest neighbor 
på -25,4 respektive -40,1. Vid en jämförelse av densiteten indelat i kvar-
tiler uppvisar de båda mätningarna också likartade mönster (Bilaga 4.7 
och 4.8). Alla platser som statistiskt identifieras som tillhörande andra 
till fjärde kvartilen har betraktats som hotspots. Störst skillnader finns 
i Bellevuegården där endast en hotspot sammanfaller i båda mätning-
arna. Samtliga hotspots i Bellevuegården tillhör dock den 2a kvartilen 
i båda mätningarna med de mer signifikanta hotspotsen förbehållna 
Holma och Kroksbäck. Merparten av hotspotsen i dessa områden sam-
manfaller men med varierande yta och densitet. En hotspot i norra Brf 
Holma registreras endast vid första mätningen och en hotspot i norra 
Holma Söder registreras endast vid andra mätningen. Ingen av mät-
ningarna uppvisar någon hotspot för Södertorp. Likheterna har sam-
manfattningsvis bedömts vara så stora att en sammanslagning av båda 
mättillfällena har använts som underlag för de fortsatta analyserna. Den 
sammanslagna databasen över observerad fysisk oordning uppvisar en 

23 Ett fall där det har en relativt stor betydelse är för koordinater från den 
norra sidan av Holmaskolan som i många fall hamnat en bit norrut och 
därmed bytt karaktär från publik till semipublik samt bytt grannskap 
från centrala Holma till Brf Holma. Detta fel har korrigerats i den data 
som används. 

24 Det finns också forskning som visar att anlagda skolbränder minskar på 
somrarna vilket eventuellt kan vara relaterat (Anderson 2009: 9).
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hög grad av klustring med en z-score för average nearest neighbor på 
-48,2 samt ett p-värde på 0.000. Vid sammanslagning kvarstår samtliga 
hotspots från de separata mätningarna, men hotspots med hög densitet 
som bara finns i en av mätningarna går från 3e eller 4e kvartilen till 
den andra kvartilen. För många av analyserna har de observationer som 
gjorts i Kroksbäcksparken uteslutits, och det totala antalet observationer 
som behandlas blir då 1265. 

Karta 4.1. observationer från systematisk social observation under juli-augusti 
2011 (grönt) samt november-december 2011 (röd). 

4.4 avslutning metod

För att få en helhetsbild av hur grannskap som geografisk och social 
enhet inverkar på och påverkas av anlagd brand, skadegörelse och socialt 
kapital är det nödvändigt att använda sig av flera olika metoder som till-
sammans ger en helhetsförståelse. I detta projekt kan den kvantitativa 
analysen av enkätmaterial sägas besvara frågor om vilka korrelationer 
som finns mellan olika oberoende och beroende variabler, exempelvis 
när det gäller kopplingen mellan skadegörelse och kollektiv förmåga. 
För att förstå varför det finns skillnader mellan grannskapen som ligger 
bortom de strukturella variablerna kan vi vända oss till det kvalitativa 
materialet, där vi kan få en insyn i sociala processer och berättelser som 
ger oss en utökad förståelse för de sociala sammanhang som utgör grun-
den för det sociala kapitalet. Som undersökningen visar blir det väldigt 
tydligt när berättelserna från södra och centrala Holma jämförs, trots 
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att områdena strukturellt är väldigt lika. Det kvalitativa materialet låter 
oss också undersöka om det finns något som teorierna inte förutser men 
som ur de boendes perspektiv ändå är meningsfullt. Slutligen så måste 
vi vända oss till de geografiska analyserna för att förstå hur rörelsemöns-
ter och mikroplatser inverkar på vad som händer i områdena. Det är 
dessutom ett viktigt instrument för att åskådliggöra den information 
som framkommer i det övriga materialet.
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5 områdena

I detta kapitel kommer de fyra delområden i Malmö som studerats 
att presenteras utifrån statistik, geografisk information samt intervju-
material. Tanken är att teckna en bild av dessa områden som kan stå 
som grund för den fortsatta analysen. I delar av analysen har också det 
invånarlösa delområdet Kroksbäcksparken inkluderats. Ett delområde 
är en administrativ enhet under stadsdelen. Det finns i Malmö 134 
delområden fördelat på tio stadsdelar, men 29 delområden har få eller 
inga fasta invånare och utgörs till exempel av parker, industriområden 
eller kolonilottsområden. I en tidigare studie av skadegörelse i Malmö 
studerades 86 delområden med en genomsnittlig befolkning på 2700 
(Ceccato & Haining 2005). Betydelsen av delområdet som enhet är va-
rierande även om det är ett etablerat begrepp. Vissa delområden är också 
kända mer generellt av olika anledningar. Såväl Holma som Kroksbäck 
kan sägas tillhöra denna mer kända kategori, då de tillsammans med 
några andra områden i Malmö fått ett rykte som problemområden.25 
Holma-Kroksbäck utgör också ett av de fem så kallade områdesprogram-
men i Malmö stad, särskilt utsatta bostadsområden på vilka det görs 
speciella satsningar inom ramen för befintlig verksamhet.26 

En viktig sak att poängtera är att studien är inriktad på de miljon-
programslägenheter som utgör huvuddelen av områdenas innehåll. 
I Bellevuegården (102 villor) och Kroksbäck (625 villor) finns också 
villaområden som dock inte studerats. Dessutom har 419 lägenheter 
i Bellevuegården som hör till stora äldreboenden exkluderats då dessa 
inte har samma sociala karaktär som övriga bostäder. Detta innebär 
också att den delområdesstatistik som Malmö stad publicerar inte är 
applicerbar eftersom den också inkluderar villa- och pensionärsboen-

25  Denna rapport kan dessutom bidra till stigmatiseringen av dessa områ-
den då den beskriver en relativt stor förekomst av problem med oordning 
och liknande i hyresrättsdelarna av Holma och Kroksbäck. Att avidenti-
fiera områdena övervägdes, men för att kunna åskådliggöra förhållanden 
geografiskt med kartor samt diskutera relationen till omgivande geografi 
bedömdes fördelarna med att inte avidentifiera dessa områden överväga 
nackdelarna.  

26  Områdesprogrammets koordinator har också varit indirekt invol-
verad i detta forskningsprojekt tillsammans med annan personal vid 
stadsdelsförvaltningen. 
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dedelarna. De fyra delområdena tillhör stadsdelen Hyllie som befinner 
sig i södra Malmö. Bellevuegården ligger i den nordvästra delen av 
Hyllie med Kroksbäck söder om sig. Öster om Bellevuegården ligger 
koloniområdet Ärtholmen följt av Södertorp och öster om Kroksbäck 
ligger Kroksbäcksparken följt av Holma. Kroksbäck är delat av en stor 
genomfartsled, Lorensborgsgatan, med i huvudsak lägenheter på den 
östra sidan och ett stort villaområde på den västra sidan. I denna rapport 
kommer om inte annat sägs Bellevuegården respektive Kroksbäck syfta 
till de studerade delarna av områdena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 5.1. Karta över undersökta bostadsområden

5.1 likheter och skillnader

De fyra delområdena har tydliga likheter i att de alla består av flerfa-
miljshus byggda under miljonprogramsepoken från sent 1960-tal till 
tidigt 70-tal. En annan viktig likhet är att det handlar om så kallade 
sovstäder, områden med mycket stor prägel av bostäder men få arbets-
platser samt service- eller och nöjesinrättingar. Till den absolut största 
delen kan alltså områdena sägas bestå av bostäder, vilket är av vikt då 
blandad markanvändning har visats ha en tydlig positiv korrelation 
med brottslighet och skadegörelse (Sampson 2011; Reynald 2011; La 
Grange 1999). När det gäller service och butiker har Holma och Kroks-
bäck båda var sin liten butik och restaurang samt diverse mindre företag 
som frisör eller liknande utspritt över områdena. Bellevuegården har 
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en liten butik på den östra sidan (på MKBs område) samt ett centrum 
på den västra sidan (Stena fastigheter) som omfattar större matbutik, 
restaurang/pub , kiosk, bageri, bibliotek etc. Södertorp har inga butiker 
alls, men precis utanför området finns en stor Coop Forum. 

När det gäller skillnader är det tydligast avseende demografi, boen-
deform och inkomster. Inkomstnivåerna är generellt högre i bostads-
rättsföreningarna och lägst i MKBs bostäder. I Holma och Kroksbäck 
är också andelen med utländsk bakgrund hög liksom andelen barn och 
ungdomar. För fattigdom har vi i en analys genomförd i samarbete med 
Nicklas Guldåker vid kulturgeografiska institutionen på Lunds univer-
sitet tagit fram data över andel fattiga i de berörda delområdena fördelat 
på rutor som är 200*200 meter. Som vi kan se på karta 5.2 är andelen 
fattiga över 50 % i MKB-delarna av Holma och Kroksbäck (Sörbäck, 
Norrbäck, Holma S, Snödroppsgatan/Holma C) . För bostadsrätts-
föreningen i Holma liksom MKB-grannskapen och Svansjögatan i 
Bellevuegården samt delar av bostadsrättsföreningen i Kroksbäck re-
gistreras också relativt höga nivåer av låginkomsttagare mellan 40 och 
50%. Övriga områden har lägre andel låginkomsttagare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 5.2. andel låginkomsttagare (ScB) 2010 på 200-meters rutor. Holma, 
Kroksbäck, Bellevuegården, Södertorp. röd = 50%+, orange = 40-50%, 
ljusgrön = 20-40%, mörkgrön =-20%
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5.2 grannskap

När fokusgrupps- och personliga intervjuer med boende i områdena 
genomfördes stod det snabbt klart att det finns en geografisk analysen-
het som är mindre än delområdet men större än gården man bor på. Vi 
har valt att benämna dessa områden grannskap, och dessa grannskap 
kan sägas generellt besitta flera tydliga egenskaper. De har någon form 
av namn eller annat sätt att beskriva dem på. Avseende hyresrättsom-
rådena är benämningen framför allt baserat på gatuadressen (Ex för 
Bellevuegården: Delsjögatan, Stensjögatan, Hålsjögatan, Svansjögatan), 
men för Holma delvis baserat på närmaste busshållplats. För bostads-
rättsföreningarna är det helt enkelt bostadsrättsföreningen som är 
benämningen, förutom avseende Holma där bostadsrättsförening och 
busshållplats båda kallas Fosiedal. De har en social betydelse, dels baserad 
på rörelse- och aktivitetsmönster och dels baserad på sociala nätverk. 
Boende rör sig framför allt inom detta område och har de flesta av 
sina bekanta inom detta område. De medför en form av platsidentifika-
tion, som utgår från den sociala betydelsen, men som också är starkt 
relaterad till större geografiska sammanhang, framför allt delområde. 
Till exempel är Norrbäck en tydligt definierad plats, men också tyd-
ligt definierad som en del av Kroksbäck.27 De är fysiskt avgränsade av 
gator, parkytor och gångvägar och lätt identifierade på en karta. Detta 
är ett medvetet designval inom denna typ av miljonprogramsområden, 
grannskapen som enklaver inom ett delområde baserat på tillträdesväg 
och parkeringsmöjligheter (Aretun 2009: 7). De är av ungefär samma 
storlek räknat till invånare, ca 500-1500 invånare. Slutligen är de också 
socialt och socioekonomiskt homogena, i en betydligt större utsträckning 
än delområdena är. Det finns även sociala organisationer kopplade till 
denna nivå. Bostadsrättsföreningarna utgör vardera en organisation, och 
för de åtta hyresrättsgrannskapen finns också åtta hyresgästföreningar. 
Dessa är dock inte helt kopplade till grannskapen, Hålsjögatan och 
Svansjögatan utgör en hyresgästförening medan Sörbäck är delat i två 
hyresgästföreningar. 

27  I Kroksbäck är det dock förekommande att istället för Sörbäck och 
Norrbäck som denna rapport använder göra indelningen Sörbäck, Mel-
lanbäck och Norrbäck. Vilket också speglas i hyresgästföreningen som 
nämns på denna sida. 
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Karta 5.3. Studiens grannskap med typ av fastighetsförvaltare. Brun = Stena 
fastigheter (privat hyresrätt), grön = mKB Fastigheter (Kommunal hyresrätt), 
turkos = Bostadsrättsföreningar.

5.3 gårdar

Gården som fenomen är en viktig rumslig arena. Den definieras i detta 
projekt som den yta som finns utanför ingångarna till husen avgränsad 
av andra byggnader eller gångvägar. Den vanligast förekommande ty-
pen av gård har hus på två sidor, antingen mot varandra eller bredvid 
varandra i 90 graders vinkel. Det förekommer dock även gårdar som är 
täckta på tre eller fyra sidor med hus, samt i ett fall en gård som endast 
har hus på en sida. Variationen är mycket stor när det gäller antal lägen-
heter och invånare. Den minsta typen av gård består av två motstående 
trevåningshus med vardera två trappuppgångar och två lägenheter per 
våningsplan, det vill säga tolv lägenheter. Det kan kontrasteras mot en 
gård som också består av två hus, men med nio våningar, tre ingångar 
och upp till sex lägenheter per våningsplan vilket ger ett totalt antal 
lägenheter på över 300. Gårdens betydelse är rimligen större för små 
gårdar medan trappuppgång eller liknande har en viktigare betydelse på 
de gårdar där antalet boende och lägenheter är mycket stort. 
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5.4 grannskap och oordning

Det är väldigt stora variationer mellan grannskapen avseende förekom-
sten av oordning. För både anlagda bränder och observerad oordning är 
förekomsterna högst i Holma och Kroksbäck, där också fattigdom och 
andra indikatorer för utsatthet är som högst. För observerad oordning 
utmärker sig södra Holma genom att trots likvärdig andel låginkomst-
tagare ha relativt låg nivå av observerad oordning. Generellt kan det 
också sägas att publika platser såsom gångvägar och skolor har högre 
nivåer av observerad oordning än semi-publika platser som gårdar. 
Detta kan teoretiskt relateras till den potentiella närvaron av informell 
social kontroll på de semi-publika platserna, något som också togs upp 
av en representant för Malmö stad som intervjuats. Här tas också för-
skolor upp som potentiellt problematiska, men förskolegårdar har som 
nämndes i metoddelen ej innefattats i observationerna just på grund av 
sina semi-privata karaktärer. 

”IP: Nej det enda som jag kan tänka mig är att det är på, på dom 
offentliga platserna har man inte bevakning dygnet runt som man har 
på exempelvis ett bostadsområde där någon kan hålla koll och se vem 
det är. Ofta är det ju lokalt förekommande, med ungdomar som bor 
i området och dom är kanske lätta att känna igen också, och då går 
man till en plats där man kanske inte syns. 

M: Har man något intryck av att ungdomarna vistas på dom här plat-
serna också? Jag menar, det är skolor så det är klart, men på kvällstid 
också?

IP: Ja det är det. Skolor är allmän plats-mark, så där får dom lov att 
vara. Ofta finns det ju, som på Kroksbäcksskolan har vi multiarenan 
va, som man kan använda, men det finns väl kanske även lite inne på 
skolgårdar också som man använder, som kanske inte finns i bostads-
område. Tittar man sen på förskola så är inte det allmän-plats-mark, 
men där finns det intressanta, kanske speciellt förskolor där det finns 
gatt där man kan gömma sig så man inte syns ut, och dricker öl, röker. 
På en förskola i Holma där får dom nästan gå varje måndag va och 
leta kanyler i barnens gruslåder.” (Förvaltare Hyllie 111026: 2)
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Karta 5.4. SSo observerad oordning indelat i tre kategorier för grannskap 
respektive boendeytor inom grannskap (mindre ytor inuti grannskapen). grön 
= 18-52 (6-32), orange = 53-145 (33-87), röd = 146-241 (88-125).  

För anlagd brand fås ett likartat resultat. Den största skillnaden är att 
Brf Fosiedal går från medel till låg nivå. Återigen har södra Holma lägre 
nivåer än övriga grannskap med hög fattigdom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 5.5. anlagd brand 2007-2011 enligt räddningstjänsten syd indelat i 
tre kategorier för grannskap respektive boendeytor inom grannskap (mindre 
ytor inuti grannskapen). grön = 0-8 (0-3), orange = 9-20 (4-9), röd = 21-54 
(10-31)

 
Även om problemnivåerna är höga i Holma och Kroksbäck så finns det 
också tendenser till förbättring, till exempel avseende mängden klotter 
på skolorna. 

”Men annars va när det gäller klotter så har det minskat radikalt i 
Hyllie i dom här tre skolorna som är mest utsatta, det gäller Krok-
sbäck, det gäller Holma och det är Lindeborgsskolan.” (Förvaltare 
Hyllie 111026: 1)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera det finns stora skillnader mellan 
grannskapen avseende såväl observerad oordning som anlagda bränder. 
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5.5 gårdar och oordning

Som antytts tidigare i denna rapport är inte bara grannskapen av in-
tresse, utan även de mindre geografiska enheter som utgörs av bland 
annat gårdar. För gårdar är det inte meningsfullt att aggregera datan 
eftersom felmarginalerna på mätning för såväl observerad oordning 
som brand-data från räddningstjänsten då skulle riskera att få för stor 
inverkan. Istället används densitetsanalyser för att identifiera platser 
där det är statistiskt signifikanta kluster av oordning. Det övergri-
pande mönster som då kommer fram ger en bild som liknar den från 
grannskapsanalyserna. Men vi kan också se mer detaljerade mönster. 
I centrala Holma ser vi att en signifikant hotspot för såväl observe-
rad oordning som brand återfinns. Det är Holmaskolan som i sig själv 
utgör en viktig faktor för att förklara de höga nivåerna av oordning i 
grannskapet Snödroppsgatan. Det har under 2007-2011 registrerats 34 
anlagda bränder i Snödroppsgatan, varav 11 på Holmaskolan. I Södra 
Holma har det registrerats 16 anlagda bränder, och Snödroppsgatan har 
alltså 18 fler total, men 11 av dessa utgörs av bränder på skolan. För 
anlagd brand utgör bränder på Holmaskolan närmare två tredjedelar 
av skillnaden mellan grannskapen. Det är också möjligt att tänka sig 
att det kan ge en viss spridningseffekt på det närliggande området med 
eldande också där, men det går inte att påvisa. Det är också tydligt att 
södra Holma bara fläckvis uppvisar signifikanta kluster av observerad 
oordning trots att karta 5.2 inte visade på en lägre andel med låg in-
komst. Det är något som kommer att diskuteras mer i följande kapitel. 
Ytterligare en mikroplats av intresse är det relativt stora område vid 
Stensjögatan som i bilden är orange, dvs andra kvartilen densitet. Det är 
en yta med en fotbollsplan vid bostadshusen, en plats som också kom-
mer att återkomma i följande kapitel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 5.6. densitet av observerad oordning i kvartiler. 30 meters radie. 
mörkare färg = högre densitet. Första kvartilen visas ej.  
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Avseende anlagd brand sticker förutom Holmaskolan en stor yta av 
Sörbäck ut med mycket höga nivåer. Signifikanta nivåer av densitet 
för anlagd brand förekommer endast i de tre grannskapen Snödropps-
gatan, Sörbäck och Norrbäck. Också här är det av intresse att notera 
att södra Holma inte har någon hotspot trots att området enligt karta 
5.2 liksom de tre områden med mycket anlagd brand har en hög andel 
låginkomsttagare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta 5.7. densitet av anlagd brand 2007-2011 i kvartiler. 100 meters radie. 
Första kvartilen visas ej.  

Sammanfattningsvis har de studerade grannskapen visserligen flera 
likheter, men också många olikheter. Inte minst är det tydligt avseende 
den högre graden av fattigdom och oordning i allmännyttans delar av 
Holma och Kroksbäck. I de följande kapitlen ska nu olika samband 
kring denna oordning belysas och hur de boende upplever situationen i 
sina grannskap. I de följande fyra kapitlen kommer de tolv grannskapen 
att diskuteras fördelat på ett kapitel vardera för varje delområde. Ett 
stort fokus ligger här på resultat från fokusgruppsintervjuer, men även 
enkätdata och observationer redovisas. Avseende enkäterna presenteras 
nedan en tabell där aggregerad data för grannskapen presenteras avse-
ende oordning, otrygghet och socialt kapital. Den data som presenteras 
i dessa tabeller är ej viktad relativt bakgrundsvariabler som kön och 
ålder trots konstaterade skevheter i materialet. Det har en varierande 
inverkan på resultaten. Andel kvinnor, där Delsjögatan uppvisar en 
underrepresentation på över 20 %-enheter relativt förväntad andel har 
till exempel ett starkt samband med socialt kapital men inget samband 
med uppfattad oordning eller otrygghet. Kvinnor tenderar att ange 
högre förväntad social kontroll, kollektiv förmåga samt socialt kapital 
och Delsjögatans värden på dessa variabler bör sannolikt justeras upp. 
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Samtidigt ska det konstateras att Delsjögatan utmärker sig med låga 
nivåer även om kvinnor och män studeras separat. Att tillhöra den 
äldsta åldersgruppen som utifrån resonemanget i metoddelen poten-
tiellt är underrepresenterat i Stensjö, Delsjö, Norrbäck, Södertorp samt 
överrepresenterat i Sörbäck, Brf Kroksbäck, Holma S och Fosiedal, 
är korrelerat med flertalet variabler. De som är äldre upplever mindre 
oordning och otrygghet samt högre sammanhållning, kollektiv förmåga 
och socialt kapital. Potentiella effekter av skevheter i materialet kommer 
att tas upp i respektive avsnitt där så är relevant. 

tabell 5.1. grannskap och enkätdata över socialt kapital, otrygghet samt 
uppfattad oordning utan kontrollvariabler. Uttryckt som standardavvikelser 
från genomsnitt. Variablerna har i denna tabell kodats om för att spegla vad 
som kan anses vara positiv respektive negativt för ett grannskap. För oordning 
och otrygghet innebär ett positivt värde mindre medan det för variabler 
relaterade till socialt kapital innebär mer.  

Otrygghet Fysisk 
oordning

Social 
oordning

Socialt 
kapital Nätverk Stöd CE Samman

Stensjö -1 -1 -1

Delsjö -1 -1 -1 -1

Hålsjö

Svansjö +1 +1 +1

Brf Krok +1

Norrbäck +1

Sörbäck -1

Holma S -1 -1

Holma C -1 -1 -1

Fosiedal +1 +1

Södertorp +1 +1 +1 +1

Anneberg +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1

 
Av tabell 5.1 kan utläsas att framför allt Anneberg, Södertorp och Svan-
sjögatan utmärker sig som positiva exempel utifrån enkätsvar medan 
Stensjögatan, Delsjögatan och de båda MKB-grannskapen i Holma har 
mer negativa enkätsvar. Det kan också vara av intresse att presentera 
skillnader mellan grannskapen avseende otrygga platser. Som tabell 
5.2 visar finns stora skillnader, där de platser som oftast angivits som 
otrygga är gångstråk i park respektive ”annan plats”.  Busshållsplats, 
gård och gata har samtliga mellan 10 och 16 % respondenter angivit 
som otrygga vilket får anses som relativt lågt i sammanhanget. En stor 
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skillnad kan också identifieras gentemot Anneberg och Södertorp där 
andelen respondenter som någon gång avstått från en aktivitet baserat 
på otrygghet i sitt grannskap är mycket lägre än i övriga grannskap även 
om det rimligen delvis är relaterat till demografiska skillnader. 

tabell 5.2. otrygghet och platser fördelat på grannskap. andra kolumnen 
baserad på enkätfråga avseende avstå aktivitet på grund av otrygghet i 
området, dummykodad28 med 1 som något av alternativen ”mycket ofta”, 
”ofta”, ”ibland”, ”nej, Sällan”, det vill säga andel respondenter som uppger 
att de någon gång har avstått aktivitet pga otrygghet i området (återstående 
alternativ är ”aldrig”). Kolumn tre till tio baserad på enkätfråga kring vilken/
vilka platser som är otrygga. 

Andel 
någon 
gång 

avstått 
aktivitet

Andel 
otrygg 
endast 
gård*

Andel 
otrygg 
endast 
gata**

Andel 
otrygg 
endast 

busshåll-
plats***

Andel 
otrygg 
endast 

gångstråk 
park

Andel 
otrygg 
endast 
annan 
plats

Andel 
otrygg  
mer än 
en plats

Andel 
ingen 
plats 

otrygg

Andel otrygg 
park som 
något av 

alternativen

Stensjö
N=46 43% 10.9% 6.5% 0 13.0% 28.3% 21.7% 19.6% 19.6%

Delsjö
N=38 58% 7.9% 7.9% 5.3% 13.2% 18.4% 36.8% 10.5% 26.3%

Hålsjö
N=84 46% 1.2% 2.4% 2.4% 21.4% 26.2% 20.2% 26.2% 34.5%

Svansjö
N=30 37% 3.3% 0 0 23.3% 30.0% 20.0% 23.3% 40.0%

Brfkrok
N=106 41% 0.9% 0.9% 1.9% 39.6% 12.3% 17.0% 27.4% 54.7%

Norrbäck
N=43 51% 0 11.6% 0 20.9% 18.6% 20.9% 27.9% 32.6%

Sörbäck
N=39 64% 5.1% 12.8% 7.7% 20.5% 20.5% 17.9% 15.4% 38.4%

Holma S
N=50 56% 6.0% 4.0% 6.0% 20.0% 30.0% 16.0% 18.0% 28.0%

Holma C
N=62 45% 3.2% 9.7% 1.6% 27.4% 16.1% 29.0% 12.9% 38.7%

Fosiedal
N=65 42% 3.1% 4.6% 1.5% 33.8% 6.2% 18.5% 32.3% 46.5%

Södertorp
N=55 11% 5.5% 0 0 16.4% 18.2% 12.7% 47.3% 25.5%

Anneberg
N=49 10% 0 0 4.1% 16.3% 22.4% 14.3% 42.9% 24.5%

GENOMSNITT 41% 3.4% 4.5% 2.4% 24.1% 19.5% 19.9% 26.1% 36.1%

*. Totalt har 11.6%(78 respondenter) angivit gård som något av alternativen

**. Totalt har 15.2% (102 respondenter) angivit gata som något av alternativen

***. Totalt har 10.7% (72 respondenter) angivit busshållplats som något av alternativen

28  Med ”dummykodad” menas att variabeln kodats om till ett binärt 
tillstånd där 1 betecknar förekomst och 0 betecknar ej förekomst. 
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6 Holma

Detta är det första av fyra kapitel där resultat från studien redovisas 
uppdelat på de fyra områden som studerats. I vart och ett av dessa kapi-
tel kommer efter en inledande del följa en resultatredovisning i sex av-
snitt: Grannskapen; Uppfattningar om problem och tillgångar; Sociala 
nätverk; Grannskapens sociala kapital; Rumslig fördelning av oordning 
och otrygghet samt Socialt kapital och oordning. 

I Holma har en fokusgruppsintervju med fyra deltagare genom-
förts med bostadsrättsföreningen, där tre av deltagarna var boende 
och styrelsemedlemmar och en person tillhörde förvaltningen men 
ej var boende. En fokusgruppsintervju med boende i MKBs bestånd 
har också genomförts där två representanter vardera från de två lokala 
hyresgästföreningarna deltog. Dessutom har Riksbyggens förvaltare för 
Brf Malmöhus 24 och en av MKBs husvärdar intervjuats. En nyck-
elpersonsintervju har också koppling till området genom den kvin-
noförening hon är aktiv i som har sin lokal i området. Totalt handlar 
det om 11 personer vars berättelser tillsammans med vissa resultat från 
enkätstudien samt observationer och statistik kommer att utgöra stom-
men i detta kapitel. De berättelser som framträder tecknar en bild av 
ett varierande socialt landskap och ger en insikt i hur sociala nätverk 
inverkar på området. Samtidigt ska det poängteras att det bara är en del 
av det sociala landskapet som framträder från djupintervjuerna. Den 
negativa bild som framkommer från centrala Holma är t ex i stora delar 
en enskild persons berättelse, även om en annan boende i området ofta 
nickade instämmande och aldrig uttryckte en motsatt åsikt. Ytterligare 
ett problem är att personer med utländsk bakgrund är kraftigt under-
representerade. Endast en av elva respondenter är utlandsfödd medan 
siffran för Holma som helhet är 54%. Det transkriberade materialet från 
de berörda intervjuerna består av 47 sidor text.
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6.1 grannskapen

I Holma bor totalt 3683 invånare (Malmö stad 2009) fördelat på en 
areal av 36 hektar. Området är generellt sett relativt socioekonomiskt 
utsatt med en förvärvsfrekvens på 43%, 24% av befolkningen får försörj-
ningsstöd och 69% av befolkningen saknar eftergymnasial utbildning 
(Malmö stad 2009). Den socioekonomiska utsattheten är större bland 
boende i hyresrätter än bland boende i bostadsrätter, men exakta siffror 
på skillnaderna saknas. Demografiskt är det ett område med en ung 
befolkning, 38% är under 25 år. Det är också ett område som har många 
invånare med utländsk bakgrund, 54% födda utomlands och ytterligare 
21% har båda föräldrarna födda utomlands (ibid). De största invand-
rargrupperna är från (fd) Jugoslavien, Irak och Afghanistan. Området 
består uteslutande av flerfamiljshus, med ett blandat bestånd av låg- och 
höghus. Den övervägande delen av lägenheterna (80%) har två eller tre 
rum, men en mindre andel lägenheter med ett eller fyra rum och större 
finns också. Området gränsar i söder till Hyllievång där en ny stads-
del utvecklas, i öster till Kulladal, i norr till Södertorp och i väster till 
Kroksbäcksparken följt av Kroksbäck. Det finns tre infarter till området, 
varav den norra till bostadsrättsföreningen kommer in från norra sidan 
medan de båda andra kommer in från den östra sidan. I nordsydlig rikt-
ning går en gång- och cykelväg, Holmastråket, igenom hela området. 
De två punkter där Holmastråket skär infartsvägarna till området är 
viktiga noder i transportnätet, och runt dessa är också fritidsgård, skola, 
affär, samlingslokal samt MKBs kontor samlade. Det finns också ett 
informationscenter/föreningslokal samt en falafelrestaurang i ett hus 
som ligger nära den södra infarten till området. Längs med den östra 
sidan av bebyggelsen går en bussgata, följd av en glesare bebyggd yta 
fram till en stor genomfartsled, Pildammsvägen. På den ytan finns en 
liten trädgård, parkeringsytor samt folkets hus. Området har tillgång till 
mycket grönytor, både inom området, med små parkytor samt gårdar 
mellan husen, och utanför området med Kroksbäcksparken på västra 
sidan och obebyggd mark tillhörande Hyllievång på södra sidan.

Som tidigare nämnts är Holma tydligt indelat i tre delar som vi 
benämner grannskap. Längst norrut finns Riksbyggens Brf Malmöhus 
24 bestående av 536 lägenheter. De andra två grannskapen utgörs av 
MKB-lägenheter uppdelat i södra och centrala Holma som totalt inne-
fattar 989 lägenheter. De tre grannskapen är tydligt åtskilda rent fysiskt 
med separata infartsvägar för parkering, avskiljande gångväg samt egen 
busshållplats (Fosiedal – Snödroppsgatan – Holma). 
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Karta 6.1. Holma med grannskapen Holma S, Holma c samt Fosiedal och 
diverse platser av intresse utmärkta. platser som i intervjuer pekats ut som 
otrygga märkta med *.  

Också socialt var det tydligt i fokusgruppsintervjuerna att det går en 
skarp skiljelinje mellan bostadsrättsföreningen och hyresrätterna. Från 
boende i hyresrätterna beskrevs det som att bostadsrättsföreningen vill 
vara åtskilda från resterande Holma.

”IP1: För flera år sen var det väldigt stökigt här, det var det. Det var 
ridande poliser och allting. Då, folk som bodde här ville inte låtsas om 
det, så dom hoppade av bussen på Fosiedal där riksbyggen har för det 
var lite finare, och sen gick dom hit. 

M: Men det hör väl också till Holma?

IP1: Ohh, nej nej. Dom vill inte ha med oss att göra. Där är en gräns.” 
(MKB Holma 110209: 10) 

Respondenterna från bostadsrättsföreningen pratade om bostadsrätts-
föreningen som Fosiedal och med Holma menades ibland endast MKB-
delen av Holma vilket framstår som en tydlig symbolisk gränsdragning. 
Det finns dock även tydliga skillnader inom bostadsrättsföreningen 
vilket pekar på att grannskapet möjligen skulle konstrueras som en ännu 
mindre enhet. 

”IP1: Det finns en negativ sak. Det är cykelstigen som skär rakt 
igenom området. Den klyver området i två delar. 

[Tystnad]
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M: Så det är två olika.. Vilka effekter får det? På vilket sätt blir det 
negativt?

IP1 : Ja det blir dom och vi. Man upplever Tulpangatan som ett 
område och hyacintgatan som ett område. Då är vi tillbaka [visar på 
kartan] här är cykelstigen. Dom husen är på Tulpangatan och dom 
husen på Hyacintgatan. Dom som bor där drar sig åt det hållet och 
dom här åt det hållet. Det är en linje rakt genom området. 

IP4: Man går till olika parkeringsplatser också. 

IP1: Ja, man dras åt olika håll. Hade man haft en gemensam port så 
hade samhörigheten blivit mycket bättre. Hade man haft parkeringen 
här för samtliga från början så hade allt folket kunnat ta sig där [svårt 
att höra]..” (Brf Holma 110221: 6)

Detta citat visar på hur den fysiska strukturen har en potential för att 
forma vardagliga aktiviteter som i sin tur inverkar på det sociala ka-
pitalet. Det är av intresse i relation till den grannskapsindelning som 
görs i denna studie med betydligt mindre geografiska analysenheter än 
brukligt. Den viktigaste gränsen är som sagt ändå mellan bostadsrätts-
förening och MKB-boende, kopplat till den uppfattat värre situationen 
inom MKB-området. 

”IP4: Men närheten till Holma kan man höra folk säga är negativt

IP1: Ja..“ (Brf Holma 110221: 2)

Samtidigt finns också en upplevd social rörlighet mellan områdena 
enligt respondenter från bostadsrättsföreningen. 

”[IP1] Sen är det ju så också att det känns bra när man hör boende 
på MKB, att när dom får jobb vill dom flytta. Dom vill bo kvar på 
Holma men flytta till Fosiedal, för det är större status. Dom vill bo 
kvar i området. 

M: Det verkar väldigt separerat Fosiedal kontra Holma..Finns det 
några kopplingar?

IP4: Vad menar du med kopplingar?

M: Ja tror ni till exempel att folk som bor här umgås med folk i 
Holma?



62

IP1: Oja oja. Det gör dom. Släkten finns där. Det finns dom som bor 
här som inte vill bo i bostadsrätt som flyttar tillbaka till Holma. Dom 
kommer därifrån, och folk från Holma kommer hit. 

IP4: En social rörlighet skulle man kunna säga åt båda hållen.”  
(Brf Holma 110221: 3)

Gränsen mellan de båda delarna av MKBs bestånd är socialt inte lika 
tydligt markerad även om det upplevs finnas två delar (MKB Holma 
110209: 9). En relaterad skillnad mellan de båda grannskapen är att det 
kan vara olika husvärdar från MKB som ansvarar för olika delar:

”IP2: Jag menar.. Det är skillnad där också. Som ni sa att det är bra 
med personalen på MKB också. Det är skillnad för vi har inte samma 
kundvärd och husvärd. ” (MKB Holma 110209: 7)

Delar av de båda grannskapen uppvisar väldigt tydliga skillnader i soci-
alt kapital men några exakta sociala gränser är svårare att dra. En viktig 
förklaring till skillnaden upplevs vara de väl fungerande självförvalt-
ningar som finns på ett par av gårdarna i Södra Holma.

”IP2: Ja men det är skillnad på områden och hyresgäster. Det är inte 
lika gemytligt där jag bor

IP4: Det är trist att det ska behöva vara så

M: Tror ni att det är ett samband att det är mer gemytligt här för att 
husvärden och kundvärden

IP1: jag tror det har mycket med hyresgästerna själva att göra också

IP2: Ja ni har ju en stor självförvaltning med jättemånga som är ute 
och så. Det har ju inte vi. Vi startade en självförvaltning men vi fick 
inget folk.” (MKB Holma 110209: 8)

Självförvaltning handlar om att MKB ger de boende ansvaret för 
skötsel av sin gård, med hyreslättnader för de aktivt deltagande och en 
liten investeringsbudget som de boende beslutar om. Mer om självför-
valtningen och de effekter den uppfattas ha fått på de boendes sociala 
kapital kommer att följa i resterande avsnitt inom detta kapitel. 
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6.2 Uppfattningar om problem och tillgångar

När fokusgrupperna tillfrågades om vad som utmärker ett extremt då-
ligt bostadsområde nämndes otrygghet i form av rädsla för att gå ut 
(MKB Holma 110221: 5) respektive bristande gemenskap i form av 
asocialt beteende (Bostadsrättsföreningen Holma 110209: 4). Det kan 
visa på en grundläggande skillnad mellan framför allt centrala Holma 
och bostadsrättsföreningen som kommer att återkomma i detta kapitel. 
Tryggheten är grundläggande, och om otrygghet råder inverkar det på 
mycket annat (Emmelin & Eriksson 2012: 25). På den motsatta frågan, 
vad som utmärker ett idealområde, angav respondenter från både södra 
Holma och Brf förekomsten av en stark gemenskap och gemensamma 
aktiviteter.

”IP1: Ja då blir det en fantasiprodukt. Bra bostadsrättsförening där 
har man 100% engagemang från medlemmarna. Dom deltar aktivt i 
samtliga aktiviteter. Dom ställer krav och visar intresse. Kan ta och ge 
kritik. Då blir det ett levande bostadsområde där man aktivt hjälper 
till själv. ” (Brf Holma 110221: 4)

Från södra Holma poängterades också att det är något man i viss mån 
redan har: 

”IP1: Då får jag flika in att det är nog också olika. Vi har självförvalt-
ning som är i full gång och det skapar jättemycket gemenskap hos oss. 
Vi pratar med alla här, så man går inte förbi varandra utan att prata 
och säga hej” (MKB Holma 110209: 5)

När respondenter beskrev områdets positiva egenskaper lyftes även 
grönskan, den bilfria miljön samt områdets geografiska läge och tillgång 
till goda kommunikationer fram (MKB Holma 110209: 1; Brf Holma 
110221: 2; Förvaltare brf Holma 110912: 1-2). 

Beskrivningarna av vad som är dåligt med området varierar tydligt 
mellan de tre grannskapen men kan i stort delas upp i de tre kategorierna 
oordning/kriminalitet; service samt förvaltare och samhälle. Även om 
ungdomar, oordning och kriminalitet samt brist på affärer och annan 
service förekommer i samtliga intervjuer är skillnaden i tonvikt stor. 
Respondenterna från centrala Holma har den generellt mest negativa 
beskrivningen av sin vardag, och beskriver skillnaden mot de båda andra 
grannskapen som tydlig.

”IP2: Det är Fosiedal och Holma, och så skiten i mitten. Så sa folk.” 
(MKB Holma 110209: 18)
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De berättar om hur somliga boende i grannskapet hoppar av på buss-
hållplatsen innan eller efter deras egen hållplats i centrala Holma för 
att de inte vill bli sammankopplade med att bo i det grannskapet (ibid: 
10,18). Den typen av känslor kring rykte och skam kommer vi att åter-
vända till i ett senare kapitel (Kapitel 11), men först ska de boendes 
upplevelser av sitt grannskaps egenskaper presenteras.

6.2.1 oordning och kriminalitet
I fokusgruppsintervjun för MKB Holma togs kriminalitet och oordning 
upp av respondenter från båda grannskapen. Buskörning av mopedister 
nämndes, och samtliga respondenter hade haft bostadsinbrott:

” IP2: Precis innan jul tycker jag det är värst. Veckorna innan jul. Vi 
har haft 4 inbrott på kort tid

IP1: Jag har haft två inbrott med det har inte skrämt mig precis

IP4: Jag har också råkat ut för det

IP2: Första gången så åkte vi på en skola där hon skulle klippa sig. 
Hon var helt förtvivlad [IP3], så det var bättre att hon åkte och 
klippte sig än att behöva komma hem och bli nedslagen. Det gick 
bättre, vi gick ut och så gick jag först så att dom inte skulle se att vi 
gick samtidigt”  (MKB Holma 110209: 6)

Förutom att inbrotten medfört otrygghet fanns också en samsyn kring 
att det periodvis varit problem med gäng som genererat otrygghet. 

”IP4: Den [otryggheten] har man väl kanske haft lite då och då, med 
dom söta gängen här

IP2: Mm

M: Här i Holma?

IP4: Ja. Men det finns ju överallt. 

IP2: Det är bara i vissa perioder också som det blir värre och värre” 
(ibid: 5-6)
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Därefter skiljde sig dock deras syn på vilka problem som fanns, där 
respondenter från södra MKB Holma generellt uppfattade situationen 
som mindre problematisk än de från centrala delen (Ibid: 16). I centrala 
Holma beskrevs också ett problem med oordning orsakad av felparke-
rade bilar (MKB Holma 110209: 2-4). 

Fokusgruppen från bostadsrättsföreningen i Holma (110221: 2-3) 
ger en beskrivning av ungdomsgäng som något negativt men inte avgö-
rande på ett sätt som mer liknar beskrivningen från södra Holma än den 
från centrala Holma. Problemen kopplas framför allt till MKB-delen 
av Holma och den höga koncentration invandrare samt fattigdom som 
finns där. Det mest negativa anses dock vara områdets dåliga rykte, något 
som anses avspeglas i bland annat lägre priser på bostadsrätterna (Brf 
Holma 110221; se också Kapitel 11). Rykte tas även upp av förvaltaren 
som problematiskt. 

”Egentligen är det inget som är dåligt med området mer än att dom, 
det har ju, det bor en viss klientel i området som gör att det blir lite 
skriverier i tidningarna, men jag tror att det också är något som kom-
mer försvinna på sikt i takt med att man utvecklar” (Förvaltare brf 
Holma 110912: 2)

6.2.2 Service och mötesplatser
Avseende båda fokusgruppsintervjuerna från Holma angavs ett missnöje 
med att den affär som finns i området inte hade ett passande sortiment. 
Det var en väldigt tydlig kritik som flera respondenter i fokusgrupperna 
verkade dela (MKB Holma 110209):

”Men det som vi saknar här i området det är affärer. Dom affärer som 
finns här är av C-kvalitet, om man tänker A-B-C. Det är väl bara 
köptroheten är inte så stor. Kvaliten är inte så bra för alla. Sortimentet 
är anpassad till vissa kulturer, inte för alla kulturer.” (Brf Holma 
110221: 5)

Huruvida detta är en uppfattning som delas av många invånare eller 
inte är svårt att spekulera i, men det kan konstateras att en majoritet 
(75%) av Holmas befolkning är födda utomlands eller har två föräldrar 
som är det till skillnad från deltagare i fokusgrupper som i huvudsak har 
svenskfödda föräldrar. Det finns därmed visst fog  att anta att butiken 
helt enkelt är anpassad till rådande kulturell sammansättning i området 
medan fokusgrupperna inte var representativa. Brist på service i form 
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av butiker, post och bank är som ska visas i kommande kapitel ett åter-
kommande tema liksom brist på mötesplatser vilket även nämndes av 
fokusgruppen på Brf Holma (110221: 6-8,11-12).

6.2.3 Förvaltarens och samhällets roll
En frustration över bristfällig förvaltning framkom återkommande från 
boende i centrala Holma, men förekom i princip inte alls för de andra 
två grannskapen. Framför allt uttrycktes det som en bristande förmåga 
hos fastighetsförvaltaren MKB att hantera problem i grannskapet och 
att problem negligeras. 

”IP2: Och problemet var att en dag, jag satt vid datan och hörde att 
min hund skällde, och där kom en katt springande, och före katten var 
en sån stor råtta, och min hund efter. Det slutade med att min hund 
kom in med en råttsvans, men var råttan är vet jag inte. Det är en 
bagatell sa dom då, du får väl ta reda på vem det är som kastar bröd. 
Men jag är ju för helvete ingen vakt.”  (MKB Holma 110209: 4)

”IP2: Det vi upplever där borta är att dom inte tar vår kritik på allvar 
när vi klagar. ” (MKB Holma 110209:3)

Att MKB inte klarat av att göra något åt felparkerade bilar problemati-
serades också (MKB Holma 110209:2). Vilka bakomliggande faktorer 
som kan bidra till att förklara denna frustration över förvaltaren går 
inte att säga baserat på materialet från fokusgruppsintervjun. Det kan 
dock konstateras att den bild som framträder från fokusgruppsintervjun 
får ett visst stöd i enkätmaterialet där andelen respondenter som anger 
fastighetsförvaltare som den aktör man i första hand vänder sig till vid 
problem med ungdomsgäng är betydligt lägre för centrala Holma än 
för södra Holma (34,5% kontra 54,6%). I centrala Holma är det istället 
betydligt vanligare att respondenter angivit polisen som svarsalternativ 
(43,1% kontra 28,9%). Rent hypotetiskt kan det ha flera olika förkla-
ringar. Faktiska skillnader i förvaltningens kapacitet för olika grannskap 
är givetvis en möjlighet, men en eventuell sådan effekt påverkas rimligen 
också av andra faktorer. En sådan faktor är uppfattningen om fler och 
mer allvarliga problem i området vilket kan tänkas innebära att större 
krav ställs på handling av förvaltaren eller att problemen blir av mer 
polisiär karaktär. 
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”IP2: Mm. Som nu när vi hade bostadsmöte så ville dom gärna ha 
in våra frågor från början, frågor från hyresgästerna, och det var ju 
såna frågor som egentligen står i deras pärm, men det var till och 
med invandrare som undrade om MKB går igenom den pärmen 
med invandrare som flyttar dit. För dom respekterar inte något av 
det som står i den pärmen. Vi tog bland annat upp det med, att en 
del hyresgäster har skjutvapen i sina lägenheter. Men MKB kan inte 
vräka dom på grund av skjutvapnen. Det som jag reagerade mot idag 
var att vi fick en lapp av MKB att vi som bor på första våningen måste 
ha det ordentligt utanför inglasningen, annars blir man vräkt. Varför 
kan man då inte bli vräkt för att man har skjutvapen i lägenheten?

IP4: Det kan man ju fråga sig

IP2: Ja. Än att jag har t ex bråte utanför, jag har en hund som drar i 
pinnar och sånt. Det är nåt som jag reagerar jättestarkt på. Man har ju 
såna polisutryckningar där och dom har funnit skjutvapen i lägenhe-
ter. Men det kan dom inte göra något åt.” (MKB Holma 110209: 4)

Generellt kan det konstateras att respondenter från centrala Holma 
gav uttryck för såväl fler som allvarligare problem, och att detta också 
avspeglas i svar på övriga frågor. En låg grad av sammanhållning och 
inflytande över situationen är också närvarande i berättelsen från grann-
skapet vilket kan ha en inverkan, mer om detta nedan i avsnittet om 
socialt kapital. Först ska dock en översikt ges över förutsättningar för 
sociala nätverk i området och dess grannskap. 

6.3 Sociala nätverk

Ett intervjutema var sociala nätverk och mötesplatser, där inte minst 
respondenterna själva utgör viktiga komponenter som nätverksnoder. 
Respondenterna var utvalda att delta i intervjuer just på grund av sin 
sociala position som noder i lokalt baserade sociala nätverk. På frågan 
om det fanns någon i området som boende vänder sig till kunde ingen 
respondent identifiera någon person som inte antingen redan deltog 
i fokusgruppen eller var representant för förvaltare/självförvaltare (Brf 
Holma 110221: 10; MKB Holma 110209: 13; Förvaltare MKB Holma 
110906: 7; Förvaltare Brf Holma 110912). Något vidare snöbollsurval 
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av respondenter har därmed inte genomförts och täckningen får antas 
vara god åtminstone avseende bostadssociala organisationer. Bilden 
av att de utvalda personerna är viktiga noder i lokalt baserade sociala 
nätverk stärks av att förvaltare nämner dem som deltagit i fokusgrupp-
sintervjuerna som sådana alla känner till eller vänder sig till för att få 
hjälp och vice versa. 

I fokusgruppsintervjuerna identifierades respondenternas egna or-
ganisationer som viktiga, bostadsrättsförening, hyresgästförening samt 
självförvaltning. De boende i MKB Holma liksom förvaltare kände 
också åtminstone till förekomsten av flera olika föreningar där i hu-
vudsak personer med utländsk bakgrund är aktiva även om några mer 
ingående kunskaper om föreningarna verkade saknas (MKB Holma 
110209: 12; Förvaltare MKB Holma 110906: 5). Dessa nämndes dock 
inte av boende i bostadsrättsföreningen (Brf Holma 110221: 9). Detta 
behöver dock inte nödvändigtvis bero på kunskapsbrist utan kan istället 
ha att göra med vad som identifieras som område. De boende i bostads-
rättsföreningen betraktade inte hyresrättsdelen av Holma som samma 
område, och det är möjligt att det är anledningen till att de inte nämnde 
dessa föreningar. 

En föridentifierad nyckelperson var aktiv i den kvinnoförening som 
tillsammans med två andra föreningar under vintern 2011 fick tillgång 
till en lokal på Holma (Nyckelperson 110209: 3). Den lokalen har senare 
vidareutvecklats till ett informationscenter i samarbete med stadsdelen 
och MKB, och invigdes av stadsdelschefen samt MKBs områdeschef 
den 12e oktober 2011.

Hon beskrev också vikten av föreningar för såväl Holma som 
Kroksbäck:

”Ja jag tror att ungdomsorganisation, kvinnoförening, sportorganisa-
tion, det är viktigt för området. För att barn och ungdomar, familjer 
känner sig isolerade i Sverige. Att ha någonting som – om dom 
behöver hjälp med något, eller på sommaren när dom som inte har 
möjlighet att resa utomlands har möjlighet att träffa någon annan 
eller att delta i olika aktiviteter, det är viktigt.  För att känna att ja, jag 
är en del av landet, jag får ta del av olika aktiveter och information om 
vad som händer i landet. Det är viktigt.” (Nyckelperson 110209: 3)

När det gäller mötesplatser var huvudintrycket från intervjuerna att 
det i stor utsträckning saknas mötesplatser. Aktivitetshuset finns för 
ungdomar medan folkets hus är en mötesplats för alla som dock inte 
upplevs fungera särskilt bra. Från bostadsrättsföreningen uttrycktes 
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förhoppningar om att få ett nytt folkets hus att utveckla till en väl fung-
erande mötesplats (MKB Holma 110209: 14; Brf Holma 110221: 12). 
Huruvida informationscentret senare kan komma att utvecklas till en 
allmänt erkänd mötesplats är osäkert. Däremot pekade en husvärd från 
MKB på värdet av mer informella mötesplatser:

“IP: Ja jag tycker ju att alla våra bänkar är mötesplatser. En bänk är 
inte, som han Göran Larsson, och jag håller fullständigt med honom 
va, en bänk är inte bara en bänk, utan en bänk är en mötesplats va. 
Och, så är det, vi jobbar till klockan fyra, och ibland när man jobbat 
längre till fem eller sex, man går ut en fin dag och folk är ute på sina 
gårdar, man lägger ut filtar, man sitter och dricker kaffe tillsammans 
va. Vilket vi inte ser normalt när vi arbetar va, så det händer ju, det 
är ett annat liv som händer på Holma när vi inte är här. Så det är rätt 
så.. Kanonkul att se. Mötesplatser, informella mötesplatser, överallt!” 
(Förvaltare MKB Holma 110906: 8)

Sammantaget kan det konstateras att de föridentifierade nyckelperso-
nerna utgör en viktig komponent i de lokalt baserade sociala nätverk 
som kretsar kring boendet. Kopplingarna mellan dessa nätverk och 
de nätverk som bygger på andra kulturer verkar däremot svaga. I viss 
mån framstår det som två skilda världar, och med tanke på att 75% av 
befolkningen i Holma är utlandsfödda eller med två föräldrar som är 
det kan det ses som en strukturell svaghet för de boendebaserade lokala 
nätverken. Det är ett tema som behandlas i nästa del då vilka resurser de 
sociala nätverken tillgängliggör för lokalsamhället analyseras. 

6.4 grannskapens sociala kapital

Socialt kapital diskuterades ur flera olika perspektiv i intervjuerna och 
togs upp i enkäten. Ett centralt intervjutema i samtliga intervjuer var 
gemenskap, samhörighet och sammanhållning, men även social kontroll 
och olika former av stöd från sociala nätverk var viktiga teman. I detta 
avsnitt kommer kvantitativa resultat från enkäten att presenteras till-
sammans med den bild som framträder från djupintervjuerna.



70

6.4.1 Samhörighet
Samhörighet upplevs framför allt finnas inom gården eller trappupp-
gången, och i mindre mån inom grannskapet. 

”M: Finns det en samhörighet mellan de boende här?

IP1: Ja det gör det i viss mån. Men i och med att vi [Brf ] är utspridda 
på 51 000 kvadratmeter, och 15 huskroppar med olika gårdar, på 
gårdarna har man en samhörighet, kanske inte så bra gentemot 
granngården som ligger på andra sidan. Den gården håller på med 
någonting och nästa gård gör något annat. 

M: Det finns alltså en samhörighet inom gården och kanske lite 
mindre för hela bostadsrättsföreningen?

IP1: Ja! Men det är naturligt ju!” 

(Brf Holma 110221: 5)

”IP4: Ja det närmaste är ju gården, det är klart

IP1: Men det är ändå en gemenskap alltihopa

M: Utom Fosiedal då?

IP1: Där kommer vi ju inte in. Dom har till och med satt en grind på 
baksidan så man kan inte gå den vägen in på området för det är en 
låst grind” (MKB Holma 110209: 11)

Ingen respondent uttrycker någon personlig känsla för samhörighet 
med hela delområdet, men det finns relativt utbredda sociala kontakter 
mellan de olika grannskapen.

”M: Finns det någon samhörighet med Holma då?

IP1: Inte från föreningens sida mer än att vi har ett samarbete med 
MKB. Sen från boendes sida så har dom ju släkt och vänner och 
bekanta på Holma. Ungdomarna har sina kompisar i Holma, och 
grabbar och tjejer från Holma har sina kompisar här. Dom har samma 
skola och så. Hyacintgatan som är staketet mellan områdena, det är 
ingen taggtråd där.. ” (Brf Holma 110221: 5)
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Liksom avseende grannskapens problem varierar berättelserna om 
socialt kapital stort med centrala Holma som mest negativt inriktad. 
Framför allt beskrevs det som en skillnad gentemot det andra MKB-
grannskapet beroende på de starka självförvaltningsgrupper som finns 
i södra Holma, men även relationen till MKB och husvärdarna vägs in:

”IP2: Ja men det är skillnad på områden och hyresgäster. Det är inte 
lika gemytligt där jag bor”

”IP2: Ja ni har ju en stor självförvaltning med jättemånga som är ute 
och så. Det har ju inte vi. Vi startade en självförvaltning men vi fick 
inget folk. Och förut kunde man lära känna varandra i tvättstugan 
men det kan man inte längre nu va” 

”IP2: Och det gör mycket för dom som bor där också. Våra är mer så 
likgiltiga och tänker att det händer så mycket ändå. Det är inget fel 
på dom, dom är jättebra. Men det är skillnad ändå, i det här området 
går man och handlar åt varandra och är mer som en familj. Men det 
går inte hos oss för det är ingen som är ute. Det är lite jobbigt, dom 
är bara ute på kvällarna efter 10, och det är ju ungdomarna. ” (MKB 
Holma 110209: 6,7)

Dessa skillnader går dock som sagt inte att identifiera i enkätmate-
rialet. Det finns ingen tydlig skillnad i sammanhållning mellan södra 
Holma och centrala Holma (Snödroppsgatan). Däremot finns det en 
skillnad mellan gårdarna på Påskliljegatan i södra Holma (där det finns 
stark självförvaltning) och resterande delar av MKBs bestånd i södra 
Holma. För de tre gårdar på Påskliljegatan som fanns med i urvalet är 
den genomsnittliga angivna sammanhållningen 2,778 (N=18) medan 
den för resterande del av grannskapet är 3,086 (N=26)29. I relation 
till övriga grannskap innebär det att Påskliljegatan om vi behandlar 
det som ett grannskap har den högsta angivna sammanhållningen av 
MKB-grannskap medan resterande del av södra Holma har det näst 
lägsta. De båda respondenterna i fokusgruppsintverjun från södra 
Holma tillhör också gårdar med stark självförvaltning, och att just dessa 
representerade södra Holma är anledningen till den stora kontrasten i 
berättelser mellan grannskapen. När det kvalitativa och det kvantitativa 

29  Notera alltså att skalan här innebär att ett lågt värde är högt, 1 är högsta 
möjliga värde och 5 lägsta möjliga. Motsvarande skillnader finns också 
för flera andra variabler relaterade till socialt kapital (data visas ej), se 
dock nedan avseende kollektiv förmåga.
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materialet vägs samman kan vi konstatera att skillnaderna inte är mellan 
grannskap, utan mellan gårdar. Det finns däremot en skillnad mellan 
bostadsrättsföreningen och de båda MKB-grannskapen som rimligen 
är relaterad till högre socioekonomisk status.

6.4.2 Social kontroll
Avseende förväntningar om social kontroll återkommer samma möns-
ter som avseende sammanhållning. Den sociala kontrollen och viljan att 
ingripa upplevdes vara låg i centrala Holma.

”IP2: Nej, jättestor [TV som stulits], och det borde någon ha sett ju. 
Jag menar, sen lägger ju sig folk inte i heller. ” (Mkb Holma 110209: 
6)

”M: Är det skillnad på olika delar av området att folk väljer att inte 
lägga sig i?

IP2: Ja det verkar faktiskt som så! När vi hade inbrott stod min 
granne utanför med sin cykel, och det enda han gjorde när jag kom 
var att han sa att jag kunde låna hans telefon och ringa ifrån. Han 
hade inte sett någonting” (Ibid)

6.4.3 Socialt stöd och inflytande
Respondenterna från södra Holma gav också uttryck för höga nivåer 
av andra dimensioner på socialt kapital. Det yttrar sig genom en stark 
gemenskap, socialt stöd och en god relation till MKB.

”IP1: Det är så att om jag är sjuk nån dag så behöver jag inte oroa 
mig. Jag vet att dom som bor i huset och så, dom ser efter så det inte 
är någon som är sjuk och så. Det tycker jag ger en stor trygghet. 

IP4: Mm. Kanske nån som vill ha hjälp med någonting.. 

IP1: Ja. Vi handlar till varandra och gör sådana småtjänster. “ (MKB 
Holma 110209: 5)

”IP1: Men jag måste säga att för vår del så har vi ett bra samarbete med 
MKB, där har inte vi alls något problem.” (MKB Holma 110209: 4)
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Den goda relationen till MKB ger också ett visst inflytande över om-
rådet enligt de båda respondenterna från södra Holma. Här kan också 
noteras att inte någon av respondenterna från centrala Holma (IP2 och 
IP3) yttrade sig angående att ha inflytande.

”M: Vem har makt över Holma? Vem bestämmer?

IP4: Ja det är ju MKB såklart, i slutändan är det ju det. 

IP2: Ja.. 

[…]

M: Om ni känner att ni har inflytande över MKB måste ni också ha 
makt över området va?

IP1: Ja lite har vi ju faktiskt det kan man inte förneka

IP4: Ja.. Det har vi kanske.

IP1: Dom är ganska tillmötesgående”  (MKB Holma 110209: 9)

6.4.4 Kollektivt agerande
De boende från södra Holma arbetar aktivt med olika typer av akti-
viteter för att stärka sammanhållningen, öka tryggheten och göra sitt 
område bättre. Ett sådant exempel är de trygghetsvandringar som ge-
nomförs varje kväll. 

”IP1: Jag måste inflika nu, jag har hört så mycket om gängbildning-
arna. Det är så att vi har ju en trygghetsvandring, och vi är ute och går 
varje kväll. Nästan en timme, och vi går hela området. Hur många är 
vi, åtta stycken?

IP4: Det är till och med nio har vi blivit nu. Tre var vi från början.. 

IP1: Vi är alltid ute, två och två, så någon går på denna sidan och 
någon på den sidan. Vi vet precis var gängen är och [Kraftigt ljud från 
moped på gården utanför]

IP4: Precis vad vi pratade om



74

IP1: Och dom börjar faktiskt röra på sig lite grann. Nu vet dom att 
vi kommer, så vi är lite obekväma för dom. Men dom säger ingenting 
och vi säger ingenting.”

”IP1: Vi hoppas ju att vi kan ge hyresgästerna lite trygghet genom att 
vi är ute, så det är folk ute och rör sig. 

IP4: Ju fler vuxna som är ute desto bättre är det ju.” (MKB Holma 
110209: 14,16)

Ett annat exempel är försöket att starta en sångkör. 

”IP4: Sen kom ju vi på någonting, IP1 och jag som vi tycker är kul att 
stärka området och kanske gemenskap och lite integration. Det var 
det här med sångkör, men vi har ju inte kommit dithän ännu, men det 
är meningen att det ska bli så. ” (MKB Holma 110209: 11)

Generellt framstår södra Holma utifrån intervjuerna som ett väldigt 
positivt exempel på hur de boendes sociala kapital har stärkts kraftigt 
genom den framgångsrika självförvaltningen. De boende har genom 
självförvaltningen fått en stark kontakt sinsemellan och till MKB 
vilket sammantaget ger ett starkt stöd i vardagslivet samt också bildar 
en plattform för skapandet av positiva aktiviteter som trygghetsvand-
ringen. Den typen av aktiviteter kan i sin tur hypotetiskt ge ytterli-
gare positiva effekter på närområdet. Några sådana effekter har dock ej 
kunnat påvisas i enkätmaterialet, och stöd saknas därmed för en sådan 
hypotes. Effekten verkar framför allt vara lokal, på den faktiska plats det 
sociala kapitalet är bundet till, framför allt exemplifierat av gård eller 
trappuppgång. Den skillnad som nämnts ovan avseende olika delar av 
grannskapet södra Holma återfinns också avseende kollektiv förmåga. 
Genomsnittlig angiven kollektiv förmåga för Påskliljegatan (N=18) var 
2,806 vilket är nära genomsnittet för hela enkäten (2,7902 N=585) och 
högre än något av MKBs grannskap. Genomsnittlig angiven kollektiv 
förmåga för resterande gårdar i grannskapet södra Holma är 3,115 
(N=26) vilket i denna studie är att anse som väldigt lågt. I samtal med 
MKB har det framkommit att en stor del av förklaringen till fram-
gången för självförvaltningen i södra Holma också är de eldsjälar som 
varit väldigt drivande i arbetet ända sedan starten 1993. I fokusgrup-
pen resonerades också kring vad skillnaderna mellan södra och centrala 
Holma beror på, med slutsatsen att det krävs arbete, kommunikation 
och engagemang.
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”IP1: Jag brukar säga det att vi går ut och säljer oss väldigt mycket här 
i våra hus. När det är någonting ringer vi på dörrarna och berättar vad 
som ska hända, årsmötet så lämnar vi lapparna och förklarar vad som 
kommer att hända. Vi säljer väldigt mycket, och det gör att vi får en 
god respons. ”(MKB Holma 110209: 8)

6.4.5 externa kontakter
Ingen av respondenterna från boendeintervjuer ansåg sig känna någon 
på kommunen eller liknande som de kunde få hjälp ifrån vid behov. 
En respondent från bostadsrättsföreningen uppgav brist på stöd från 
stadsdelen trots ett tidigare lokalpolitiskt engagemang. 

”IP1: Nej. Därför att dom instanser som ska verka i dom frågorna, 
dom lyser med sin frånvaro och lyser med sin anonymitet. Dom har 
många fina broschyrer och skryter vitt och brett, men dom kommer 
inte hit. Jag har ändå varit lokalpolitiskt aktivt i stadsdelen, då satt jag 
i myndighetsutskottet, socialnämnden som man kallar det, och där 
försökte jag få hit dom där, men dom kom inte. Varför vet jag inte.. “ 
(Brf Holma 110221: 10)

Däremot menade båda förvaltarrepresentanterna att den typen av 
kontakter åtminstone i viss mån fanns hos förvaltare (Förvaltare Brf 
Holma 110912: 5; Förvaltare MKB Holma 110906). En respondent 
med utländsk bakgrund som representerade en kvinnoförening ansåg 
däremot att deras förening hade bra kontakter:

”IP: Ja. Vi har funnits i tio år och vi har bra kontakt med stadsdelen 
och stadsdelschefen. När jag ringer eller går på ett möte och deltar 
och säger något så känns det att min röst hörs. 

M: Är det specifikt för dig, eller gäller det andra också?

IP: Nej, inte bara mig. Jag kan skicka någon annan från föreningen 
också. Jag behöver inte vara där. Det är för att vi har funnits här länge 
i tio, elva, år och arbetat aktivt mot många olika områden. Mot dis-
kriminering, våld i familjen, ungdomar och barn, vi har olika områden 
som vi jobbat med och har ett bra rykte i Hyllie.” (Nyckelperson 
110209: 5)

Som konstaterades i tidigare avsnitt finns en möjlig åtskillnad mellan 
boendesocialt baserade nätverk och nätverk baserade på etnisk och 
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kulturell tillhörighet. De nätverk som baseras på kulturella och etniska 
band har också i viss mån tillgång till kontakter och resurser som kanske 
inte är lika lätt tillgängliga i de boendebaserade nätverken som visser-
ligen i viss mån kan få tillgång till den typen av extralokala resurser via 
förvaltare. 

6.4.6 Sammanfattning socialt kapital Holma
Generellt kan konstateras att de berättelser som framkommer från södra 
Holma pekar mot höga nivåer av socialt kapital medan berättelsen från 
centrala Holma är betydligt dystrare. Från bostadsrättsföreningen fram-
träder en berättelse som inte är utmärkande, den är betydligt mer positiv 
än centrala Holma men inte lika uttalad som den från södra Holma. 
När dessa resultat kontrasteras mot enkätmaterialet framstår den bild 
som fåtts av intervjuerna från södra Holma som något felaktig. Den 
positiva bilden av södra Holma är korrekt endast för de specifika gårdar 
där självförvaltningen har fått stort genomslag. Det sociala kapitalet 
framstår som väldigt viktigt, men också som väldigt lokalt. 

6.5 rumslig dimension av oordning och 
otrygghet

I detta kapitel ska en bild av oordning och otrygghet i Holma tecknas. 
Först låter vi de boende komma till tals och redogöra för otrygghet i 
grannskapet och på specifika platser. Därefter kommer detta att relate-
ras till enkäten samt till den faktiska oordning som dokumenterats med 
hjälp av observationer och statistik från polis samt räddningstjänst.

6.5.1 Uppfattningar om otrygghet
Den generella tryggheten upplevdes av respondenterna från centrala 
Holma vara låg, till stor del beroende på ungdomsgäng som ”hänger” i 
närheten av affären (MKB Holma 110209: 16; Förvaltare MKB Holma 
110906: 4). Denna otrygghet ledde till att man tvekar att gå ut på kväl-
larna, något som var mindre uttalat i de båda andra grannskapen. 

”IP2: Det är skillnad på område och område
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M: Är man tryggare i den här delen [Södra grannskapet] av Holma?

IP1: Ja

IP2: Jaa. 

M: Beror det på affären då?

IP2: Det tror jag. Vi hade inbrott i lokalen, vi var där nere och 
sorterade lappar, och dagen efter när jag gick ut med hunden så hade 
det varit inbrott där. Samma gäng som alltid sitter och skränar och 
skrålar och bär sig åt. Men det bekymrade inte dom alls, det dom 
snodde hade dom slängt ut bara, och det dom inte hade snott hade 
dom fördärvat genom att hälla coca cola över det. Så alla våra papper 
och protokoll från förra året är.. Så jag menar, det är det ju. Skillnad 
på Snödroppsgatan och Holma.”(MKB Holma 110209: 16)

Att boende i centrala Holma skulle vara mer otrygga än andra har dock 
inget stöd i enkätmaterialet där den genomsnittliga nivån för trygghet 
ligger nära genomsnittet för hela undersökningen. 

Den mest otrygga platsen enligt de intervjuade är Kroksbäckspar-
ken, och särskilt området runt kullarna (Förvaltare brf Holma 110912: 
3; MKB Holma 110209: 15; Nyckelperson 110209: 4).

”IP1: Ja Kroksbäcksparken är ett kapitel för sig. Den är mörk, dåligt 
belyst, där samlas en massa ljusskygga personer och där pågår krimi-
nell verksamhet. Där undviker man ofta att gå. ” (Brf Holma 110221: 
11)

Att Kroksbäcksparken uppfattas som så otrygg gör också att de möjlig-
heter till aktiviteter som finns i parken, och på andra sidan vid Kroks-
bäck blir svårare att få tillgång till. Andelen respondenter som angivit 
”gångstråk park” som otrygg plats i enkätundersökningen varierar mel-
lan grannskapen, med södra Holma på 28% och centrala Holma på 39%  
medan bostadsrättsföreningen har det högsta värdet med 47% (Se tabell 
5.2). Gångstråk park är det vanligaste svarsalternativet i centrala Holma 
samt bostadsrättsföreningen men bara det näst vanligaste svarsalterna-
tivet i södra Holma. 
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6.5.2 observationer av oordning
Vid de systematiska sociala observationer som genomförts har förutom 
den fysiska oordningen också tecken på potentiell social oordning no-
terats i form av ungdomsgäng. Dessa har observerats vid affären som av 
boende pekades ut som en otrygg plats samt vid den andra vändplatsen 
där Holmastråket skär en infartsväg. Dessa ungdomsgäng har inte upp-
trätt hotfullt eller störande vid observationstillfällen, men kan likafullt 
uppfattas som otrygghetsskapande av de boende. 

Holma som delområde har höga nivåer av observerad fysisk oord-
ning, och alla tre grannskapen uppvisar relativt höga nivåer (Se karta 
5.4). Centrala Holma utmärker sig med mycket höga nivåer av oordning 
även om skolan och andra publika platser utgör en relativt stor del av 
differensen jämfört med de båda andra grannskapen i delområdet som 
ändå placerar sig i ett skikt med relativt hög nivå. Med densitetsanalys 
har grannskapen analyserats noggrannare och det visar sig då att det 
finns tydliga skillnader mellan grannskapen (Se karta 5.6). För Brf 
Holma är endast området vid skolan samt delar av Holmastråket platser 
där densiteten är högre än första kvartilen. Om publika platser utesluts 
och mätfelet för skolan korrigeras finns inga hotspots inom Brf Holma. 
För södra Holma finns en hög densitet i det nordöstra hörnet, och 
fläckar av densitet i andra kvartilen på flera gårdar, men också gårdar 
där densiteten ligger inom första kvartilen. För centrala Holma däremot 
är densiteten för i princip hela grannskapet i andra kvartilen eller högre. 
Skillnaderna i observerad fysisk oordning avspeglas också i uppfattningar 
om oordning från enkäten, där bostadsrättsföreningen har väldigt låga 
värden för uppfattad oordning medan såväl södra som centrala Holma 
ligger runt genomsnittet. De platser som av nyckelpersoner pekats ut 
som otrygga kan inte generellt sägas vara platser med mer oordning, 
men däremot kan det konstateras att centrala Holma i allmänhet har 
höga nivåer av observerad fysisk oordning. Att Kroksbäckparken som 
upplevs som mest otrygg inte har särskilt höga nivåer av fysisk oord-
ning är delvis relaterat till att det där finns betydligt färre objekt som 
kan utsättas för skadegörelse eller klotter relativt bostadsområdena i och 
med frånvaron av byggnader. 
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6.6 Socialt kapital och oordning

Det kan konstateras att Holma uppvisar en hög och intressant variation 
avseende såväl socialt kapital som oordning. Södra Holma är av särskilt 
intresse då det avseende känd data över riskfaktor i form av hög andel 
låginkomsttagare inte skiljer sig särskilt från centrala Holma men ändå 
uppvisar betydligt lägre nivåer av observerad fysisk oordning och har 
gårdar där densiteten av fysisk oordning är låg. Det korrelerar väl med 
förekomsten av självförvaltningsgrupper på dessa gårdar som medfört en 
hög grad av sammanhållning och social kontroll30. Däremot visar datan 
från enkäten att detta inte får genomslag på grannskapsnivå. Det sociala 
kapitalet och den kollektiva förmågan är inte högre i Södra Holma än 
i centrala Holma med grannskapet Snödroppsgatan. Det högre sociala 
kapital som berättelserna från södra Holma nämner går att hitta i enkät-
datan om specifikt de gårdar där självförvaltningen finns fokuseras, men 
det uppvägs av ett mycket lågt socialt kapital i övriga delar av grannska-
pet. På grannskapsnivå är det kanske rimligare att förklara skillnaden 
mellan södra och centrala Holma utifrån skolan. Att skolan återfinns 
i centrala Holma har en direkt effekt som för brand utgör ungefär 2/3 
av skillnaden mellan grannskapen. Det är också möjligt att skolan får 
en negativ inverkan på det omkringliggande grannskapet. Skolan får ur 
det perspektivet betraktas som en riskfaktor. Sammanfattningsvis kan 
vi konstatera att skillnaden mellan grannskapen verkar utgöras dels av 
skolan och dels av den mikroplatseffekt med mindre fysisk oordning 
som fås på de specifika gårdar där självförvaltning och medföljande 
socialt kapital verkar som en skyddsfaktor. 

För Brf Holma kan det konstateras att det bara är publika platser 
som ger en hög densitet av fysisk oordning samtidigt som berättelser 
om socialt kapital befinner sig på vad vi kan kalla för en medelnivå. 
Det stämmer väl överens med den teoretiska modellen då lägre nivå av 
riskfaktorer samt högre nivå av skyddsfaktorer relativt centrala Holma 
återspeglas väl i faktisk oordning. Detta överensstämmer också väl med 
enkätdatan som placerar Fosiedal ganska nära genomsnittet för socialt 
kapital och kollektiv förmåga i de studerade områdena. 

30  En delmängd av denna effekt kan vara relaterad till en högre boen-
destabilitet på dessa gårdar med resulterande effekt på demografin vilket 
framkom på ett seminarium med personal från Hyllie stadsdelsförvalt-
ning (2012-09-07).
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7 KroKSBäcK

I Kroksbäck har en fokusgruppsintervju genomförts med deltagare från 
de tre lokala hyresgästföreningarna samt en representant för självför-
valtningen.  En fokusgrupp för boende i bostadsrättsföreningen var 
planerad men endast två deltagare närvarade, båda aktiva i en pensio-
närsförening. En föridentifierad nyckelperson hade koppling till Krok-
sbäck efter att tidigare ha bott i området och haft sin förening baserad 
där, det är samma förening och nyckelperson som nämnts i kapitlet om 
Holma dit föreningen senare flyttade sin verksamhet. Två nyckelper-
soner intervjuades genom snöbollsurval, varav en av har intervjuats. 
En representant vardera från HSB och MKB i området intervjuades 
som förvaltarrepresentanter. Totalt handlar det om 10 personer vars 
berättelser tillsammans med vissa resultat från enkätstudien samt ob-
servationer och statistik kommer att utgöra stommen i detta kapitel. 
Av de intervjuade har två personer utländsk bakgrund.  Totalt utgör det 
transkriberade intervjumaterialet för Kroksbäck 61 sidor.

I enkätmaterialet finns en tydlig snedfördelning avseende antalet 
tillhörande gruppen äldre i en jämförelse mellan grannskapen som 
potentiellt inverkar på resultaten. Bland enkätens respondenter utgörs 
60% av respondenterna i Brf Kroksbäck och 51% av respondenterna i 
Sörbäck av den äldsta åldersgruppen medan endast 16% av responden-
terna i Norrbäck utgörs av samma grupp. Den faktiska skillnaden mel-
lan de olika grannskapen är okänd, men åtminstone avseende Sörbäck 
och Norrbäck kan det antas fina skevheter i datan. Detta kommer att 
problematiseras vidare senare i denna rapport. 

7.1 grannskapen

Kroksbäck är ett stort delområde som totalt har 4627 invånare (2008, 
Malmö stad 2009). I denna studie behandlas dock ej det stora villaområde 
i västra Kroksbäck som utgör en separat del av delområdet. Huvudanled-
ningen till detta är studiens fokus på flerfamiljshusområden, men avgräns-
ningen har också visat sig rimlig empiriskt då villaområdet såväl fysiskt 
som socialt är avskilt från den andra delen. Samma avgränsning görs också 
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av Malmö stad för deras områdesprogram. Av Kroksbäcks totalt 1936 bo-
städer utgör småhus 625 enheter eller ca 31%. Majoriteten av dessa ligger 
på den västra sidan om Lorensborgsgatan som utgör en fysisk barriär mel-
lan de båda delarna av delområdet. Det är en hårt trafikerad väg där det 
endast finns två gångbroar över till andra sidan. Boende i flerfamiljshus 
betraktar också villaområdet som något separat och upplever inte att de 
boende i villaområdet vill höra till Kroksbäck (Brf Kroksbäck 110201: 12). 

Den officiella statistik som finns på delområdesnivå är på grund av 
det stora småhusområdet missvisande. För området som helhet är för-
värvsfrekvensen 58 %, andelen med försörjningsstöd är 15% och 65% 
av befolkningen saknar eftergymnasial utbildning (Malmö stad 2009). 
I småhusområdet är inkomsterna högre än i flerfamiljshusen, och rim-
ligen gäller motsvarande även för förvärvsfrekvens, försörjningsstöd och 
utbildningsnivå. Andelen ungdomar under 25 år är 34 % och andelen med 
utländsk bakgrund är totalt 52 %. Även avseende dessa variabler finns en 
skillnad mellan flerfamiljshus och småhus, och de faktiska siffrorna för 
flerfamiljshusdelen av Kroksbäck kan förväntas vara på ungefär samma 
nivå som Holma. De tre största invandrargrupperna är från Jugoslavien, 
Afghanistan och Libanon. Området har en lägre andel 1:or och 2:or 
än Holma, och en högre andel 3:or och lägenheter med 4+ rum. Det är 
därmed ett område som är mer anpassat för barnfamiljer med behov av 
större lägenheter. Området gränsar i söder till Hyllievång, i norr till Bel-
levuegården, i öster till Kroksbäcksparken följt av Holma och i väster till 
stadsdelen Limhamn. Det finns tre infarter till området, varav den norra 
ansluter till bostadsrättsförening och villor medan de båda andra ansluter 
till hyresrättsbestånd i MKBs regi. Vägarna är nedsänkta och gångbroar är 
uppbyggda som transportväg för gång och cykling. De båda infartsvägarna 
till hyresrättslägenheter utgör skärningspunkter mellan bil och gång- och 
cykelnät och är därmed viktiga noder i transportnätverk i viss mån till-
sammans med gångbroarna som binder samman gång- och cykelnätet 
i Kroksbäck med omkringliggande områden. Vid infartsvägarna finns 
också viss service samlad, MKBs kontor, en vårdcentral, en falafelkiosk, en 
biltvätt samt en liten affär. 

Kroksbäck är rent fysiskt indelat i fyra tydliga delar, där de två in-
fartsvägarna tillsammans med en stor gångväg kantad av lekplatser och 
natur utgör de fysiska gränserna. För att uppnå en enhetlig storlek på 
grannskapen har dock de två delar som åtskils av gångvägen, Norrbäck 
och Mellanbäck, slagits ihop till ett grannskap. De tre grannskapen blir 
då södra MKB (Sörbäck), norra MKB (Norrbäck) samt Brf Kroksbäck.
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Karta 7.1 Kroksbäck med grannskapen Sörbäck, norrbäck och Brf Kroksbäck 
samt diverse platser av intresse. platser som angetts som otrygga markerade 
med stjärna.  

Skillnaden mellan de båda MKB-grannskapen framträder inte lika 
tydligt från fokusgruppsintervju MKB Kroksbäck som var fallet i 
Holma, men grannskapen är ändå ganska tydligt definierade. En etnisk 
dimension på skillnader mellan grannskapen framträder dessutom i 
Kroksbäck. 

”Nackdelen kan vara att det har blivit lite uppdelat här ute. Vi har 
mer arabisktalande på norrbäck till exempel. Varför det har blitt så vet 
jag inte men. Det är väl klart dom söker sig till sina närstående. Så vi 
har mer pakistanier, afghaner på Sörbäck. Blivit lite uppdelning så, 
och Kroksbäck är ju uppdelat, det är Norrbäck och Sörbäck. Så går 
snacket bland folket också. 

M: Är det skillnad, räknar folk sin gemenskap som 
Sörbäck-Norrbäck. 

IP: Ja. Ja det tror jag, lite, så enkelt är det.“ (Förvaltare MKB Kroks-
bäck 110826: 1)

I en intervju konstateras också att det blir naturligt med indelningen i 
grannskapen helt enkelt för att det inte finns någon anledning att röra 
sig utanför sitt grannskap.

”M: Det blir lite att man är på sin del då, man är där man bor bara?
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IP: Jaja. Här på gatan här. Det var ju samma när jag flyttade hit med 
grabbarna att man var ju där borta ju, man gick ner på gatan, tog 
bussen på morgonen. Sen har det vart så. Jag hade en arbetskollega 
som kom hit mycket på kvällarna, men han sa också att han bor på 
Sörbäck och då är man ju där liksom” (Nyckelperson 110930: 5)

Liksom fallet var i Holma är den symboliska gränsen mellan hyresrätter 
och bostadsrätter även här uttalad.

”M: I PRO är det någon från hyresrättsdelen också?

IP2: Nej.. 

IP1: Jo det är någon som bor på MKB, men i huvudsak är det folk 
från bostadsrättsföreningen. 

M: Det blir en ganska tydlig åtskillnad mellan bostadsrättsdelen och 
hyresrättsdelen. 

IP2: Ja det är det. 

M: Är det två olika områden? Är det två olika Kroksbäck eller är det 
ett Kroksbäck med två delar?

IP1: Dom som bor där borta tycker det är två Kroksbäck. Men vi har 
svårt att se det, vi har aldrig gjort någon skillnad så. 

IP2: Dom har väl en egen pensionärsförening

IP1: Ja. Holma. Där finns två pensionärsföreningar. Men dom är 
ganska små. I vår PRO är det en ganska homogen medlemsskara, 
alltså svenskar, en och annan som har annan bakgrund, men dom har 
som regel kommit hit på 50-talet. ” (Brf Kroksbäck 110201: 8)

”IP: Ja det finns en stor skillnad. Jag vet inte, det är skillnad på bo-
endet, status på boendet, dom jobbar och är inte hemma på dagarna. 
Men i Kroksbäck är det mesta boendet för arbetslösa eller nyinflyt-
tade flyktingar eller folk som inte har utbildning. Även om MKB 
satsar på Kroksbäck så känns det att det är renare och med fina blom-
mor där [brf ]. Kroksbäck känns annorlunda som plats. Man känner 
att man kommer från ett högstatusområde till ett lågstatusområde. 
Det känns faktiskt. Jag vet inte varför. 
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M: Men bostadsrättsföreningen är också Kroksbäck. 

IP: Det är Kroksbäck, men man känner en stor skillnad. Det finns 
en bostadsrättsförening i Holma också och det är samma sak. När 
man går mellan olika hus känner man en stor skillnad på hur fint och 
ordentligt det är. Vid MKBs hus är det, jag ska inte säga kaos, men 
rörigt kan man säga. Kanske det beror på folk, fattigdom, dom som 
bor där har jobb. Deras barn har mycket att göra. Men här är det 
många familjer som bor i små lägenheter så man lämnar barnen ute så 
att dom kan leka och så. 

M: Din kvinnoförening, har ni folk som bor i bostadsrättsföreningen 
med också?

IP: Nej. .

M: Det låter som att det är två olika världar, har dom egna föreningar 
och så?

IP: Jag vet inte. Vi har inget samarbete eller något med dom att göra.” 
(Nyckelperson 110209: 4-5)

Då skillnaden mellan de båda grannskapen inom MKB Kroksbäck 
(Sörbäck och Norrbäck) inte är lika uttalad som i Holma kommer den 
fortsatta analysen av djupintervjuerna att framför allt fokusera på hy-
resrätt kontra bostadsrätt samt Kroksbäck i relation till andra områden. 

7.2 Uppfattningar om problem och tillgångar 

På frågan om vad som utmärker ett extremt dåligt bostadsområde anger 
fokusgruppen från bostadsrättsföreningen bristande service i form av 
affärer och liknande (Brf Kroksbäck 110201: 10). Från MKB Kroksbäck 
ges ett svar som mer liknar de svar som getts i övriga MKB-områden 
med fokus på bristande ordning, gemenskap och trygghet.

”IP3: Otryggt, smutsigt, 

IP4: Isolerat!

IP3: Isolerat ja. Flummigt. Är det fult och man inte tar hand om 
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skräpet.. Det är bara att titta hur det ser ut när sopkärl står här ute 
och källsorteringsrummet inte fungerar för att det har brunnit. Titta 
hur folk slänger skräpet här. Man orkar inte ens lyfta på locket, bara 
slänger det ifrån sig. Så det är alltså det omvända. Mot det trygga och 
rena, eller ja, idealsamhället.” (MKB Kroksbäck 110126: 6)

”IP: Att man känner sig ovälkommen. Att folk är, vad gör hon här? 
Och otrygghet också. “ (Nyckelperson 110209: 2)

Svaren kring vad som var positivt med området är väldigt snarlika de 
svar som gavs från Holma. Det geografiska läget med en kort buss- eller 
cykelresa för att ta sig till centrum eller stranden och en kort promenad 
för att ta sig till köpcentrum i Hyllie och Mobilia lyftes fram. I och med 
byggandet av nya Hyllie centrum får också Kroksbäck en karaktär av 
”mitt i stan” som inte tidigare var lika framträdande (MKB Kroksbäck 
110126: 1-2; Nyckelperson 110930: 2; Förvaltare MKB Kroksbäck 
110826: 2). En respondent beskriver området som fantastiskt och väl-
digt bra för familjer med alla förskolor och lekplatser (Nyckelperson 
110209: 1).

De svar som boende gett kring vad som är negativt med sitt område 
delas här in i liknande kategorier som i det förra kapitlet, men med 
ett tillägg som handlar om invandring och segregation: Oordning/
kriminalitet; Service och mötesplatser; Förvaltare och samhälle samt 
Invandring och segregation.

7.2.1 oordning och kriminalitet
I Kroksbäck finns konkreta problem med kriminalitet som upplevs vara 
ett problem. 

”Jag tycker att det som faktiskt är en stämpel som nog är svår att 
tvätta bort, att området är socialt belastat, det kommer vi inte ifrån. 
Inte minst nu med den senaste tidens bränder. Inbrott har det varit 
längre tillbaka, det går i vågor och det har vi väl över tiden varit 
besvärade med. Jag måste nog säga att av de år jag har bott här har 
det nog inte varit något är när det inte har hänt ett inbrott som man 
hört talas om. Och det har väl blivit värre och värre, mer och mer. Det 
som har kommit upp nu som gör att det inte är bra det är att det har 
varit ett antal rån. I vårt hus där jag bor där är det äldre damer som 
har blivit utsatta, dvs man springer förbi dom och rycker guldkedjan 
dom har om halsen och så vidare. Skadegörelse finns också. ” (MKB 
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Kroksbäck 110126)

”IP: Att det är bränder i källare, inbrott i lägenheter, såna saker som 
tyvärr var. Man vill gärna slippa höra om sånt, vi kommer från sådana 
länder som drabbats av krig och vill slippa höra om sånt. ” (Nyckelper-
son 110209: 2)

Liksom i centrala Holma gavs också uttryck för en känsla av oordning 
som tog sig uttryck på flera olika sätt, däribland felparkerade bilar 
(MKB Kroksbäck 110126: 3,5,7-8). Problem med stökiga ungdomar är 
också en gemensam nämnare.

”Min känsla är att en del familjer inte har gränser uppsatta för sina 
barn. Dom låter barnen vara ute sent på kvällarna, särskilt på som-
maren. Det tycker jag inte man ska acceptera, för [ohörbart] utan 
gränser, ibland blir det stenkastning på brandkåren eller [ohörbart]. 
Vid såna tillfällen går man över gränsen, [ohörbart] familj [ohörbart] 
ungdomarna. Det finns Flamman givetvis. På Kroksbäcksvägen som 
fungerar bra ibland. Att samla ungdomar där, men ibland blir det 
också en träffpunkt för ungdomar från andra områden så det bara blir 
bråk.” (Nyckelperson 110209: 3)

Generellt framstår det som att berättelserna från MKB Kroksbäck 
och centrala MKB Holma i stora drag är likartade avseende denna typ 
av problem, och som visas nedan finns det också andra likheter. I bo-
stadsrättsföreningen menar man att det visserligen finns problem med 
ungdomar och kriminalitet, men det är inget särskilt allvarligt.

”Ja, det är det vanliga samhällsproblemet, inget allvarligt.” 

”Här är det aldrig någon som har klagat och känt otrygghet.”(Brf 
Kroksbäck 110201: 9,12)

De problem som finns i bostadsrättsföreningen kopplas dessutom till 
boende på MKB-sidan, av såväl boende (Brf Kroksbäck 110201:16) 
som förvaltare. 

”Det stänker väl av från MKB-sidan, tyvärr. Vilket lära vara.. Jag har 
en kollega som bor där, och han vill inget hellre än att flytta därifrån 
va. Han tycker det är katastrof på MKB-sidan. Jaa..”  (Förvaltarrepre-
sentant Brf Kroksbäck 110928: 2)

”IP1: Och jag vet inte, jag har aldrig hört att det funnits borta på det 
området [MKB-delen av Kroksbäck] heller. Eller jag vet att det har 
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varit lite längst ner, att det har varit något strul med vissa ungdomar 
som gjort lite bus. Det är sånt som tyvärr förekommer men fördelak-
tigt nog så försvinner det. Dom som är värst åker in, och sen lugnar 
det ner sig. Får dom bara tag i ledarna så.. “(Brf Kroksbäck 110201: 
13)

Droger bland ungdomar nämns, dock endast som något en respondent 
fått från externa källor, vilket antyder att rykte och media har en bety-
delse för hur uppfattningar bildas även bland personer med koppling 
till området. 

”IP: Jag har hört, och läst i tidningar och på nätet att det fanns 
mycket hasch, ett gäng som säljer eller ungdomar. Man blir ledsen 
och vill gärna hjälpa ungdomarna att bli befriade från såna grejor. ” 
(Nyckelperson 110209: 2)

De berättelser som framträder pekar på existerande problem med 
kriminalitet, oordning och ungdomsgäng i alla grannskap. Graden av 
problem varierar dock mellan grannskapen, där bostadsrättsföreningen 
upplever problemen som betydligt mindre. Som visas nedan finns också 
en skillnad avseende förmågan att hantera problemen vilken inverkar på 
den upplevda tryggheten och välbefinnandet.

7.2.2 Service och mötesplatser
En generell brist på service och faciliteter ansågs vara det mest negativa 
av boende i Brf Kroksbäck. I första hand bristen på affärer men även 
brist på bättre parker, bättre handikappanpassning och brist på mötes-
platser där boende från såväl hyresrätter som bostadsrätter kunde mötas 
nämndes (Brf Kroksbäck 110201). Liknande åsikter framfördes också 
av en MKB-representant:

”IP: Ja saknas. Det saknas mycket här. Vi har en liten liten livsmed-
elsbutik, det är det enda vi har i service. Jag skulle vilja efterlysa en 
samlingsplats. Ett torg, en naturlig samlingsplats” (Förvaltare MKB 
Kroksbäck 110826: 2)

Fokusgruppen från MKB Kroksbäck problematiserade inte bristen 
på service, där låg istället fokus på andra frågor, framför allt i form av 
otrygghet, oordning och kriminalitet. 
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7.2.3 Förvaltarens och samhällets roll
Som tidigare nämnts påminner berättelserna från MKB Kroksbäck om 
berättelsen från centrala Holma med uttryck för frustration över att inte 
MKB eller andra kan göra något åt felparkerade bilar och liknande:

”Jag menar, jag förstår också att dom inte orkar, men fastighetsägaren 
måste ju ha ett krav här också. Om dom nu märker att inne på det 
området som är vårt, det går inte att bara luta sig tillbaka i kontorssto-
len och säga att det är kommunen som äger gatan här. Jag menar, det 
är ju faktiskt en gata som är inne i mitt fastighetsbestånd. Då måste 
jag ju jobba också och gå på p-bolaget från fastighetsägarhåll och 
säga det att nu kräver jag att ni kommer ut och ser till att det händer 
nånting” (MKB Kroksbäck 110126: 8)

En annan kritik var att MKB inte bryr sig om föreningslivet i området 
vilket diskuteras mer nedan i kapitel 11. Eftersatt eller undermåligt 
underhåll togs upp av flera respondenter i fokusgruppen:

”Att MKB har en förmåga att lägga pengar på saker som syns och inte 
på sådant underhåll som inte syns. […]Man botar symptomen men gör 
inte något åt problemet. Exempelvis hade vi ett antal översvämningar 
i källargången förra året.  Det här året har vi redan haft årets första 
översvämning. Och det är jättetrevligt att det luktar avlopp i hela jävla 
källaren en hel månad va. Jag menar, ett problem som vi har en gång det 
kan man förstå, att det är ett problem, men någonting som återkommer 
gång efter gång det är bara nonchalans från MKBs sida.” 

”Mycket av att underhållet är som det är tror jag är inkompetens hos 
dom som ska ta tag i det därför att här är så mycket nu med stammar 
och annat så att det är.. Om man börjar med att slarva med underhål-
let, då växer det, och sedan växer det och blir så stort att då gör man 
bara en massa punktinsatser.” (MKB Kroksbäck 110126: 2-3)

Kommunen kritiseras ur flera perspektiv

”Ja alltså. Som han var inne på, det här med felparkerade bilar. Man 
undrar ju ibland, alltså hallå, varför kommer ingen från kommunens 
sida och skickar ut lite parkeringsböter här. Varför är det ingen som 
släpar bort bilar som står felparkerade. ” (MKB Kroksbäck 110126: 7)

Socialt motiverad placering av boende inom MKBs bestånd problema-
tiseras eftersom det leder till en för stor koncentration av ”problemfa-
miljer” i vissa områden.
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”Nu tänker jag på, jag använder ordet socialen men det heter väl 
familj och individ där borta, dom har ju vad jag har förstått x antal 
lägenheter där borta som dom har öronmärkt och där bor det ju då 
familjer som har problem. Vari problemen består det känner man ju 
inte till, men man kan i alla fall misstänka att det är så. Det är väl 
säkert lagar och förordningar som styr det där, men.. Jag tycker man 
gör ett kardinalfel när man inte sprider ut detta bättre. Det går inte 
att klumpa ihop alla dom här problemfamiljerna i ett hus eller i en del 
av ett område.” (MKB Kroksbäck 110126: 4)

”Skillnaden mellan MKB och dom privata fastighetsägarna den är ju 
stor. Det är ungefär som i skolan, den har ju förändrats. Lärarna har 
inga verktyg idag. Det är likadant med att den privata fastighetsäga-
ren, han kan säga nej. Den kommunala kan nog inte göra det. Eller i 
alla fall har han inte den öppna och stora möjligheten som en privat 
fastighetsägare.” (MKB Kroksbäck 110126: 7)

En allmän samhällsutveckling med mer otrygghet problematiseras i 
flertalet intervjuer. Ofta kopplas det också till problem med invandring 
eller segregation. 

7.2.4 invandring och segregation
Invandring i allmänhet och i synnerhet den segregation som finns med 
en hög koncentration av individer med utländsk bakgrund i områden 
som Kroksbäck var en fråga som problematiserades i flera intervjuer. 
En respondent angav det som direkt svar på vad som var negativt med 
området. 

”Nej, det enda negativa om man ska säga så är att det är för mycket 
va, dom skulle ju så blanda, blanda, det skulle mer svenskar in om man 
säger så va” (Nyckelperson 110930: 2)

Andra respondenter var mer försiktiga i sina svar men gav uttryck för 
liknande kritik mot den höga andelen personer med utländsk bakgrund 
i området.

”Man pratar mycket om invandrare, därmed inte sagt att det är in-
vandrarna som har problemen, men många invandrare säger ju själva 
det att här bor för många invandrare. Vi vill bo i områden där det 
finns svenskar för annars har vi inte en chans att komma in i samhäl-
let.” (MKB Kroksbäck 110126: 4)
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Från boende i bostadsrättsföreningen nämndes att det finns ett in-
vandringsmotstånd hos somliga. Samtidigt uttryckte respondenterna 
en positiv syn på det mångkulturella inslaget och redogjorde för att 
invandrarna i bostadsrättsföreningen var ganska utspridda som något 
positivt. Om det ställs i relation till uppfattningen om en högre koncen-
tration invandrare inom MKB-delen kan det dock ses som en implicit 
kritik av segregationen också från denna intervju.

”IP2: Vi har ett fint förhållande i vår trappa. Vi har fått hit någon 
danska som är iranier och muslim, och dom har småbarn. När vi träf-
far dom så tycker jag om att prata även om dom inte förstår mig. Nu 
har den här lilla grabben fått för sig att ringa på hissen för att prata 
med farbrorn. Hon är lika glad mamman för detta, hon förstår att han 
gärna vill försöka prata, och så har han med sina småsystrar.

IP1: Ja, jag tycker att en fördel är att invandrarna är mer utspridda. 
Sen är det en massa, vi har några gamla stötar här, en på 90 år, som 
klagar över varifrån dom får pengar och så. Men ja, det är väl som för 
alla andra, dom har lånat. Jaaa, men det är konstigt som fan att dom 
kan fly hit och ändå ha gott om pengar säger han. Men ja det är klart 
som fan, det är ju dom som har pengar som klarar att fly. Många har 
inte förståelse för att folk flyr för att dom måste när det är livsfara. 

IP2: Ja vi har ju aldrig växt upp med invandrare så det var något nytt 
för oss. Men det är inget som tär på oss. 

IP1: Ja själv tycker jag att det är väldigt berikande, och dom sista 
åren här i föreningen har det kommit med en massa invandrare. Från 
Afghanistan, Irak, Libanon nån från Sydamerika och från Balkan. Vi 
har väldigt trevligt allihopa. Jag tror att en gemensam plats där alla 
kategorier människor kunde träffas hade varit bra.”  (Brf Kroksbäck 
110201: 4)

En MKB-representant lyfte också fram det mångkulturella som områ-
dets största styrka, men problematiserade istället en slags enklavisering 
i området där olika etniska grupper bor i olika delar av området som 
nämnts ovan i avsnittet om områdets grannskap. Samtidigt var det en 
tendens som han menade hade försvagats under senare år på grund av 
ett mindre utbud av lediga lägenheter som gjorde den självsegregerande 
processen svårare (Förvaltare MKB Kroksbäck 110826: 1-2).

Förekomsten av många personer från ett och samma land kan också 
vara en starkt positiv upplevelse. 
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”IP: Att det är nära.  Det finns många.. Jag känner mig inte främ-
mande där, jag känner mig som att jag bor i Irak. Många som hälsar 
på mig, som känner mig, som känner min familj.” (Nyckelperson 
110209: 2)

Sammanfattningsvis kan det sägas att inställningen till invandring, och 
särskilt till en stark koncentration av personer med utländsk bakgrund 
till vissa platser är något som alla förhåller sig till. Många ser det som 
problematiskt, men samtidigt finns det positiva effekter av det. Den 
åtskillnad som finns mellan olika etniska grupper får också betydelse 
för uppbyggnaden av sociala nätverk och socialt kapital i området vilket 
behandlas i nästa avsnitt.

7.3 Sociala nätverk

De föridentifierade respondenter från området som intervjuats var re-
presentanter för lokala hyresgästföreningar, självförvaltning, pensionärs-
förening och kvinnoförening samt förvaltarrepresentanter. Två ytterligare 
personer föreslogs som intressanta intervjupersoner, och en av dessa inter-
vjuades. Liksom i fallet Holma är respondenterna bra representanter för 
den föreningsaktivitet som är knuten till boendet i området, men också 
här saknas bättre representation från det föreningsliv som domineras av 
personer med utländsk härkomst. En person från kvinnoföreningen in-
tervjuades, andra organisationer och personer som tillfrågades tackade nej 
eller svarade inte på förfrågningar. Detta är en särskild svaghet då etniskt 
baserade sociala nätverk problematiserades i intervjuer från Kroksbäck. 
Liksom fallet var i Holma pekades förvaltarrepresentanter ut som nyck-
elpersoner, särskilt husvärdar/vaktmästare (MKB Kroksbäck 110126: 2). 
Dessa beskrev också hur de blir kontaktade i väldigt varierande ärenden 
på ett sätt som tydliggör att deras roll för en del invånare är mycket viktig. 

”IP: Ja.. Ofta så går dom till mig först och främst, sen får jag förmedla 
vidare om det är något jag inte kan fixa. Kan vara sociala problem och 
såna grejor.  […]

IP: Svinvaccination. Då ringde dom mig och frågade om jag tyckte 
dom skulle vaccinera. Då har det gått långt med den sociala biten 
när jag till och med får ge såna råd. ” (Förvaltare MKB Kroksbäck 
110826: 4)
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De sociala nätverken i Kroksbäck beskrivs som segmenterade utifrån etnisk 
härkomst, med en relativt stor grupp utan utländsk bakgrund som inte är 
så starkt sammankopplad med andra grupper. Det finns stora arabisksprå-
kiga och afghanska grupper och dessutom många personer med bakgrund i 
före detta Jugoslavien. En afghansk förening finns med många medlemmar 
och som verkar relativt välkänd inom området (Förvaltare MKB Kroksbäck 
110826: 4)31. Inom dessa grupper kan starka band medföra ett gott socialt stöd 
och en känsla av sammanhang. Men starka band inom grupper med etniska 
band eller släktskap kan uppfattas som exkluderande av de som inte tillhör 
samma grupp och minska förekomsten av de svaga band i nätverk som är en 
förutsättning för flera former av socialt kapital (Emmelin & Eriksson 2012). 

”IP1: På min gård är dom flesta släkt med varandra, så dom brukar 
umgås med varandra och dom umgås inte med mig eftersom jag är 
från ett annat land. Det är svårt att komma in i den umgängeskretsen 
när dom är så många. Min granne mitt emot har 8 syskon på samma 
gård. Sen är det barnen och sen har de gift sig och resten är kusiner 
på gården. Så dom har kanske inte tid att umgås med mig och för mig 
blir det svårt att umgås med dom.” (MKB Kroksbäck 110126: 12)

”Det är ju någon gammal nattvandrare, dom känner väldigt många, 
det gör dom ju. I stort sett från en släkt, vi har några väldigt stora 
släkter som bor här. Dom håller inte efter andra men sina egna.” 
(Förvaltare MKB Kroksbäck 110826: 5)

Etniskt definierade föreningar eller grupper kan därmed uppfattas som 
exkluderande, men samtidigt utgör de en viktig del av det sociala livet 
i området och bidrar med nätverkskopplingar såväl inom som utom 
området. 

”IP: Ja jag tror att ungdomsorganisation, kvinnoförening, sportor-
ganisation, det är viktigt för området. För att barn och ungdomar, 
familjer känner sig isolerade i Sverige. Att ha någonting som – om 
dom behöver hjälp med något, eller på sommaren när dom som inte 
har möjlighet att resa utomlands har möjlighet att träffa någon annan 
eller att delta i olika aktiviteter, det är viktigt.  För att känna att ja, jag 
är en del av landet, jag får ta del av olika aktiveter och information om 
vad som händer i landet. Det är viktigt. Såna organisationer som finns 
i området, t ex fanns det nattvandring i Kroksbäck tidigare. Det fanns 

31  Det finns två stora och delvis konkurrerande afghanska föreningar, men 
i intervjun nämns endast ”afghansk förening”. 



93

en paraplyorganisation för föräldrar, föräldranätverket, brukade träffas 
i Kroksbäcksskolan och dela tankar kring området. ” (Nyckelperson 
110209: 3)

Uppdelningar baserade på identitet är alltså en faktor som inverkar 
på områdets sociala nätverk, men det finns också en tydlig skiljelinje 
mellan boende i bostadsrätt och boende i hyresrätt. För boende i bo-
stadsrättsföreningen finns flera föreningar och ett flertal lokaler, vilket 
kan skapa goda förutsättningar för det sociala kapitalet (Emmelin & 
Eriksson 2012: 25).

”IP1: Ja.. Här t ex har vi PRO. Varje månad har vi möte, och av 80 
medlemmar brukar ungefär hälften komma. Andra hälften är män-
niskor som är väldigt gamla, en del så gamla att dom bor på särskilt 
boende. I PRO har vi bland annat några som spelar canasta, litteratur, 
lättgympa. I brf har vi biljard, och dart. Snickerilokal och hobbyrum 
som faktiskt är välförsett med verktyg. 

IP2: Det är plats till det. Massor av lokaler.” (bostadsrättsföreningen 
Kroksbäck 110201: 7)

Grannskapet Brf Kroksbäck har också ett högt värde på sociala nätverk i 
enkätundersökningen vilket ger ett stöd för att den bild som framträder 
från intervjuerna med utvecklade sociala nätverk är korrekt. Däremot 
ger respondenterna från bostadsrättsföreningen uttryck för en brist på 
lokaler där boende från områdets olika grannskap kan mötas (Brf Krok-
sbäck 110201: 4). I de båda MKB-grannskapen upplevs det finnas en 
generell brist på mötesplatser och lokaler att använda vilket kan inverka 
negativt på utvecklingen av sociala nätverk i området (Förvaltare MKB 
Kroksbäck 110826: 6). Tidigare existerande lokaler har också försvunnit. 

”MKB hade en lokal i Sörbäck men dom har tagit tillbaka den, som 
var till olika föreningar där och så när det finns behov. Min skola, 
Hyllie folkhögskola, vi hade en lokal i Sörbäck också som andra 
föreningar använde. På kvällarna var det olika aktiviteter där man 
träffades, datalektioner och datastudiecirkel. Men vi lämnade den 
lokalen och nu finns vi i samma byggnad som Kroksbäcksskolan, 
stadsdelen försöker använda skolans lokal ordentligt. Så det finns en 
del olika såna idéer i Hyllie. ” (Nyckelperson 110209: 4)

För barn och ungdomar finns dock vissa lokaler, Flamman för ungdo-
mar respektive Lyktan för barn upp till 12 år.

”Det finns Flamman givetvis. På Kroksbäcksvägen som fungerar 
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bra ibland. Att samla ungdomar där, men ibland blir det också en 
träffpunkt för ungdomar från andra områden så det bara blir bråk.”

”IP: I Kroksbäck har dom ett folkets hus, Lyktan, som är en träff-
punkt för familjer med olika etnicitet. Ibland är det svårt att träffas på 
vintern, det blir mycket mer aktiviteter på sommaren. ” (Nyckelperson 
110209: 3, 4)

Sammantaget framträder en bild av de sociala nätverken i Kroksbäck 
som indelade och avskilda från varandra. Skiljelinjer baserat på ursprung, 
boendeform och grannskap är tydliga. Inom sig kan de sociala nätver-
ken vara väl utvecklade och medföra en hög grad av så kallat ”bonding 
capital” och socialt stöd. Däremot finns en risk att separeringen av de 
sociala nätverken medför en lägre grad av ”bridging capital”, med svaga 
band och generaliserade förväntningar eller sammanhållning, vilket i så 
fall kan ha en effekt på grannskapens sociala kapital ( Jfr Emmelin & 
Eriksson 2012). 

7.4 grannskapens sociala kapital

För kollektiv förmåga liksom index över socialt kapital placerar sig 
Sörbäck och Norrbäck liksom övriga MKB-grannskap relativt lågt. 
Bostadsrättsföreningen uppvisar i enlighet med bostadsrättsföreningar 
generellt högre värden. Avseende socialt kapital sticker Norrbäck ut i 
enkätmaterialet genom att ha höga nivåer av delmängden socialt stöd. 

7.4.1 Samhörighet
Samhörighet mellan boende kopplas starkt till trappuppgång, liksom i 
de övriga områden som studerats, medan kopplingen till område, hus 
och gård upplevs vara svag eller obefintlig. 

”IP3: Jag vill säga svar ja och nej på det. Därför att det, om jag tittar 
på huset ja. Vi har ju fem trappor i vårt hus och då känner man, eller 
i alla fall vet vem dom är i sin egen trappa. Nu har jag den förmånen 
att arbeta med självförvaltningen och då har man ju den kontaktytan 
också, så till viss del har man en samhörighet med andra. Men gården, 
nej.” (MKB Kroksbäck 110126: 9)
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”M: Du pratar om gemensamhet, samhörighet eller så. På vilken nivå 
finns det? Finns det en samhörighet av Kroksbäck, eller bostadsrätt-
föreningen, eller huset, trappuppgången?

IP2: Det är mycket trappuppgångarna. Vår trappa är.. 

IP1: Ja det är lika för mig. ” (Brf Kroksbäck 110201: 3)

Områdesövergripande samhörighet är däremot inte något som lyfts 
fram.

”M: Om vi byter spår lite. Känner man att man är kroksbäcksbo? 
Känner man att man har en samhörighet med andra boende på 
Kroksbäck?

IP2: Inte nu. Förr var det det, det var varenda jävel bor på Kroksbäck 
sa dom alltid. Men det har liksom försvunnit mer och mer.” (MKB 
Kroksbäck 110126: 9)

Den samhörighet som finns på trappnivå upplevs vara mer eller mindre 
generell för alla tre grannskapen, och medför också ett socialt stöd och 
en social kontroll som uppfattas som positiv. 

“IP2: Vi passar varandra. 

IP1: Ja vi kollar upp varandras angelägenheter. Tommy t ex och dom 
som är ensamma, vi håller en viss koll på dom. Framför allt det här 
dagliga att man stannar upp och snackar.” (Brf Kroksbäck 110201: 3)

”IP1: Det är så i varje trappa i alla fall. Trappan bredvid är det tre 
damer som träffas och snackar och handlar åt varandra. Man ses ju i 
gångarna och så, säger hej och så vidare. 

M: Gäller det andra trappuppgångar eller andra hus också?

IP2: Ja det är samma. 

IP1: Ja..” (Brf Kroksbäck 110201: 4)

En beskrivning av samhörighet och starka nätverk som framför allt 
existerande bland de äldre boende ges av en förvaltarrepresentant (För-
valtare Brf Kroksbäck 110928: 4). En skillnad mellan grannskapen lyfts 
också fram, där Sörbäck enligt förvaltarrepresentanten har den starkaste 
graden av organisation med en aktiv hyresgästförening.
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”IP: Ja, absolut. Det är bra om folk har någon att gå, om man inte 
går till oss ska man ha någonstans att gå ju. Men Sörbäck fungerar 
jättebra och dom har aktiviteter också.” (Förvaltare MKB Kroksbäck 
110826: 7)

Någon effekt av detta syns dock inte i enkätdatan över Sörbäck som inte 
avviker särskilt avseende någon variabel kopplad till index över socialt 
kapital, men däremot avseende bland annat vilja att bo kvar samt tilltro 
till polisens arbete som visas i Kapitel 11. 

7.4.2 Social kontroll
I fokusgrupperna uttrycks relativt låga generella förväntningar om so-
cial kontroll, men individer som aktivt utövar informell social kontroll 
nämns (MKB Kroksbäck 110126). Den sociala kontrollen upplevs va-
riera mycket mellan individer och trappuppgångar. 

”Så är det stor skillnad, till och med från hus till hus

M: På vilket sätt?

 IP: Vissa hus så ringer dom om det är ett litet streck på källardörren 
men andra kan dom måla hela utan att någon reagerar

M: Vad kan den skillnaden bero på? Enskilda individer?

IP: Ja det är några drivande folk ifrån husen som bringar ordning 
och reda. Det är ju bra för oss också. Men det är svårt att hitta såna 
eldsjälar som orkar lägga ner så mycket tid. Svårt att hitta.” (Förvaltare 
MKB Kroksbäck 110826: 4)

De individer som gör stor positiv skillnad, eldsjälarna, beskrivs som 
viktiga för området men är samtidigt otillräckliga. 

”IP3: Ja. Och alltså, det finns en liten, liten klick av eldsjälar men dom 
är för få, och det är för stort ointresse runtom. 

IP4: Det är nog inte bara ointresse. Jag menar, som i mitt fall, kan jag 
säga det att 9 gånger av 10 som jag inte ställer upp på en aktivitet så 
är det tidsbrist. Ingenting annat. Alltså, viljan finns där, intresset finns 
där, men man har inte tiden för det.” (MKB Kroksbäck 110126: 11)

Att den sociala kontrollen liksom andra former av socialt kapital upp-
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levs vara bunden till enskilda individer är en möjlig svaghet. I nästa 
avsnitt ska ytterligare en aspekt på socialt kapital som är starkt kopplad 
till enskilda individer diskuteras. 

7.4.3 extra-lokala nätverk och resurser
En aspekt på socialt kapital som intar en viktig roll i berättelserna från 
Kroksbäck är tillgången till extra-lokala resurser. Det handlar om nyck-
elpersoner i de lokala sociala nätverken som har sociala nätverk med 
koppling till exempelvis kommun eller andra myndigheter vilket kan 
tillgängliggöra extra resurser till grannskapet. Från MKB-delen är det 
intressant att den enda intervjuade som tar upp den formen av socialt 
kapital är representanten för kvinnoföreningen, som inte har någon 
stark koppling till de boendesociala organisationerna. 

”IP: Ja. Vi har funnits i tio år och vi har bra kontakt med stadsdelen 
och stadsdelschefen. När jag ringer eller går på ett möte och deltar 
och säger något så känns det att min röst hörs. ” (Nyckelperson 
110209: 5)

Än tydligare är berättelserna om tillgång till extra-lokala resurser från 
respondenterna i bostadsrättsföreningen där extralokala kontakter och 
resurser är ett återkommande tema.32 Det kan åskådliggöras genom att 
kontrastera två berättelser mot varandra som båda innefattar stenkas-
tande ungdomar boende inom MKBs område, men där utfallet blir helt 
olika.

” IP1: Ja.. I valet 2002 skulle vi ha en uppvisning eller demonstration 
av hur det kunde se ut i en vallokal, så då hade man satt upp ett tält 
med röstningsbås för att visa hur det skulle gå till. Det kom en massa 
ungar, dom flesta från Kosovo eller Bosnien, i 10-års åldern, och dom 
var jävligt fräcka och gick in och snodde grejor. I en skåpbil var dom 
in och snodde. Och jag hade sagt till innan att om det skulle vara 
godis eller korv eller något så ta betalt för det, ge inte bort någonting 

32  Den enkätfråga som delvis berör samma typ av fenomen ger dock inte 
motsvarande resultat. Brf Kroksbäck har ett av de lägsta angivna värdena 
på frågan ”Vet du vem du skall kontakta om du behöver hjälp av en 
myndighet exempelvis för att söka arbete eller utbildning?”. Potentiellt 
är detta kopplat till skillnader mellan åldersgrupper, där de angivna 
exemplen om ”arbete eller utbildning” kan framstå som mindre relevanta 
för den äldsta åldersgruppen. 
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till dom ungarna för det missuppfattar dom totalt, och dessutom är 
det muslimer så dom kommer inte äta korv. Dom hade likt förbannat 
inte lyssnat på mig sen, och jag hade haft hjärtinfarkt så kunde inte 
jobba med det. Då var det en av våra medlemmar, en resolut kvinna, 
som sa till dom att: ”nu får ni sluta upp med det där, och om ni inte 
kan sköta er får ni inte vara här”. Då gick dom och hämtade stenar 
och kastade på henne, hon blev träffad här [visar pannan] och hennes 
glasögon blev krossade också. Men hon hade ju sett vilka det var och 
hade gott minne. Så hon ringde till mig, och hon var ju väldigt ledsen 
som fan. Jag sa okej, jag hade kontakt med socialjouren så jag ringde 
till dom och berättade. Dom sa att det var för jävligt och att dom 
hade hört talas om det men inte hade hunnit dit själva men skulle 
ta tag i det. Nästa dag så ringde dom: ”jag har pratat med MKB och 
skolan nu, kan du be henne komma hit så kan hon få peka ut i en 
skolkatalog vilka det är”. Hon vågade inte komma dit, men då sa jag 
åt dom att komma ner till vår lokal. Så hon pekade ut sex stycken av 
dom där ungarna, och det visade sig att det var sex stycken som var 
mycket kända av både MKB, socialjouren och skolan. Det var buset 
rent ut sagt, riktigt jävla bus. Fyra av dom hade så mycket skit, inte 
bara dom utan syskon också, så MKB sa upp dom med en gång. Två 
stycken fick kraftigt understrukna varningar, en gång till så kan ni se 
er om efter ett annat ställe att bo på. Vad jag vet drog dom tillbaka 
uppsägningen för en men dom andra fick flytta. Det resulterade i att 
det blev lugnt, det var ledarna som åkte. Såna små jävelungar i 12-13 
års åldern. ” (Brf Kroksbäck 110201: 16)

”IP4: Ja men det är väl också lite grann det att man, ibland är det inte 
läge att vara trevlig. Det är.. Jag har ju haft ett antal incidenter där jag 
faktiskt har känt mig jävligt hotad. Jag hade bland annat en incident, 
det var ett par barn som gick förbi mitt vardagsrumfönster. Jag såg 
dom på väg mot fönstret, och sen gick jag, och då hör jag hur det 
smäller till bakom mig.  Då har dom alltså slängt in en knytnävsstor 
sten. 

IP3: Genom fönstret?

IP4: Nej nej, som tur var så var rutan öppen och dom hade lyckats 
komma in precis under rutan så det for in i sidan. Jag tog på mig 
jackan och ut å jaga ifatt dom. Och det slutade alltså med, det var 
borta vid ditt hus, att där står 40 stycken och skäller ut mig om varför 
jag försöker tillrättavisa barnen. När det blir så då är det inte roligt. 
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IP3: Nej. Det förstår jag. 

IP4: Och när vi var och pratade med MKB så sa dom att ja om inte 
ni kan peka ut vem det var så gör vi ingenting. Jag menar åhh! Hur 
intresserad var jag av att prata med MKB efter det. 

[Medhållande mm-anden]” (Mkb Kroksbäck 110126: 15)

Här kan återigen en potentiell effekt av de avskilda sociala nätverken 
skådas. Den tillgång till extra-lokala resurser som framträder i intervju-
materialets berättelser är kopplad till sociala nätverk kring bostadsrätts-
föreningen respektive kvinnoföreningen. Respondenter som inte tillhör 
dessa nätverk ger inte uttryck för att ha tillgång till den typen av resurser 
eftersom de inte är delaktiga i dessa sociala nätverk. En ökad integration 
av de lokalt baserade sociala nätverken är därmed en potentiell väg att 
gå för att stärka områdets sociala kapital såväl indirekt som direkt. 

7.4.4 Sammanfattning socialt kapital Kroksbäck
För Kroksbäck är den största skillnad som identifierats avseende socialt 
kapital den mellan bostadsrättsföreningen och MKB-grannskapen. I 
bostadsrättsföreningen finns olika typer av lokaler, verksamheter och 
organisationer samt betydligt högre nivåer av socialt kapital. De berät-
telser om tillgång till extra-lokala resurser som nämns är intressanta i 
sammanhanget, även om vi ska vara försiktiga med att dra alltför stora 
slutsatser utifrån enstaka berättelser som bevis. 

7.5 rumslig fördelning av oordning och 
otrygghet

Då Kroksbäck liksom Holma gränsar till Kroksbäcksparken är det inte 
förvånande att parken återigen nämns som en plats där folk känner sig 
otrygga. Gångstråk i park är också frekvent angivet som svar på en-
kätfrågan om otrygg plats. Här syns dock även en stor skillnad mellan 
svaren från Brf Kroksbäck och svaren från de båda andra grannskapen. 
Över 54 % av enkätsvaren från Brf Kroksbäck anger gångstråk i park 
som otryggt medan det är 38 % i Sörbäck och 33 % i Norrbäck. Precis 
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som många andra berättelser från Kroksbäck kopplas det till personer 
med utländsk bakgrund. 

”IP1: Det är väl så att, som du nämnde tidigare, vi var inte vana vid 
att umgås med invandrarna, och en del gamla människor blev oroliga 
över att gå in där [Kroksbäcksparken]. Sommartid är det ganska 
mycket invandrare som är där och grillar och så. 

IP2: Oja, dom är duktiga på det

M: Man är rädd för det som är annorlunda menar ni?

IP1: Ja, och sen är det en annan sak att dom inte gör en fluga förnär.”  
(Brf Kroksbäck 110201: 9)

En annan respondent nämner kullarna (i Kroksbäcksparken), men 
också skolan, som en otrygg plats.

”Jag har pratat med stadsdelen om kullarna som är lite för mörka och 
så, och jag tror att dom jobbar med det nu i samband med nya Hyllie. 
Speciellt på vintern när det är mörkt, då kan det kännas otryggt när 
man går ensam där. Men med den nya ritningen som dom har gjort 
kanske det blir lite belysning för det behövs. Ibland känns skolans 
område otryggt också. Vi hade aktiviteter i matsalen förut, och det 
kunde vara jobbigt med ungdomar som kastar sten och så. Men då 
försökte vi med hjälp av flamman att få ungdomarna engagerade i 
aktiviteter så att dom inte är ute och kastar stenar och så. ” (Nyckel-
person 110209: 4)

Även avseende andra platser kan paralleller dras till Holma. I båda 
områdena lyfts förutom parken också de viktiga noder i de lokala trans-
portnätverken fram som otrygga på grund av att ungdomar vistas där. I 
Kroksbäck handlar det om platserna där gångbroar går över infartsvä-
garna samt runt parkeringarna för bilar.

”IP3: Men det finns ju vissa mörkare, bort mot parkeringen där..

IP2: Ja, ja. 

IP3: Där är det ju tillhåll, där kommer ju bilar upp och står och där 
utväxlas varor och grejer 

IP2: Jajemen. 
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IP3: .. och det händer saker och ting. Men. 

IP4: Sen är det ju, broarna är ju tillhåll för många ungdomar. 

IP3: Ja. 

IP4: Och min fru tycker ju inte om exempelvis när min mamma ska 
gå hem att hon ska gå förbi just bron, där står alltid ungdomar. Så 
visst, det finns situationer och platser där man känner sig otrygg.” 
(MKB Kroksbäck 110126: 15)

Att ungdomsgäng vistas på dessa platser genererar otrygghet som in-
verkar på de boendes vanor även om ingen ger något konkret exempel 
på något som hänt. 

”IP3: Man kliver inte av bussen om man ser att gängen är här ute på 
gatan utan att då blir det av med bussen och sen går man på gården 
istället. Såna tankar har aldrig funnits i mitt huvud tidigare, men jag 
till och med som tycker mig själv vara en trygg person tänker till både 
en och två gånger därför att jag vill inte hamna i en situation där jag 
ska börja munhuggas eller att jag får någonting i nacken. Det är inte 
bra. ” (MKB Kroksbäck 110126: 15)

Sammanfattningsvis kan det konstateras att otrygghet är ett problem 
som framför allt är kopplat till Kroksbäcksparken samt till platser där 
ungdomar vistas i form av skolan och de knutpunkter som utgörs av 
infartsvägarna till området. I enkäten är också otryggheten hög i Sör-
bäck, och även om grannskapet har en hög andel äldre bland de som 
besvarat enkäten är det en variabel som inte är signifikant korrelerad 
med konkret otrygghet efter kontroll för andra faktorer. 

7.5.2 observationer av oordning
Liksom när det gällde Holma har social oordning i form av ungdoms-
gäng noterats vid viktiga knutpunkter i området som också lyfts fram i 
intervjumaterialet. Dessa grupper av ungdomar har vid ett par tillfällen 
också tagit kontakt med observerande forskare och varit intresserade av 
att dela med sig av sina erfarenheter och tankar kring sitt grannskap. 
Även om deras beteende alltså inte varit kopplat till några problem kan 
förekomsten av ungdomar som utan synbar anledning vistas vid en plats 
kopplas till att otrygghet genereras som vi sett i intervjumaterialet. 

När det gäller observerad fysisk oordning uppvisar Kroksbäck 
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generellt höga nivåer (Se kartor i kap 5 Områdena). De båda MKB-
grannskapen hör till de med högst nivåer av observerad skadegörelse. 
Samtidigt ska noteras att det enligt en förvaltarrepresentant ändå blivit 
bättre med skadegörelse (Förvaltare MKB Kroksbäck 110826: 2). 
Bostadsrättsföreningen har betydligt lägre nivåer än de båda MKB-
grannskapen och kan sägas tillhöra mittenskiktet av grannskap sett till 
alla fyra delområdena. Det beror dock till stor del på klotter utanför 
själva boendeytorna, särskilt längs med gångvägarna vid utkanten av 
grannskapet. En densitetsanalys visar också att bostadsrättsföreningen 
inte har några ytor inom själva bostadsområdet med signifikant mängd 
fysisk oordning. För såväl Sörbäck som Norrbäck är däremot större de-
larna av grannskapen tydligt signifikanta avseende observerad oordning, 
och stora delar har också signifikant klustring av anlagda bränder 2007-
2011. När det gäller koppling mellan otrygghet och fysisk oordning är 
det svårt att se några generella samband med specifika platser eftersom 
stora delar av Kroksbäck är att beteckna som oordnat. 

7.6 Socialt kapital och oordning

I såväl Sörbäck som Norrbäck ges uttryck för en frustration över si-
tuationen och ett bristande socialt kapital. I enkätmaterialet noteras 
också båda grannskapen för nivåer som är relativt låga, och en koppling 
mellan nyckelpersoner och enkätrespondenter kan där ses. Samtidigt är 
inte det sociala kapitalet extraordinärt lågt, och nyckelpersoner uppvisar 
också en stark anknytning till området med hopp om en förbättring i 
framtiden. Såväl otrygghet som oordning är på en hög nivå, men det är 
också ganska väntat relativt den höga andelen ungdomar och fattigdom 
i området. Sörbäck utmärker sig också i enkätmaterialet med en hög 
otrygghet. Det kan konstateras att det lokala sociala kapitalet inte är 
starkt nog för att fungera som en tillfredsställande skyddsfaktor i rela-
tion till dessa riskfaktorer. I bostadsrättsföreningen finns däremot ett 
högt socialt kapital, vilket också speglas i att problemnivån är betydligt 
lägre. Här ska dock noteras att det också finns en lägre förekomst av 
riskfaktorer i bostadsrättsföreningen i form av lägre fattigdomsnivå 
samt den boendestabilitet som är associerad med ägarskap av bostad. 
Samtidigt är den bild som framträder från nyckelpersonsintervjuerna 
betydligt positivare än i många andra områden. Det kan ses som en 
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indikator på att det sociala kapitalet som skyddsfaktor genererat en viss 
effekt.  Den bild som framträder från intervjumaterialet bekräftas i stora 
drag också av resultaten från enkäten. 
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8 BelleVUegården

I Bellevuegården har en fokusgruppsintervju med den lokala hyresgäst-
föreningsstyrelsen i Stenas bestånd av hyresrätter genomförts där fem 
personer deltog. Tre personer med bakgrund i de två lokala hyresgäst-
föreningarna inom MKBs bestånd har intervjuats individuellt. En av 
dessa var en spontanintervju då ett samtal inleddes vid genomförande 
av SSO i området. Från förvaltarsidan har en representant för Stena 
fastigheter intervjuats samt en husvärd och en bostadssocial nätverkare 
från MKB. En nyckelperson identifierades av de föridentifierade in-
tervjupersonerna från hyresgästförening och intervjuades tillsammans 
med den bostadssociala nätverkaren från MKB. Nyckelpersonen driver 
ideellt en fritidsgård på Delsjögatan med stöd av MKB, vilket är den 
enda fritidsgården i området. 

I enkätmaterialet finns en underrepresentation av kvinnor från 
grannskapet Delsjögatan som ger potential för ett relativt stort utslag 
på olika mått för socialt kapital (Se Kapitel 10). Delsjögatan noteras för 
mycket låga värden på variabler relaterade till socialt kapital, men en 
analys av män och kvinnor separat visar att grannskapet noteras för låga 
värden i båda grupperna och effekten av underrepresentationen av kvin-
nor ska därför inte överdrivas. Stensjögatan uppvisar en något mindre 
andel kvinnor än väntat samt en klart lägre andel äldre än väntat. Här 
kan finnas en potentiell effekt på det sociala kapitalet avseende Sten-
sjögatan, men den bör inte vara av samma magnitud som Delsjögatans. 
För Svansjögatans och Hålsjögatan är skillnaderna mindre, ej över 20 % 
-enheter relativt delområdesförväntning i något fall. 

8.1 grannskapen

Bellevuegårdens delområde har strax över 4000 innevånare (Malmö 
stad 2009). Det finns ett stort MKB-bestånd med 942 lägenheter på 
östra sidan om Lorensborgsgatan samt ett ungefär lika stort område 
på den västra sidan av vägen i Stenas regi. I Bellevuegården finns också 
äldreboenden som omfattar ca 400 lägenheter samt ett litet villaområde 
bestående av 100-talet hus. Både äldreboendena och villorna ligger 
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längst ut i den västra delen av Bellevuegården. Dessa delar av området 
har exkluderats från undersökningen, men inverkar på statistiken över 
delområdet. Liksom för Kroksbäck är det därmed svårt att ange exakt 
data för områdets socioekonomiska och demografiska sammansättning. 
Det går med säkerhet att säga att de studerade delarna av området jäm-
fört med Holma har en betydligt lägre andel med inkomster i den första 
kvartilen, samt troligen en lägre andel med försörjningsstöd, en lägre 
andel med utländsk bakgrund liksom en lägre andel barn och ungdo-
mar. Exakt hur stora skillnaderna är går dock inte att spekulera i utifrån 
den data som finns tillgänglig. För hela delområdet är andelen förvärvs-
arbetande 58 %, andelen socialbidragstagare 12 % och andelen utan 
eftergymnasial utbildning 69 % (Malmö stad 2009). I området finns 
framför allt 2:or och 3:or, men även en betydande andel 1:or. Området 
gränsar i söder till Kroksbäck, i öster till koloniområdet Ärtholmen följt 
av Södertorp, i norr till Lorensborg och i väster till stadsdelen Lim-
hamn.  Det finns fyra infarter till området, en vardera för de fyra grann-
skap som identifierats.  Gång- och cykeltrafikleder är dragna utanför 
bostadsområdena i nordsydlig riktning genom mindre parkområden där 
också idrotts- och lekplatser finns. Det finns en skola vardera i de båda 
MKB-grannskapen, en kristen privatskola i Stensjö och en kommunal 
skola i Delsjö. En fotbollsplan med små läktare som är ett populärt till-
håll för ungdomar finns inom Stensjögatans grannskap. Längst nordöst 
i området ligger stadionkyrkan, och längs med områdets norra del 
finns också andra kontorsbyggnader, däribland stadsdelsförvaltningens 
huvudkontor på Stenasidan. Inom Stenas bestånd i mitten av området 
finns ett centrum med flera affärer, en restaurang/pub samt fler kontor 
för stadsdelsförvaltningen. 

De fyra grannskapen är enkelt identifierbara rent fysiskt genom 
Lorensborgsgatan som delar Stena från MKB samt att en gångväg 
skär genom hela området i östvästlig riktning och delar såväl MKBs 
som Stenas bestånd i två ungefär lika stora delar. Grannskapen har som 
nämnts varsin infartsväg med tillhörande parkeringar som också gett 
namn åt de fyra grannskapen: Stensjögatan, Delsjögatan, Hålsjögatan 
samt Svansjögatan. För Stenas bestånd finns en stor hyresgästförening 
som omfattar både Hålsjögatan och Svansjögatan, och skillnaderna 
mellan grannskapen är socialt relativt nedtonad. En faktor som kan 
inverka på en relativt hög grad av integration mellan de båda grann-
skapen är också det centrum som upplevs som gemensamt för båda 
grannskapen. Stensjögatan och Delsjögatan har däremot varsin lokal 
hyresgästförening och är tydligare åtskilda. Centrumet på andra sidan 
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Lorensborgsvägen utgör visserligen en gemensam nämnare, men det 
intar inte en lika central position här. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Karta 8.1. Bellevuegården med granskapen delsjö, Stensjö, Hålsjö, Svansjö 
samt intressanta platser utmärkta. platser som angivits som otrygga i inter-
vjuer markeras med *.  

Socialt, liksom fysiskt med Lorensborgsgatan, är dock den tydligaste 
gränsen mellan Stena och MKB snarare än mellan grannskapen. 

”M: Tror du att det är stor skillnad inom Bellevuegården mellan de 
olika gatorna hur det fungerar och så?

IP: Vad ska jag svara på det.. Jag har alltid varit delaktig i Stensjös 
verksamhet och kanske lagt näsan i blöt för mycket. Men vi har haft 
mycket roligt och jag har varit där och hjälpt till. Så får vi se om det 
funkar på denna sida när vi har fått ny regim så att säga. 

M: Men Hålsjögatan då?

IP: Det har jag ingen aning om. Jag känner en som bor på Hålsjögatan 
men det är inga som jag umgås med och så” (MKB Delsjö 110303: 3)

Då de studerade grannskapen i Bellevuegården består uteslutande av 
hyresrätter är också skillnaderna inom delområdet något mindre än vad 
vi sett avseende Holma och Kroksbäck där bostadsrättsföreningarna 
medför större skillnader. 
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8.2 Uppfattningar om problem och tillgångar 

Respondenterna från de fyra grannskapen i Bellevuegården angav kri-
minalitet, oordning och otrygghet som utmärkande för ett riktigt dåligt 
område. 

”Ett dåligt område där är det bara förfall och förfall, och det görs 
ingenting.” 

”Jo det är när inte brandkår och ambulans vågar köra in i området 
utan att ha poliseskort. Det är ett dåligt område. “ (Bellevue Hålsjö 
110215: 4,5) 

”Att dom slåss och slår in fönster och bråkar över lag. Det är, nej.. Att 
dom sprider dåligt rykte.” (Bellevue Delsjö 110303: 2)

Respondenternas syn på vad som präglar ett idealområde utgår från 
sammanhållning och avsaknad av oordning (Bellevue Stensjö 110222: 
3; Bellevue Delsjö 110303: 2). När det gäller vilka positiva egenskaper 
Bellevuegården har, lyfts framför allt det geografiska läget samt närhet 
till affärer fram, men även hyresgästförening och relation till fastighets-
förvaltare (Bellevue Hålsjö 110215: 2; Bellevue Delsjö 110303: 1). 

”Hyresgästföreningen är bra. Det är en sån punkt, men man får inte 
hit allt folk, det får man inte tyvärr. Vi har fått bra relation till MKB 
nu, men det har tagit tid.” (Bellevue Stensjö 110222: 1)

En respondent angav också låg hyra som en stor fördel med Bellevu-
egården (Bellevue Delsjö 110303:1). När det gäller vilka negativa egen-
skaper som identifierats av boende är indelning i detta kapitel samma 
som i det förra kapitlet med Oordning och kriminalitet, Service och 
mötesplatser, Förvaltare och samhälle samt Invandring och segregation 
som rubriker. 

8.2.1 oordning och kriminalitet
Oordning och kriminalitet upplevs vara problem på Bellevuegården. 
Bland problemen nämns bränder, skadegörelse och inbrott (Bellevue 
Stensjö 110222: 2-3). 

”M: Finns det något som är negativt med att bo här då?`

IP: Ja, jag bor på första våningen och har haft tre inbrott
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M: På tolv år?

IP: Ja. En gång kastade dom in en stor sten genom fönstret och två 
gånger gick dom via balkongen. Det är ett minus. Men det får man ta 
när man bor så långt nere. ” (Bellevue Delsjö 110303: 2)

Respondenter från Bellevuegården, och särskilt en respondent från 
Stensjögatan, fokuserar mer på problem med ungdomsgäng och bråk än 
respondenter från något annat bostadsområde vilket av boende kopplas 
till ungdomar från Kroksbäck som gärna vistas vid fotbollsplanen på 
Stensjögatan:

 ”Vi har haft många från Kroksbäck som har varit här. Vid fot-
bollsplanen sitter dom, på somrarna fram till 2-3 på natten. Det är 
en läktare där som dom håller på att stampar på så det blir väldigt 
mycket ljud, och det stör ju mycket. På vintern kan dom kasta snöboll 
runt hyresgästerna, men det har vi fått stopp på.” 

”Där vågar inte folk gå ut när dom är äldre, och rädda för en massa 
gängbildningar, för det är det ju här. Väsnas och skriker och gormar, 
folk tröttnar men det är inget som görs tycker vi. ”  (Bellevue Stensjö 
110222: 2-3)

”IP: Ja, kolla när det bli ungdomar. Fem-sex stycken, dom börjar bara 
gå runt hit runt så så så, så sparkar dom på saker, kasta sten på MKB 
skylter, dom har nya skylter. Eller på busshållplats. Jaa. Dom saker, nej 
det finns ingen som tänker på oss. Det är så man tappar.” (Nyckelper-
son 111026: 11)

Det finns också en etnisk dimension där en annan respondent upplever 
sig vara särskilt utsatt som judinna i en stadsdel där många människor 
med muslimsk bakgrund bor. 

”Ja hotad, otrygg, osäker. Ja. Så är det här på området, för många 
av oss. Men framför allt här, eftersom jag bor här på hörnan, från 
Holma, Kroksbäck in till stan där bussarna går så känner vi oss väldigt 
otrygga med alla som, ja, rakt av, muslimerna araberna som kommer 
från det området och går förbi här, och som judinna då så känner jag 
mig väldigt hotad helt enkelt. Dom går förbi, och jag har blivit kallad 
judejävel. Även min son då, han säger att han, till dom, att han inte 
är jude, men dom envisas med honom desto mera att han är jude 
vad han än säger, och då triggas argumentet upp ännu mera och då 
blir det judejävel judejävel judejävel och alla håller på på det sättet ju. 
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Då känner man sig väldigt hotad på slutet ju, speciellt när dom kastar 
in saker här som jag har sagt till dig på altanen, då känns det väldigt 
jobbigt va.”

”Det är många ungdomar, och dom ungdomarna är ju väldigt våld-
samma av sig […]  (Bellevue Delsjö 111125: 1,3)

Den antisemitism respondenten beskriver är en något annorlunda in-
fallsvinkel på de problem relaterade till segregation och invandring som 
av många andra respondenter tas upp. Segregation och invandring dis-
kuteras mer utförligt senare i detta kapitel liksom i ett av de avslutande 
analyskapitlen. 

Att berättelserna grundas på enstaka personliga upplevelser innebär 
att vi måste vara försiktiga med att dra vidare slutsatser av det, men 
samtidigt är berättelsen om uppfattat farliga ungdomsgäng intressant. 
Särskilt då två av respondenterna anser att problemen med ungdoms-
gäng är så allvarliga att de vill flytta från området (Bellevue Stensjö 
110222; Bellevue Delsjö 111125). Här ska dock också poängteras att 
respondenter angav detta som generella samhällsproblem som före-
kommer över hela staden (Bellevue Stensjö 110222: 2). 

Även från Hålsjögatan rapporteras om att ungdomsgäng genererat 
otrygghet.

”Vi har ju haft lite otrygghet på området, det har varit väldigt mörkt 
på området, och speciellt på Hålsjögatan har det varit lite folk som 
varit lite skumma och hotat och haft sig. Just i centrat också har det 
varit samling för ungdomar som har... ..burit sig åt mot äldre män-
niskor. Så dom inte har vågat gå till centrat heller.”

[Löste man problemet då?]

”Ja.”

”Och dom som hotade på Hålsjögatan försvann ju, dom blev vräkta, 
så på så sätt löste man det för stunden i alla fall”

”Det är inte området specifikt, det är samhället i övrigt, hela Malmö 
har blivit otryggt” (Bellevue Hålsjö 110215: 16, 17).

En intressant aspekt på problem med ungdomar och kriminalitet som 
tas upp är också upplevelsen att stadsdelen och andra myndigheter fo-
kuserar så mycket på Holma-Kroksbäck i och med områdesprogram 
och liknande satsningar att Bellevuegården glöms bort vilket kan leda 
till negativa konsekvenser i framtiden. 
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”IP: Ja, det är därför, området, det är.. Det var därför jag sa till 
politikerna, för några månader sen, att dom fokuserar bara på Krok-
sbäck och Holma. Kroksbäck och Holma, vi ska göra det och olika, 
konstgräs här, och, du känner. Sen nån av dom sa att Salem det är lite 
lugnare här. Ja, men vänta lite ni, att det blir katastrof här för att ni 
fokuserar. Det går inte! ” (Nyckelperson 111026: 9)

Sammanfattningsvis lyfts problem med ungdomsgäng som genererar 
brott och oordning fram som ett problem, och detta upplevs också få 
en konkret effekt på otryggheten som är så stor att somliga vill flytta 
från området. Den antisemitism som en respondent gav uttryck för kan 
också ses som oroande. Här ska dock noteras att inget av grannskapen 
i Bellevuegården har någon extremt hög otrygghet jämfört med andra 
grannskap i studien utifrån enkätmaterialet, där endast grannskapet 
Sörbäck från delområdet Kroksbäck utmärker sig negativt med över en 
standardavvikelse.

8.2.2 Service och mötesplatser
Brist på service är ett tema som tas upp också på Bellevuegården även 
om det inte upplevs vara särskilt allvarligt. Det relateras till hur det var 
förr, och handlar snarare om en relativ försämring än om en faktisk 
brist.  På Hålsjögatan i Bellevuegården finns fortfarande ett litet cen-
trum med flera butiker samt ett bibliotek, men då det tidigare fanns en 
bank uppfattas det ändå som negativt (Bellevue Hålsjö 110215: 2). En 
liknande synpunkt gavs från en respondent på Delsjögatan som dock 
nämnde det i ett svar på områdets positiva egenskaper:

”Nära till affärerna. Tre olika, Coop, Lidl och Ica. Apotek också. 
Det enda dom har tagit bort är banken vid Lorensborgstorget, och 
det tycker jag inte om. Det är klart man kan gå och ta ut pengar på 
konsum. ” (Bellevue Delsjö 110303: 1)

Med tanke på den relativt väl utbyggda service som finns i delområdet 
är det inte särskilt förvånande att denna fråga inte är lika central för 
boende i Bellevuegården. 

8.2.3 Förvaltare och samhälle
Från alla grannskap i Bellevuegården riktades viss kritik mot respektive 
förvaltare för bristande underhåll eller liknande. 
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”Nej nej, det har blivit sämre med MKB det har det. Vi har en bra 
relation, men många andra har problem att dom inte vill göra grejor, 
det har dragits in grejor och dom skyller alltid på budgeten. Så det har 
blivit sämre.” (Bellevue Stensjö 110222: 2)

“Om vi ska ta själva underhållet av fastigheterna så har det blivit 
dåligt.” (Bellevue Stena 110215: 2)

”Det finns säkert många som är negativa. MKB är inte vad det 
en gång har varit, absolut inte. Jag bodde i MKB redan som liten 
flicka, i Limhamn med mina föräldrar. Då såg dom till att renovera 
lägenheterna vart 12:e år, men nu får man bekosta det själv. Det 
tycker inte jag, att en hyresgäst ska behöva göra det. Hade det varit 
en köpelägenhet hade jag inte sagt något om det.” (Bellevue Delsjö 
110303: 2)

En respondent riktar också en mer specifik kritik mot MKBs oförmåga 
att göra något åt problemen med ungdomar som orsakar oordning. Re-
spondenten uttrycker en känsla av att det är upp till de boende själva 
att hantera problemen, vilket också medför en viss frustration (Bellevue 
Delsjö 111125: 3) 

En mer generell problematisering kring placering av så kallade ”so-
cialfall” gjordes också.  Socialt placerade invånare ansågs vara en viktig 
förklaring till förekomsten av problem.

”IP3: Ett fantastiskt bra bostadsområde det är ett område där man tar 
bort det man har idag att kommunen tvingar in otäcka element som 
ska husas i dom här områdena. Det tycker jag är helt fel. För 20-30 år 
sen då hade vi inte sånt här där hyresvärdarna tvingades ta in såna här, 
jag vet inte vad jag ska kalla dom, du vet vad jag menar. Dom skulle 
bort, framför allt det, för det fördärvar för mycket. 

IP2: Knarkare och allt det.

IP3: Dom som sköter sig och klarar sina hyror och alltihopa ska inte 
behöva dras med såna här typer. 

IP1: Det är riktigt

Ip3: Ja men så får man inte lov att säga. ” (Bellevue Hålsjögatan 
110215: 2-3)

Det kan också ses som en förklaring till att det uppfattas finnas mer 



112

problem i MKBs område än i Stenas. 

”M: Är det någon skillnad mot MKB delen av Bellevuegården då?

IP: Ja det är det ju. Vi har mindre skadegörelse på vår sida. Sen har 
dom ju mer sociala lägenheter om man säger så va. ” (Förvaltare Stena 
111013: 2)

Denna typ av kritik har också förekommit i forskning från USA där 
bland annat innevånare i utsatta områden i staden New York klagat över 
att de också har en oproportionerligt stor andel program för hemlösa, 
psykiskt sjuka och missbrukare (Bursick & Grasmick 1993: 54). Detta 
är något som kommer att behandlas i senare kapitel. 

Sammanfattningsvis finns viss kritik mot förvaltare och samhälle, 
men kritiken är varken så mångfacetterad eller hård som den var i 
de grannskap där problemnivån uppfattades vara stor för Holma och 
Kroksbäck. Däremot finns en kritik från en nyckelperson (111026) som 
riktas mot att Bellevuegården glöms bort när stadsdelsförvaltning och 
andra fokuserar på Holma och Kroksbäck istället. 

8.2.4 invandring och segregation
Invandring och segregation är väldigt tydliga teman i berättelserna från 
Bellevuegården. Några respondenter är generellt invandringskritiska 
och menar att många av dagens samhällsproblem beror på att för många 
invandrare tagits emot (Bellevue Hålsjö 110215: 3). Ibland kopplas in-
vandringsfrågan till invandrare från Kroksbäck som anses ställa till med 
problem. 

”[…]och försöka att prata med dom, det går inte, för dom är så envisa 
att deras barn är så snälla och gulliga, dom vet inte vad deras barn gör 
bakom ryggen, och det är eskalerar bara fientligheten. Jag vet ju att 
några grannar har försökt att prata, men det hjälper inte, det hjälper 
inte det bara ökar, det eskalerar bara fientligheten, då blir det ännu 
värre att dom är där och vi är här. 

M: Så några grannar har försökt att prata med föräldrarna till ungdo-
marna då eller?

IP: Ja precis precis, och det är, skolan där borta på Kroksbäck, det är 
näst intill bara invandrare, eller ja, invandrare utlänningar vad vi nu 
ska kalla dom för. Dom bor ju här vid det här laget och är svenska 
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medborgare, men dom håller ju på sitt totalt och har inte över huvud 
taget anpassat sig till det svenska samhället. Dom är inte med här 
på det sättet, så att dom håller sig för sig själva”  (Bellevue Delsjö 
111125: 3)

En hög andel invånare med utländsk bakgrund kopplas också till svå-
righeter med kommunikation och upprätthållande av gemensamma 
normer och regler. 

”M: Ni pratade om information tidigare, är det så att det är lite oklart 
vilka regler som gäller eller vad som är okej att göra och inte?

IP1: Det jag menade med information var till invandrare och så, 
då ska ha på sitt eget språk t ex när det gäller tvättmaskiner och 
ordningsregler. Sen kan man hänvisa till dom när det inte följs. Det 
ska följas alltså, det ska följas. 

IP2: Jag tror många av dom begriper reglerna, för dom får ju dock 
ordningsreglerna när dom flyttar in

IP1: På sitt eget språk?

IP2: Nej, det får dom inte

IP5: Det är ingen som visar den som flyttar in

IP1: Nej.. “ (Bellevue Stena 110215: 8)

De flesta respondenterna från området problematiserar invandring på 
ett eller annat sätt som svar på frågor om situationen i området eller 
olika aspekter av socialt kapital. Invandring tas däremot inte alls upp av 
den nyckelperson med utländsk bakgrund som intervjuats. 

8.3 Sociala nätverk

Hyresgästföreningar och trivselföreningar i grannskapen arrangerar en 
rad aktiviteter för boende där det finns potential för människor att mö-
tas. Aktiviteterna upplevs dock vara något mer begränsade på Delsjö-
gatan (110303: 1). Där uppges också helt saknas andra organisationer:

”M: Finns det några organisationer som är verksamma i området?
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IP: Nej. 

M: Inga alls. 

IP: Nej. Det ska väl bli förhoppningsvis ett bosamråd där man ska 
kunna ta upp saker inom området med MKB. Men det har inte kom-
mit igång ännu.” (Bellevue Delsjö 110303: 4)

Den konflikt som antyds mellan de båda lokala hyresgästföreningarna 
kan eventuellt tyda på att potential för att binda ihop sociala nätverk 
inte utnyttjas (Bellevue Delsjö 110303: 3).

Hyresgästförening och fastighetsförvaltare upplevs vara de viktiga 
aktörer som boende vänder sig till om de har problem eller liknande. Det 
finns också en boende i området som driver en liten ideell fritidsgård 
på Delsjögatan som identifieras33 (Bellevue Delsjö 110303: 4-5). Denna 
nyckelperson beskrevs driva en viktig verksamhet, åtminstone för de 
ungdomar som faktiskt kommer dit, och med tanke på att det är den 
enda verksamhet som finns läggs viss tonvikt vid det. Under 2012 har 
det också gjorts klart med ett utökat stöd från kommun och MKB till 
fritidsgården så att verksamheten kan utvecklas enligt MKBs bosociala 
nätverkare. 

Även om flertalet respondenter upplever att det finns kontakt, 
särskilt med boende i samma trappuppgång, så ges det också uttryck för 
en viss anonymitet i områdena och bristande sociala nätverk. 

”IP3: Exempelvis. Det var en tjej som stod utanför vår trappa, vid 
ingången. Skulle göra någonting med cykeln, styret och allting. Ska 
jag hjälpa dig frågade jag, så började vi snacka. Jaha är du nyinflyttad? 
Nej, jag har bott här i 12 år. 

[ohörbart, skratt]

IP3: Så det är ganska anonymt ja. 

IP4: Ja.” (Bellevue Stena 110215: 6)

En åldersklyfta antyds också, något som även nämnts i Kroksbäck och 
Holma men där inte formulerats lika tydligt.

” Det finns ett uttryck på svenska att man inte ska lägga näsan i blöt, 
och det tycker jag är fel, man SKA lägga näsan i blöt, och ju fler som 

33  Denna nyckelperson intervjuades som en del av snöbollsurvalet och 
benämns i detta material som Nyckelperson 111026. 
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lägger näsan i blöt ja då kommer det hända saker också. Men det är 
det dom inte vågar göra för att dom är så rädda för dom. Men om vi 
är flera som gör det så kommer det ju att hända saker också

M: Hur får man fler att göra det då?

IP: Jadu, det är en bra fråga. Det har man försökt och det, i och för 
sig jag är trött på MKB för det är så veligt, det sätts upp mål och det 
sätts upp mål, och jag var med i styrelsen för hyresgästföreningen och 
där satt bara äldre. Jag är 52, men det var dom som var i 70års- åldern, 
60års- åldern, och dom satt där, jaha. Jaha. Det lät så fint allt dom 
säger, men var är alla ungdomar, i din ålder till exempel, var är dom? 
Dom som ska hjälpa till och göra nånting, ingen kommer, ingen bryr 
sig. Jag vet inte var dom håller hus, men det är ju dom som bland an-
nat ska bry sig. Det verkar som om dom finns inte här, utan dom låser 
in sig i sina lägenheter och ser inte vad som händer här egentligen, 
fast egentligen är det ju dom, som lever livt, som ser vad som händer.” 
(Bellevue Delsjö 111125: 4)

Sammanfattningsvis finns det i och med relativt aktiva hyresgästför-
eningar en viss potential för att bygga sociala nätverk, men samtidigt 
upplever flera respondenter att det hade kunnat finnas ett starkare en-
gagemang för sitt område och sina grannar bland boende. När det gäller 
mötesplatser upplevs centrat vara en mötesplats, särskilt för boende i 
Hålsjögatan och Svansjögatan. 

”M: Finns det ingen samlingsplats för andra?

IP3: Affären är väl det som är mest. Där träffas man ju, där träffades 
vi i går. 

IP1: Jo affären. 

IP2: På sommaren sitter man runt torget där på bänkarna

IP3: Ja alltså centrat, inte bara Ica utan bageri och..”  (Bellevue Stena 
110215: 16)

Däremot saknas det mötesplatser för ungdomar. Den fritidsgård som 
drivs ideellt riktar sig till yngre barn framför allt, och för tonåringarna 
finns inga platser att vistas på. Biblioteket vid Bellevuegården centrum 
används ibland, men där upplevs ungdomar från Delsjögatan och Sten-
sjögatan som otrygghetsskapande. 
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”Det är därför dom går till Bellevuebiblioteket och dom sitter där, 
dom träffar varandra där. Det blev inte tråkigt där, och sen två gånger 
vad hon heter Kristina eller som var chef där, hon ringde mig, i och 
med dom stänger, Salem, snälla kom hjälp mig, för att hon var rädd. 
Och så när dom sitter där. Jag gick där och pratade dom. Salem, vi 
vill sitta, det är tråkigt hemma. Ja, vi vill sitta med kompisar och prata 
eller skratta, göra nånting, det finns ingen plats här på området. Finns 
ingen. Vad ska man göra. ”  (Nyckelperson 111026: 10)

8.4 grannskapens sociala kapital

Utifrån enkäten syns tydliga skillnader mellan framför allt de båda grann-
skapen som tillhör MKB och de båda grannskapen som tillhör Stena. Det 
sociala kapitalet är högre i Stenas bestånd, och särskilt på Svansjögatan. 
För Stensjögatan och Delsjögatan är däremot det sociala kapitalet relativt 
lågt, särskilt avseende Delsjögatan där dock en skev könsfördelning bland 
de som besvarat enkäten förklarar en del av effekten. 

8.4.1 Samhörighet
Liksom i övriga områden anges samhörighet som ett mycket lokalt 
fenomen i Bellevuegården. Respondenter från Stena pratar också om 
höghus som mer anonymt och implicit med sämre socialt kapital. Som 
vi ska se i kapitel 10 är dock antal våningar på husen inte signifikant 
relaterat till socialt kapital. 

”M: Känner ni att det finns en samhörighet i området?

IP2: Nej alltså området är för stort för att man ska kunna känna det. 
Vi är över 900 lägenheter i hela området. 

M: Känner man det med sin gård eller med sitt hus?

IP2: Jaa.. Man kan känna lite med sin gård tycker jag. 

IP5: Ja, trappan

IP2: Ja trappan ja, och kanske huset. 
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IP4: Mm. 

IP2: Men jag tycker ändå bättre om det, i alla fall på Svansjön efter-
som det inte är höghus här, för höghus tycker jag är jätteanonyma. ” 
(Bellevue Stena 110215: 6)

”M: Finns det mycket samhörighet i området annars?`

IP: Ja det tycker jag. Anordnar man något så brukar dom komma. Vi 
hade luciakaffe i fjol och då var det en hel del som kom och drack 
kaffe, åt hemmabakade kakor osv.” (Bellevue Delsjö 110303: 2)

Det finns personer som försöker göra en insats, men de är för isolerade 
och räcker inte till.

”IP: Ja det finns det, några enstaka som faktiskt vågar ta i saker och 
ting. Men tyvärr så räcker det inte, det behövs mera, men dom sitter 
där hemma och gömmer sig, dom är rädda för att sätta emot, för 
tyvärr , det är många ungdomar, och dom ungdomarna är ju väldigt 
våldsamma av sig” (Bellevue Delsjö 111125: 3)

En konflikt mellan de lokala hyresgästföreningarna på Delsjögatan och 
Stensjögatan impliceras, potentiellt som ett hinder för samarbete.

”IP: Ja samhörighet och vad man bör göra och inte det är att inte 
utesluta en hyresgästföreningen bara för att man har fått ett agg. 

M: Jaha. Har det varit sånt?

IP: Ja det har det varit och det kommer nog aldrig att sluta så länge vi 
har den regimen som vi har. För dom ska inte samarbeta med Stensjö 
och så. 

M: Samarbetar man för att lösa problem eller förbättra området?

IP: Nej det tycker jag inte att man gör, det gör man inte.” (Bellevue 
Delsjö 110303: 3)

Mer generellt uttrycks också svårigheter att veta hur man ska göra. Vil-
ket kan ses som ett tecken på bristande socialt kapital.

”IP: Ehhm, jag har inte så mycket kontakt med grannar, men vissa 
av dom, folk klagar ju, men det känns inte som att folk vet hur dom 
ska ta itu med problemet. Och är man en, eller två, eller tre, det är ju 
ett stort område, hur ska vi göra, bomma in, stänga in oss?” (Bellevue 
Delsjö 111125: 2)



118

I enkätdatan sticker framför allt Delsjögatan ut med mycket låga värden 
på samhörighet/sammanhållning, vilket inte är lika tydligt i det ovan 
citerade kvalitativa materialet. Det beror till en liten del på underrepre-
sentationen av kvinnor bland respondenter från Delsjögatan, men även 
efter kontroll för detta utmärker sig grannskapet med låga värden. Det 
kommer att diskuteras mer nedan. 

8.4.2 Social kontroll
Berättelserna om social kontroll är ganska likartade i alla fyra grannska-
pen. Den generella bilden är att man inte förväntar sig att ens grannar 
ska ingripa om några ungdomar bråkar, men att det finns individer som 
gör det. 

”IP5: Ja han krossade en glasflaska mot cykelstället där. Men då såg 
jag det från balkongen, det var i somras, och han plockade faktiskt 
upp allt efter sig. 

M: Du sa till honom då eller?

IP5: Ja. Jag frågade vad han sysslade med, och du om du har några 
småsyskon dom springer ju barfota här och så kan dom få en skärva i 
foten och hur tror du det känns. Ja det förstod han ju. Då tar du upp 
alltihopa sa jag. Sen stod han där med påsen, jag slängde ju ut en påse 
till honom, så skulle han väl slänga den bara, men jag sa jag ser vad du 
tänker och försök inte. Så gick han då bort till mellan er där. Sen kom 
han tillbaka, jag har slängt den nu sa han. 

M: Tror ni att andra i området skulle göra samma sak? Säga till så där. 

IP5: Nej men jag har ju tatt knarkare i trappen och som mina ungar 
har sagt till mig, en vacker dag får du en kniv i dig alltså. 

M: Skulle ni räkna med att era grannar gör samma sak?

IP5: Nej

IP4: Nej

IP2: Nej

IP5: Nej för jag har sagt det att, jag är trappmamma, för dom som 
inte städar efter sig



119

IP4: Jag bor ju granne med IP1 så jag räknar lite med att han säger till

[ohörbart, många som pratar]

IP2: Nej det är inte många som säger till, det är det inte. Det är 
sällsynt. ” (Bellevue Stena 110215: 13)

”M: Om några ungdomar bråkar utanför, tror du dina grannar skulle 
säga ifrån då?

IP: Det tror jag inte. Det får man göra själv.” (Bellevue Delsjö 110303: 
3)

” M: Om det är några ungdomar som klottrar eller något, tror du att 
grannarna vågar säga ifrån då?

IP: Nej. Nej det vågar dom inte!”  (Bellevue Delsjö 111125: 3)

Den bild som ges är relativt likartad i de olika grannskapen, och nyck-
elpersoner i Bellevuegården uttrycker alltså relativt låga förväntningar 
om social kontroll. I enkätdatan syns däremot en stor skillnad mellan 
de olika grannskapen. För såväl Stensjögatan som Delsjögatan är för-
väntningar om social kontroll lågt i enkätmaterialet även om det till viss 
del kan förklaras av underrepresentation av kvinnor. Hålsjögatan ges 
ett värde strax över genomsnittet medan Svansjögatan i enkäten får ett 
högt värde på förväntad social kontroll. 

8.4.3 externa nätverk och extra-lokala resurser
Externa nätverk och extra-lokala resurser framträder i några exempel 
från Bellevuegården. En negativ utveckling inom Stenas bestånd ledde 
till att stöd utifrån bidrog till att förbättra situationen. 

”M: Men det har inte varit några större problem? Eller är det ett stort 
problem?

IP2: Så pass stort att vi hade ett extra bomöte om det

M: Löste man problemet då?

IP2: Ja

IP1: Ja, det som kom fram är det jag sa här nu precis
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IP2: Ja men dom ökade belysningen [ohörligt] på hela baksidan av 
centret

IP1: Ja och sen var det nattvakter som skulle patrullera

IP2: Och dom som hotade på Hålsjögatan försvann ju, dom blev 
vräkta, så på så sätt löste man det för stunden i alla fall” (Bellevue 
Stena 110215: 17)

Mest tydligt är det dock från intervjun med den nyckelperson som 
driver en fritidsgård. Det är en person som har goda kontakter med 
såväl företagare som kommunen (Nyckelperson 111026). Den typen av 
kontakter har också gett närområdet utökade resurser i och med att 
fritidsgården under 2012 fått utökade resurser och öppettider. 

8.4.4 Sammanfattning socialt kapital Bellevuegården
Avseende det sociala kapitalet i Bellevuegården syns betydligt större 
skillnader i enkäten än vad som framkommit från nyckelpersons- och 
fokusgruppsintervjuer. Svansjögatan har ett mycket högt socialt kapital, 
och om ingen hänsyn tas till respondenternas karaktär har Delsjögatan 
det klart lägsta sociala kapitalet i hela undersökningen. Delsjögatan är i 
sammanhanget att betrakta som ett extremfall, men huruvida det beror 
på mätfel eller annat problem med metoden går inte att säga.  I viss 
mån är skillnaderna rimligen ett resultat av skillnader i socioekonomisk 
status, med lägre inkomstnivåer i MKB-grannskapen. Den starka och 
aktiva hyresgästföreningen på Svansjö- och Hålsjögatan kan eventuellt 
också bidra. 

8.5 rumslig fördelning av oordning och otrygghet

En stor skillnad mellan grannskapen gäller uppfattningen om otrygga 
platser. Hålsjögatan har haft vissa problem med ungdomar tidigare, 
men uppfattas ändå som en trygg plats (Bellevue Stena 110215: 16-17). 
För Svansjögatan med låga hus anses det inte ha funnits några problem 
alls förutom avseende centret där det ibland funnits problem med ung-
domar och mer generellt anses vara ett problem med puben. 

” M: Finns det några platser man undviker då?
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IP4: Pizzerian [41:25].

IP1: Ja. 

IP2: Aldrig

IP4: Jag går inte ens in där och handlar på dagen

IP5: Nej.. 

IP4: Där sitter alkisarna, man vill inte gå in där. ” (Bellevue Stena 
110215: 16)

Delsjögatan och Stensjögatan beskrivs på ett likartat sätt där det bland 
respondenterna uttrycks en allmän uppfattning om att det anses vara 
otryggt. 

”IP: Ja, det är det. Dom tycker det är för dåligt upplyst på gångarna 
här. Men jag tycker det är rätt bra upplyst, och jag går nerifrån Per 
Albin Hanssons väg, cykelbana gångbana hela vägen ut, tar en halv-
timme och det är belysning. Dom sa till mig på föreningen att jag inte 
fick gå för att det är mörkt, men och sa jag, det är ljust på gångbanan. 
Så nej, jag känner mig inte otrygg alls.” (Bellevue Delsjö 110303: 6)

”M: Är det några särskilda platser som känns särskilt utsatta eller 
otrygga eller så?

IP: Neejaaaa, jag tycker hela området. Jag tycker inte om att gå ut på 
natten här. Speciellt inte på andra sidan, Stensjö, tycker jag inte alls 
om att gå ut på natten. ..

M: Nej

IP: Nej, vi bommar igen på natten, jag bommar igen hela lägenheten. 
Så här har vi persienner och där har vi bara gardiner, för persiennerna 
tyvärr funkar inte, så att vi har gardiner som täcker hela fönstrena. Så 
att, nej. Det känns inte tryggt alls. Det är därför vi ska flytta. Så fort vi 
har chansen med mamma. Så är det. ” (Bellevue Delsjö 111125: 4)

Den högre graden av otrygghet som uttrycks av respondenter på MKBs 
sida får inte något entydigt stöd från enkätresultaten (Se Tabell 5.2), 
men däremot speglas det av en högre frekvens observerad oordning. De 
båda MKB-grannskapen uppvisar ungefär dubbelt så höga nivåer som 
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Stena-grannskapen avseende observerad oordning. För Delsjögatan och 
Hålsjögatan är en stor del av den observerade oordningen utanför bo-
endeytorna. En stor del av den delmängden utgörs av klotter längs med 
stora gångvägar i utkanten av området där lek- och idrottsplatser finns. 
För Delsjögatan utgörs också en relativt stor andel av den södra utkanten 
av grannskapet med väg, affär samt skola. Den enda signifikanta hotspot 
som finns inom boendeytorna är placerad i området runt fotbollsplanen 
på Stensjögatan. Här kan noteras att Stensjögatan är det grannskap i 
undersökningen där flest anger gården som otrygg plats vilket pekar 
mot den inverkan som fotbollsplanen och de ungdomar som vistas där 
får. Samtidigt ska det konstateras att det ändå bara är 10 % som anger 
gården som enda alternativ. För anlagd brand framkommer ett mönster 
som liknar det för observerad oordning, men en skillnad är här att det 
inte finns några platser med en densitet utanför första kvartilen i de 
fyra grannskapen. När det gäller uppfattad oordning utmärker sig Del-
sjögatan genom att ha högre nivåer av uppfattad social oordning och 
Stensjögatan genom att ha högre nivåer av uppfattad fysisk oordning. 
Det kan eventuellt relateras till vilka relativa förväntningar som finns 
kopplade till området. I Holma och Kroksbäck där de faktiska nivåerna 
av fysisk oordning är betydligt högre finns också en historia och ett 
rykte som kan göra att boende förväntar sig den typen av oordning. Den 
typen av potentiella samband kommer att diskuteras vidare i kapitel 11. 

8.6 Socialt kapital och oordning

Det finns tydliga skillnader mellan Hålsjö- och Svansjögatan å ena 
sidan och Delsjö- och Stensjögatan å andra sidan avseende sociala 
nätverk där de båda Stenagrannskapen har aktiviteter och liknande för 
de boende som bör generera starkare lokala nätverk. Däremot är den 
uttryckta skillnaden mellan grannskapen i faktiskt samhörighet och 
kontroll inte lika uttalad i intervjumaterialet. För Svansjögatan och ett 
hus på Hålsjögatan finns indikationer på högra sammanhållning, men 
den övergripande skillnaden mellan Hålsjögatan och Delsjö/Stensjö 
framstår som liten. I enkätmaterialet syns däremot en tydlig skillnad där 
Delsjögatan och Stensjögatan registreras för låga värden, medan Svan-
sjögatan har mycket höga värden för socialt kapital och Hålsjögatan 
placerar sig över genomsnittet. Vi kan därmed säga att det finns starkare 
skyddsfaktorer i framför allt Svansjögatan. Delar av skillnaden i faktisk 
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oordning mellan de olika grannskapen kan rimligen också förklaras uti-
från en större förekomst av riskfaktorer i de båda MKB-grannskapen. 
Statistik över andelen ungdomar fördelat på grannskap saknas, men vi 
vet att den genomsnittliga inkomsten är lägre för MKBs områden, och 
nyckelpersoner har uttryckt en uppfattning att det också finns fler av vad 
de benämner ”socialfall” inom MKBs bestånd. Dessutom inverkar den 
fotbollsplan som finns på Stensjögatan genom att vara en attraktiv plats 
för ungdomar att vistas på, även åtminstone i någon mån för ungdomar 
från Kroksbäck. Detta kan också relateras till att det naturliga stråket 
för att röra sig mot centrum från Kroksbäck passerar via utkanterna av 
Delsjögatan och Stensjögatan. 

Sammantaget kan konstateras att det är svårt att göra någon entydig 
analys av Bellevuegården, men att det finns indikationer som pekar mot 
att en kombination av risk- och skyddsfaktorer kan förklara skillnaderna 
mellan Svansjö-Hålsjö å ena sidan och Stensjö-Delsjö å andra sidan. 
När det gäller Delsjögatan är en möjlig tolkning av datan att det relativt 
mer utsatta områden är en låg nivå av riskfaktorer vilket medför att 
grannskapet trots ett mycket svagt värde på socialt kapital som skydds-
faktor registreras för medelhöga nivåer av oordning. Ett oroväckande 
tecken är att två av nyckelinformanterna angav att de ser problemen i 
Bellevuegården som så allvarliga att de planerar att flytta därifrån. Om 
viktiga noder i lokala nätverk väljer att lämna området finns en risk att 
det sociala kapitalet urholkas och leder till en försämring av grannska-
pens förmåga att hantera problem. Det är också intressant att relatera 
till respondenter från Holma och Kroksbäck som inte angav att de såg 
en flytt från sina områden som ett alternativ, vilket tas upp i kapitel 11. 
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9 Södertorp

I Södertorp har endast fyra intervjuer genomförts, med en förvaltar-
representant och en boende från vardera bostadsrättsföreningen. Söder-
torp är betydligt mindre än de andra tre områdena, hela området är bara 
något större än dem grannskap som diskuterats i de tidigare områdena. 
Södertorp har vidare en högre inkomstnivå, lägre andel ungdomar samt 
lägre andel med utländsk bakgrund. Som visas finns det dessutom en 
betydligt lägre grad problem i området och detta kapitel är avsevärt 
kortare än de fyra andra områdeskapitlen. 

9.1 grannskapen

Södertorp har totalt 1268 invånare (2008, Malmö stad 2009). Det finns 
800 lägenheter fördelade på två bostadsrättsföreningar som utgör ”na-
turliga” grannskap separerade av en yta med gångväg och grönområde. 
Grannskapen är relativt likartade sett till struktur och demografi, och 
området som helhet är tydligt avskilt från omkringliggande områden. 
Södertorp är också ett område som präglas av en lägre grad av fattig-
dom. Förvärvsfrekvensen är 70 %, andelen med försörjningsstöd är 1 % 
och 66 % av befolkningen saknar eftergymnasial utbildning (Malmö 
stad 2009). Andelen ungdomar under 25 år är betydligt lägre än i de 
andra områdena, 11 %, liksom andelen med utländsk bakgrund, 26 
%. Lägenhetsbeståndet består till absolut största delen (89 %) av 2:or 
och 3:or. De största invandrargrupperna är från Polen, Jugoslavien, 
Bosnien-Hercegovina, Iran och Rumänien. Området gränsar i söder till 
Holma, i öster till Gröndal och i norr till Borgmästaregården. Västerut 
ligger koloniområdet Ärtholmen följt av Bellevuegården och nordväst 
finner man stadionområdet. Vid Stadionområdet finns också en stor 
Coop Forum butik. De båda bostadsrättsföreningarna har en infartsväg 
vardera med parkeringsytor. Längs med utkanten av Brf Södertorp går 
en gångväg från Holma som efter bostadsrättsföreningen går genom 
ett litet grönområde med en förskola innan det leder fram till Brf An-
neberg. Vid det nordöstra hörnet av Brf Anneberg finns ett gatukök och 
nordväst om grannskapet ligger en stor Coop Forum. 
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Karta 9.1. Södertorp med grannskapen Brf anneberg och Brf Södertorp. 
coop samt gatukök umärkt, platser som angivits som otrygga i intervjuer 
markeras med *. 

9.2 Uppfattningar om problem och tillgångar

Södertorp uppfattas generellt vara ett mycket bra bostadsområde av 
de respondenter som intervjuats om området. De boende hade svårt 
att komma på något negativt, men närheten till Holma nämndes som 
problematisk (Brf Södetorp 110928: 6-7). Brf Södertorp beskrivs som 
ett grannskap med stark gemenskap, mycket aktiviteter och bra ordning. 

”IP: Ja det är stadens bästa skulle jag säga. Här är lugnt och fint och 
händer alltid något trevligt, något positivt alltså. Här finns mycket att 
göra om man vill. “ (Brf Södertorp 110928: 1)

Liknande berättelser framkommer också från Brf Anneberg (120315). 
Området anges ha ett gott rykte vilket gör det lätt att sälja lägenheter 
(Förvaltare Brf Anneberg 120229). 

9.2.1 oordning och kriminalitet
Oordning och kriminalitet är inte särskilt framträdande teman i de be-
rättelser som framträder från Södertorp. Vissa incidenter har förekom-
mit, med bland annat cykelstölder och en upphittad injektionsspruta, 
men det upplevs inte vara något ihållande problem (Brf Södertorp 
110928: 6-7). De problem som faktiskt finns kopplas framför allt till 
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förbipasserande ungdomar från Holma (Förvaltare Brf Södertorp 
110928: 2). Problem med klotter och skadegörelse upplevs vara ovanligt 
i båda bostadsrättsföreningarna (Förvaltare Brf Södertorp 110928; För-
valtare Brf Anneberg 120229)

9.2.2 Service och mötesplatser
Tillgången till service och mötesplatser upplevs i Södertorp inte vara 
något stort problem. Bostadsrättsföreningarna har tillgång till ett antal 
mötesplatser av olika slag för de boende, och den stora affären Coop 
Forum ligger på bekvämt avstånd för den som behöver handla.  

9.2.3 Förvaltarens och samhällets roll
Då båda grannskapen i Södertorp är bostadsrättsföreningar finns en 
möjlighet för direkt inflytande över förvaltaren. Ingen kritik framkom-
mer i intervjuerna, men det ska här också noteras att respondenterna är 
aktiva i bostadsrättsförening och därför inte heller har något intresse av 
att ta upp eventuella problem. 

9.3 Sociala nätverk

De sociala nätverken i Brf Södertorp beskrivs som väldigt starka, sär-
skilt bland den stora delen invånare i pensionsålder. Trivselföreningen 
arrangerar en rad olika aktiviteter för de boende, och det finns dessutom 
ett bra utbud av mötesplatser. Det nybyggda samlingshuset är en viktig 
sådan mötesplats, men föreningens gym med 120 medlemmar nämns 
också liksom den boulebana där en stor grupp varje vecka samlas för att 
spela (Brf Södertorp 110928: 4-5). 

I Brf Anneberg finns också flera olika mötesplatser som gynnar de 
lokala nätverken (Förvaltare Brf Anneberg 120229). Båda föreningarna 
har en stor andel pensionärer som har olika aktiviteter tillsammans och 
potentialen för starka sociala nätverk upplevs vara god. Detta syns också 
i enkäten där båda grannskapen har höga värden på sociala nätverk.  
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9.4 grannskapens sociala kapital

En hög grad av samhörighet som resultat av väl utbyggda sociala nät-
verk utgör ett återkommande tema i berättelsen från Brf Södertorp. 
Samhörigheten är liksom i övriga områden som starkast på mikronivå, 
men även en grannskapsövergripande samhörighet uppfattas finnas. 
Samhörigheten är liksom de sociala nätverken som starkast mellan de 
äldre invånarna, medan det uppfattas vara svårare att nå de lite yngre 
samt barnfamiljer. 

Relaterat till den höga samhörigheten är också en förväntning om 
social kontroll. Samtidigt noteras också här att en del personer är rädda 
för repressalier om de skulle gripa in mot ungdomsgäng eller liknande.

”IP: Ja det tror jag nog. Utan tvekan. Det är, det tror jag nog man gör. 
Men tyvärr är det så i samhället idag att man är ju lite rädd för det här 
med repressalier och allt det skulle vara, så att det är.. Men jag hoppas 
att man känner sig så trygg så att man vågar, och jag har ju fått en del 
samtal som sagt bland annat typ om nån har gjort någonting och då 
får man ju gå ner och se vad man kan göra åt det alltså. Men det är ju 
inte något ovanligt att man inte vågar..” (Brf Södertorp 110928: 4)

Även i Brf Anneberg rapporteras det finnas en stark samhörighet samt 
ett socialt stöd. 

”M: Det finns som en slags samhörighet mellan de boende då? Att 
man har någon sammanhållning?

IP: Ja många av dom som bor här har bott i 20-30 år ju, och då, dom 
flesta känner varandra här, och då blir det, att man vet om det är nån 
som stängt av vattnet [ohörbart. ”projektet”?] på då vet man redan 
vem det är och så

M: Så man hjälper varandra med olika saker?

IP: Ja, så att det är. Dom är rätt så duktiga på det. Så som det verkar 
än så länge så verkar det som att dom bryr sig. Stödjer varandra.” 
(Förvaltare Brf Anneberg 120229)

De berättelser som fås från boende och förvaltare i de båda grannskapen 
om ett starkt socialt kapital ges också ett tydligt stöd i enkätundersök-
ningen. Både Södertorp och Anneberg har höga nivåer av sammanhåll-
ning. Avseende index för socialt kapital och kollektiv förmåga ligger 
dessutom Anneberg mer än en standardavvikelse över genomsnittet. 
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9.5 rumslig fördelning av oordning och otrygghet

Ingen respondent från Södertorp anger någon plats inom delområdet 
som otrygg, istället refereras till Holma när otrygghet förs på tal. I An-
neberg anges ett par platser i utkanten av grannskapet som otrygga. I 
det ena fallet är det kopplat till höga buskar vid passagen mot Coop 
Forum där en boende blivit antastad och i det andra fallet är det kopplat 
till den yta som finns mellan de båda grannskapen som under en längre 
period varit en byggarbetsplats med låg social kontroll där en del oön-
skade individer upplevs ha vistats (Brf Anneberg 120315). Generellt 
upplevs dock tryggheten i grannskapen vara stor, något som också speg-
las i enkätdatan där båda grannskapen ligger över en standardavvikelse 
högre än genomsnittet avseende konkret trygghet i enkätmaterialet. Sö-
dertorp har också i enkäten en låg uppfattad social oordning och båda 
grannskapen har låga nivåer av uppfattad fysisk oordning. Detta speglas 
också av att båda grannskapen i Södertorp uppvisar en väldigt låg grad 
av observerad fysisk oordning. De båda grannskapen registreras för 18 
respektive 20 fall av observerad skadegörelse varav 6 respektive 11 fall 
inom boendeytorna. Detta är de lägsta siffror som finns för något stude-
rat grannskap, och även om det också bor färre i dessa båda grannskap 
än i övriga studerade grannskap så är det tydligt att mängden oordning 
är mycket låg i delområdet som helhet. Motsvarande gäller också för 
anlagda bränder där väldigt låga frekvenser kan observeras under den 
studerade tidsperioden. Det finns därmed heller inga signifikanta plat-
ser i densitetsanalysen att diskutera. 

9.6 Socialt kapital och oordning

Det sociala kapitalet är högt medan mängden fysisk oordning är låg i 
Södertorp. Det kan vara frestande att se ett samband, men samtidigt 
ska den teoretiska bottnen i rutinaktivitetsteorin has i åtanke. I Söder-
torp bor väldigt få ungdomar och det saknas attraktioner som kan dra 
ungdomar utifrån till området. Ett gångstråk från Holma mot centrum 
passerar visserligen genom området, men det framstår ändå som rimligt 
att förekomsten av potentiella förövare är betydligt lägre i Södertorp 
än i de andra studerade områdena. I viss mån kan det också vara ett 
resultat av ett högre socialt kapital då stökiga ungdomar teoretiskt kan 
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förväntas söka sig till platser med låg social kontroll. Sammantaget kan 
det konstateras att området uppvisar en låg grad av riskfaktorer, en hög 
grad av skyddsfaktorer och en låg grad av faktisk oordning. Det svarar 
därmed väl mot den uppsatta hypotesen kring oordning som resultat av 
en balansering mellan risk- och skyddsfaktorer. 

I och med detta kapitel avslutas presentation och analys på delom-
rådesnivå. I de kommande två kapitlen kommer analysen att fokusera 
samband mellan socialt kapital och oordning samt möjliga förklaringar 
till de framtagna resultaten. 
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10  Socialt Kapital ocH  
oordning

I detta kapitel kommer samband mellan social kapital och oordning 
att diskuteras ur olika perspektiv. De viktigaste forskningsfrågorna för 
detta kapitel är delfrågorna: 

6. Hur samvarierar socialt kapital och kollektiv förmåga med skadegörelse 
och anlagd brand?

7. Vad beror det sociala kapitalet och särskilt den kollektiva förmågan på?
I den första uppsättningen analyser är intresset riktat mot samband på 
grannskapsnivå mellan socialt kapital och oordning.34 Analysen kom-
mer att inriktas mot absoluta nivåer av socialt kapital eller kollektiv 
förmåga, men testar även att kontrollera för variabler som är ojämnt 
fördelade mellan grannskapen och kan tänkas inverka på resultaten (se 
Kapitel 4). I den andra delen av analysen behandlas beroende variabler 
för individer, och då blir det av vikt att tillföra fler kontroller för att få 
relevanta resultat. I den tredje delen slutligen görs en analys av vilka 
variabler som inverkar på det sociala kapitalet, och särskilt på den kol-
lektiva förmågan. 

10.1 deskriptiv data över ingående variabler

För analyserna på grannskapsnivå utgör de tolv grannskapen analysen-
het. Det är väldigt få enheter för att uppnå statistisk signifikans, och 
starka samband behövs därför. Beroende variabler utgörs på grannskaps-
nivå av data från SSO över fysisk oordning, data från räddningstjänsten 
över anlagda bränder samt data över uppfattad (subjektiv) oordning 
aggregerat från enkäten (Se tabell 10.1 för en sammanfattning, se också 
Tabell 10.1b i Bilaga för en sammanfattning av hur frågorna mätts).

34  Här ska dock poängteras att föregående kapitel (framför allt kapitel 6) 
pekar mot att grannskapen är för stora geografiska analysenheter för att 
fånga variation avseende såväl oordning som socialt kapital. De mindre 
geografiska analysenheterna i form av gårdar kommer dock ej specifikt 
att behandlas i detta kapitel. 
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tabell 10.1. deskriptiv data över beroende variabler för oordning på 
grannskapsnivå.  

N Minimum Maximum Medel Median Std. Deviation

Observerad oordning 
grannskap 12 18 278 105,42 87 81,733

Observerad oordning gårdar 12 6 125 48,08 35 38,510

Anlagd brand 07-11 12 0 54 14,33 10 15,968

Anlagd brand 07-11  gårdar 12 0 31 7,08  5 9,110

Förekomst av klotter/
skadegörelse (enkät) 12 2,60 3,96 3,1767 3.13 ,44221

Förekomst av bråk (enkät) 12 3,03 3,97 3,4575 3.38 ,30955

 
De två sista variablerna utgörs av aggregerad enkätdata med fyra svars-
alternativ där en låg siffra innebär att det uppfattas inträffa ofta. Den 
data som använts i aggregeringen sammanfattas i tabell 10.20 i avsnittet 
kring utfall på individnivå nedan. De fem variabler som behandlar fysisk 
oordning uppvisar bivariata korrelationer med andra beroende variabler 
i samtliga fall medan variabeln för förekomst av bråk (social oordning) 
i de flesta fallen ej uppvisar ett signifikant samband (Bilaga tabell 10.2). 
Som oberoende variabler har aggregerad data över socialt kapital från 
enkäten använts, tabell 10.3 visar aggregerad data och tabell 10.4 (Bi-
laga) visar individ-data. Se också tabell 10.1b (Bilaga) för information 
om hur respektive variabel mätts. 

Som kontrollvariabler används variabler för hög ålder, ej arbetande/
student/pensionär, könet endast kvinna (vissa enkäter har kön angivits 
till både man och kvinna), subjektiv fattigdom, minst en förälder född ut-
omlands samt att vara singel eller inte omkodade till dummy-variabler35. 

35  Med dummy-variabel menas att den är kodad till att anta värdet 1 om 
variabeln förekommer (i de angivna exemplen alltså om respondenten 
har hög ålder, är ej arbetande/studerande/pensionär etc. Om variabel inte 
stämmer ges istället värdet 0. 
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tabell 10.3. deskriptiv data för index över socialt kapital samt relaterade vari-
abler. individdata aggregerad till grannskap, på individnivå är skalan 1-5 där 
1 anger högsta värde för avsedd dimension av socialt kapital och 5 anger 
lägsta. andel med socialt stöd är aggregering av socialt stöd dummykodad 
då denna variabel inte är normalfördelad.  

N Minimum Maximum Medel Median Std. Deviation

Socialt kapital 
index 12 2,4679 3,2811 2,893667 2.879950 ,2620359

Kollektiv förmåga 12 2,3188 3,3088 2,786125 2.791800 ,2644579

Sammanhållning 12 2,0000 3,2703 2,597433 2.499050 ,3736935

Social kontroll 12 2,2891 3,2714 2,961858 3.065600 ,2924101

Egenkontroll 12 2,3056 2,8607 2,595542 2.607150 ,1910371

Sociala nätverk 12 1,73 3,02 2,3175 2.2450 ,39580

Socialt stöd 12 3,97 4,44 4,2042 4.1900 ,16003

Andel med socialt 
stöd 12 ,4130 ,7353 ,606117 .608900 ,1020928

Sociala normer 12 1,93 3,04 2,6258 2.7600 ,36830

Som kan utläsas av tabell 10.5 angav cirka 11 % av respondenterna ar-
betslös eller annan som sysselsättning och 25 % angav att deras inkomst 
inte var tillräcklig. Vidare angav 60 % av respondenterna endast kvinna 
som kön36, 49% hade minst en förälder som är född utomlands, 54% var 
singlar och 48% var över 60 år gamla. 

36  På 11 enkäter inskickade med post angavs både kvinna och man som 
kön, dessa har kodats som ej kvinna. 



133

tabell 10.5. deskriptiv data för kontrollvariabler omkodade till dummies.  

descriptive Statics
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation

Arbetslös/annan 673 0 1 ,11 ,319

Kvinna 673 0 1 ,60 ,491

Subjektiv fattigdom 650 0 1 ,25 ,436

Utländsk bakgrund 673 0 1 ,49 ,500

Singel 673 0 1 ,54 ,499

Äldsta åldersgrupp 673 0 1 ,48 ,500

Valid N (listwise) 650

 
Dessutom används i ett senare skede kontrollvariabler som inte kom-
mer från enkätsvar i form av antal våningar på respondentens hus, grad 
av fattigdom (en approximering utifrån SCB-data över fattigdom på 
200 meters-rutor) samt typ av fastighetsförvaltare (bostadsrättsfören-
ing, privat hyresrätt, allmännytta). 

10.2 Socialt kapital och oordning på 
grannskapsnivå

I detta avsnitt kommer samband mellan oordning och socialt kapital på 
grannskapsnivå att studeras. Ett visst fokus läggs på kollektiv förmåga 
som en viktig variabel rent teoretiskt, men övriga dimensioner på socialt 
kapital testas också. Här är viktigt att poängtera att oberoende variab-
ler temporalt föregår beroende variabler vilket är en svaghet i studien. 
Alla analyser där observerad oordning eller anlagd brand är beroende 
variabler är därmed beroende av en hypotes om att det sociala kapitalet/
kollektiva förmågan är relativt stabila över tid. Detta diskuteras mer i 
såväl metod-kapitlet som slutsatskapitlet. I ett första steg har bivariata 
korrelationer testats mellan olika delmängder av socialt kapital aggrege-
rat till grannskapsnivå och de beroende variablerna för observerad fysisk 
oordning samt brand i grannskapen. Sociala nätverk, sociala normer, 
kollektiv förmåga samt index över socialt kapital är samtliga signifikant 
korrelerade med observerad oordning, men av de oberoende variablerna 
är endast normer signifikant korrelerat med anlagd brand. 
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tabell 10.6. Bivariata korrelationer mellan fyra dimensioner av socialt kapital 
och två mått på fysisk oordning.pearson correlation (pvärde)  

correlations
Kollektiv 
förmåga

Sociala 
nätverk

Socialt kapital 
index Social norm Anlagd brand 

2007-2011
Observerad 
oordning

Kollektiv 
förmåga 1 ,660* (,019) ,937** (,000) ,807** (,002) ,489 (,107) ,615* (,033)

Sociala 
nätverk ,660* (,019) 1 ,841** (,001) ,844** (,001) ,419 (,175) ,741** (,006)

Socialt 
kapital index ,937** (,000) ,841** (,001) 1 ,905** (,000) ,517 (,086) ,654* (,021)

Social norm ,807** (,002) ,844** (,001) ,905** (,000) 1 ,627* (,029) ,694* (,012)

Anlagd brand 
2007-2011 ,489 (,107) ,419 (,175) ,517 (,086) ,627* (,029) 1 ,695* (,012)

Observerad 
oordning ,615* (,033) ,741** (,006) ,654* (,021) ,694* (,012) ,695* (,012) 1

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

 
För sammanhållning, socialt stöd och social kontroll är sambanden inte 
signifikanta, men uppvisar liknande fördelning på en scatter plot medan 
självkontroll inte uppvisar något samband över huvud taget (se Bilaga 
10.7 för tabell). Socialt stöd som utgår från hur många personer i bo-
stadsområdet som kan bistå respondenten med enklare tjänster kodades 
om till en dummy för att kontrollera huruvida ett samband existerade 
mellan att ha någon och att inte ha någon, men inte heller det var sig-
nifikant. En korrelationstabell med observerad oordning på boendeytor 
ger likartade resultat men lägre signifikansnivåer vilket resulterar i att 
kollektiv förmåga inte längre är signifikant. För anlagd brand 2007-2011 
blev endast sociala normer signifikant och motsvarande för bränder på 
boendeytor. Liknande mönster fås också om vi istället korrelerar med 
uppfattad oordning i form av klotter och skadegörelse eller bråk, men 
då med högre signifikansnivåer. Sammanfattningsvis finns det alltså ett 
signifikant linjärt samband mellan observerad oordning och index över 
socialt kapital liksom delmängderna kollektiv förmåga, sociala nätverk 
och sociala normer på grannskapsnivå om inga kontroller tillförs. Om 
endast observerad oordning på boendeytor inkluderas är inte längre 
kollektiv förmåga signifikant. För anlagd brand är endast normer sig-
nifikant, både för grannskapet som helhet och för boendeytorna i den 
tomma modellen. 
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På grannskapsnivå är vårt huvudsakliga intresse faktiska nivåer av kol-
lektiv förmåga och dess samband med oordning snarare än den relativa 
effekten av kollektiv förmåga efter att olika kontroller tillförts. Eftersom 
kollektiv förmåga till stor del beror av fattigdom vill vi inte kontrollera 
för fattigdom i detta skede, då vi i så fall skulle kontrollera bort inte 
bara fattigdomen utan också den delmängd av den kollektiva förmågan 
som beror av fattigdomen (ungefär hälften av variansen, jmfr Sampson 
et al 1997). Detta medför dock också att vi inte kan säga vad som beror 
av fattigdom eller liknande variabler och vad som beror av kollektiv 
förmåga. Som noterades i metoddelen finns dock en viss skevhet i datan 
på grannskapsnivå, och därför testas också att tillföra vissa kontroller för 
att försöka motverka den effekten.  Kollektiv förmåga, normer, sociala 
nätverk och index över socialt kapital testades vidare i modell 2, 3 och 
4 där kontroller tillförs (Se Bilaga tabell 10.8 för sammanfattning av r2-
värden och signifikans avseende observerad oordning, Tabell 10.13 för 
observerad oordning boendeytor, 10.14 anlagd brand samt 10.15 anlagd 
brand boendeytor). Bristen på signifikans en tom modell för brand som 
beroende variabel (Bilaga tabell 10.14 och 10.15) beror delvis på att 
grannskapet Delsjögatan relativt övrigt material ligger utanför förvän-
tade värden med låg kollektiv förmåga men inte mycket bränder (eller 
skadegörelse).37  Det är i sin tur delvis relaterat till en skev könsfördel-
ning bland respondenterna på Delsjögatan. På Delsjögatan har väldigt få 
kvinnor besvarat enkäten (se Metod) och då kvinnor generellt har högre 
socialt kapital är det en delförklaring till att grannskapet får låga värden 
för socialt kapital i denna studie.38 I modell två kontrolleras därför för 
andel kvinnor bland respondenterna. När andel kvinnor inkluderas går 
signifikansen för kollektiv förmåga och socialt kapital upp avseende 
såväl observerad oordning som anlagd brand, samtidigt som andel kvin-
nor i sig inte är signifikant. I modell tre inkluderas istället en dummy 
för andel äldre som visade sig fluktuera kraftigt mellan grannskapen i 
den analys av respondenterna som gjordes i metoddelen, och i modell 
fyra kombineras dummys för andel äldre och andel endast kvinnor.  

37  Utan Delsjögatan är det linjära sambandet mellan kollektiv förmåga och 
brand i den tomma modellen signifikant på 99%-nivån med en justerad 
r2 på ,510. 

38  Genomsnitt för kollektiv förmåga är 2.7128 för kvinnor och 2.8998 för 
män, där 1 anger högsta möjliga kollektiva förmåga och 5 lägsta möjliga. 
Här ska dock noteras att Delsjögatan har låga värden på kollektiv 
förmåga för både kvinnor och män, så den skeva könsfördelningen är 
endast en delförklaring.
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tabell 10.9. observerad oordning aggregerat till grannskap. linjär regres-
sion. ostandardiserade b-koefficienter med standardfel.  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Kollektiv förmåga 190* (77) 257* (92) 91 (95) 154 (82)

Andel endast kvinnor 374 (298) 583* (245)

Andel äldre -203 (128) -288* (110)

Intercept -424 (215) -832 (387) -56 (307) -539 (321)

N
Justerad r2

12
,316

12
,353

12
,405

12
,607

 
I den tomma modellen medför en ökning av den kollektiva förmågan med ett 
(variabeln är reverse-kodad) att antalet förväntade observationer av fysisk oord-
ning minskar med 190. Ett helt steg kollektiv förmåga är dock väldigt högt, 
men om istället det räknas om till en standardavvikelses förändring av kollektiv 
förmåga är den förväntade minskningen i observerad fysisk oordning 49.
För observerad oordning ökar effekten av kollektiv förmåga i modell 2 men 
när andel äldre introduceras som kontrollvariabel i modell 3 och 4 är kol-
lektiv förmåga inte längre signifikant. Att kontrollera för andel äldre är delvis 
problematisk för att finna nivåer av kollektiv förmåga dock eftersom andelen 
äldre är som högst i bostadsrättsföreningarna där fattigdomen, heterogenite-
ten och ägandeformen är annorlunda vilket teoretiskt förväntas inverka också 
på den kollektiva förmågan (se Teori). Det innebär att en del av den effekt 
som den typen av variabler har på kollektiv förmåga i modell tre och fyra kon-
trolleras bort, men eftersom denna analys är intresserad av nivå på kollektiv 
förmåga och endast har 12 fall att undersöka är det suboptimalt eftersom en 
stor del av variansen i kollektiv förmåga i så fall bortfaller.39 

 

39  Om fattigdom låg-medel-hög (extrapolerat från SCB, 200*200m rutor) 
tillförs modell 2 tappar kollektiv förmåga också sin signifikans, beta 44 
(107) och justerad r2 för modellen på ,616.
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Bild 10.1.observerad oordning (y-axel) och kollektiv förmåga(standardiserad, 
x axel) i grannskap. ojusterad r2 (justerad ,316).

Det hade varit bra för en analys på individnivå, men nu är intresset 
riktat mot grannskapen oberoende av om effekten är kompositionell 
eller kontextuell. För att kringgå det problemet testas i modell 5 att 
istället vikta om kollektiv förmåga utifrån andel äldre och i modell 6 
kontrollera för andel endast kvinnor. 40 

40  Genomsnittligt angiven nivå på kollektiv förmåga är 2,6994 för gruppen 
äldre samt 2,8690 för övriga respondenter och ett sammanlagt genom-
snitt på 2,7902. Grannskapsvärdet för kollektiv förmåga har därmed 
räknats om genom följande: Kollektiv förmåga_viktad = Kollektiv 
förmåga (2,6994(andel äldre) +2,8690(övriga))/ 2,7902
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tabell 10.10. observerad oordning aggregerat till grannskap med viktad 
kollektiv förmåga. linjär regression. ostandardiserade beta-värden.   

Modell 5 Modell 6

Kollektiv förmåga 183* (69) 259* (81)

Andel endast kvinnor 440 (285)

Intercept -405 (193) -876* (355)

N
Justerad r2

12
,355

12
,434

 
Den viktade kollektiva förmågan har ett signifikant samband med 
observerad oordning även vid kontroll för andel kvinnor, medan andel 
kvinnor inte är signifikant. Avseende sambandet mellan kollektiv för-
måga och observerad fysisk oordning kan sammanfattningsvis konsta-
teras att det verkar vara signifikant. Att signifikansen bortföll med andel 
äldre som kontrollvariabel är dock viktigt att notera.  

Motsvarande regressioner har också genomförts med anlagd brand 
2007-2011 som beroende variabel.41 Där är kollektiv förmåga ej sig-
nifikant i den tomma modellen och inte heller i modellen där endast 
andel äldre inkluderas, men i modell fyra där båda kontrollvariablerna är 
inkluderade fås en hög signifikans på kollektiv förmåga samt ett mycket 
högt r2 värde. 

Modell 5 och 6 ger motsvarande resultat där den tomma modellen 
inte ger signifikant samband medan kontroll för kvinnor genererar hög 
signifikans och r2. Avseende anlagd brand kan vi alltså konstatera att det 
finns ett mycket starkt samband med kollektiv förmåga efter kontroll 
för de två variabler som vi identifierat som skevt fördelade mellan våra 
analysenheter, grannskapen, men att det inte finns något samband om 
vi inte åtminstone kontrollerar för andel endast kvinnor. 

 

41  Notera här att den beroende variabeln alltså temporalt föregår den 
oberoende med upp till fem år. Detta är en metodologisk brist som 
diskuteras mer i kapitlen för metod och slutsats. 
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tabell 10.11. anlagd brand 2007-2011 enligt räddningstjänsten, linjär regres-
sion. ostandardiserade beta-värden.  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Kollektiv förmåga 30 (17) 60*** (12) 28 (23) 50** (13)

Andel endast kvinnor 171** (40) 199** (38)

Andel äldre -2 (31) -30 (17)

Intercept -70 (47) -255 (52) -64 (75) -224** (50)

N
Justerad r2

12
,163

12
,691

12
,071

12
,750

 
tabell 10.12. anlagd brand 2007-2011 enligt räddningstjänsten  – viktad 
kollektiv förmåga. linjär regression. ostandardiserade beta-värden.  

Modell 5 Modell 6

Kollektiv förmåga 27 (15) 58*** (11)

Andel endast kvinnor 182** (38)

Intercept -61 (43) -255*** (47)

N
Justerad r2

12
,159

12
,735

 
Sambanden för observerad fysisk oordning respektive brand på boen-
deytor liknar de ovan redovisade sambanden. Avseende andra dimen-
sioner av socialt kapital kan konstateras att socialt stöd och egenkontroll 
ej är signifikant relaterade till oordning. Sociala nätverk och sociala 
normer uppvisar däremot korrelation med framför allt observerad oord-
ning, liksom indexet för socialt kapital (Se tabell 10.8 samt 10.13-10.15 
för sammanfattning av r2 och signifikans). Sammanfattningsvis kan 
konstateras att skevheterna i datan och det låga antalet analysenheter 
på grannskapsnivå gör det är svårt att dra några tydliga slutsatser om 
exakt vilka aspekter på socialt kapital som kan sägas inverka på mäng-
den oordning i form av klotter, skadegörelse och anlagda bränder. Kol-
lektiv förmåga framstår som den viktigaste variabeln i sammanhanget. 
Relativt observerad oordning är kollektiv förmåga signifikant i tomma 
modeller samt modeller där kön introduceras som kontrollvariabel. Re-
lativt brand är kollektiv förmåga signifikant på 99% nivån i alla model-
ler som tar hänsyn till den skeva könsfördelningen bland respondenter 
på Delsjögatan (Modell 2,4,6 samt Modell 1 om Delsjögatan tas bort).  
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Bild 10.2. anlagd brand 2007-2011 och kollektiv förmåga kontrollerat för 
andel äldre och andel kvinnor.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett linjärt samband mel-
lan såväl kollektiv förmåga som socialt kapital och observerad oordning i 
dem grannskap som studerats även om en viss osäkerhet finns kring vilken 
effekt den skevhet avseende variabeln andel äldre har. För anlagd brand 
finns inget samband i den tomma modellen, men analysen pekar mot ett 
potentiellt samband mellan brand och kollektiv förmåga som framkom-
mer om den skeva könsfördelningen i grannskapet Delsjögatan hanteras 
genom att tillföra kontroll för kön eller genom att exkludera Delsjögatan 
ur analysen. Här ska dock poängteras att Delsjögatan även bortsett från 
den skeva könsfördelningen bland respondenter är ett grannskap som 
bryter mot det generella mönstret. Grannskapet uppvisar låga värden på 
kollektiv förmåga för både män (endast Sörbäck har lägre genomsnitt) 
och kvinnor (lägst genomsnitt av samtliga) trots att det endast har med-
elhöga nivåer av brand och observerad oordning.42

42  Alpha-värdena är likartade för de båda grupperna. Sammanhållning 
kvinnor ,719 sammanhållning män ,716. Social kontroll kvinnor ,784 
social kontroll män ,777. 
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Bild 10.3. anlagd brand 2007-2011 (Y-axeln) och kollektiv förmåga för män i 
grannskapet på X-axeln. delsjögatan har id-nummer 2 och syns i nedre högra 
hörnet.  

Det är också intressant att notera att sambandet mellan brand och kollek-
tiv förmåga för kvinnor generellt är mycket svagt jämfört med sambandet 
för män (ojusterad r2 ,55 för män men ,065 för kvinnor) samt ej signifikant 
för kvinnor (p = ,423) men med hög signifikans för den andra gruppen 
(p = 0,005). Även om de två grannskap som avviker mest utesluts (visas 
ej)43  är sambandet mellan brand och kollektiv förmåga hos kvinnor ej 
signifikant och relativt svagt med r2 på ,324. Liknande resultat fås också 
om istället observerad oordning används. Sambandet mellan observerad 
oordning och kollektiv förmåga är ej signifikant för gruppen kvinnor 
(p = ,322), men är signifikant och starkt för män (r2 = ,682 p= 0,001).  
 
 
 

43  Delsjögatan samt Sörbäck vilket är det grannskap som har högst antal 
bränder, längst upp i bilden



142

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 10.4. anlagd brand 2007-2011 och kollektiv förmåga för kvinnor i 
respektive grannskap. delsjögatan med id-nummer 2 i nedre högre hörnet.  

De analyser som gjorts ovan för hela populationen placerar sig ungefär 
mitt emellan, med lägre signifikansnivåer och r2 värde än för män men 
högre än för kvinnor (Se bilaga 5.1 för scatterplots över dessa samband). 
Varför denna skillnad i effekt av kollektiv förmåga mellan kvinnor och 
män framträder är oklart, men det förtjänar ett omnämnande. Det skulle 
kunna tolkas som att mäns uppfattning av kollektiv förmåga samman-
faller med den som görs av potentiella förövare, vilket kan tänkas vara 
rimligt i relation till att män är överrepresenterade som förövare. Det 
är dock endast en spekulation som behöver testas vidare med hjälp av 
flernivå-analys för att försöka utröna vad dessa samband kan bero på.

Vi ska här också notera att det sociala kapitalet/kollektiva förmågan 
är teoretiskt starkt kopplat till socioekonomisk status. Den kopplingen 
får också genomslag om vi kontrollerar för fattigdom i analysen då 
kollektiv förmåga tappar sin signifikans. De grannskap som har högst 
oordning är också grannskap med hög fattigdom. Både subjektiv fat-
tigdom och extrapolerad rutnätsfattigdom från SCB är signifikant 
korrelerade med observerad oordning och med kollektiv förmåga (data 
visas ej). Det går därmed ej med säkerhet att säga hur stor effekt som 
fås av den kollektiva förmåga respektive av fattigdom via andra sociala 
processer på grannskapsnivå. Kopplingen mellan fattigdom, kollektiv 
förmåga och oordning diskuteras dock vidare senare i detta kapitel när 
analyser görs på individnivå.   
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Det går även att tänka sig samband som inte är linjära. Ett sätt 
att åskådliggöra eventuella samband är att ange vilka som ligger över 
respektive under genomsnitt avseende olika variabler. I Karta 10.1 
åskådliggörs hur det kan se ut för variablerna Kollektiv förmåga, anlagd 
brand och observerad oordning. 

 
 
 
 
 
 
 
Karta 10.1. grannskap med fler än genomsnittet anlagda bränder (längst till 
vänster), observerad oordning (mitten) och lägre än genomsnittlig kollektiv 
förmåga (till höger) angivet med röd färg.  

Kartorna uppvisar tydliga likheter, men det finns också skillnader. 
Grannskapen Sörbäck, Norrbäck, Holma S och Holma C återfinns 
på alla tre kartorna som röda medan Hålsjö, Svansjö, Brf Kroksbäck, 
Brf Södertorp och Brf Anneberg är gröna på samtliga kartor. Detta 
pekar liksom regressionen mot att dessa variabler har någon form av 
samband. Men samtidigt återfinns Stensjögatan och Delsjögatan en-
dast på två kartor vardera medan Fosiedal endast återfinns på en av 
kartorna. Sambandet är med andra ord som vi sett i regressionen inte 
perfekt. Det är rimligt att detta delvis beror på skevheter i datan, men 
det går inte att säga med säkerhet. Dessa resultat stämmer också väl 
överens med forskning från Chicago som visat att mikro-grannskap 
(kvarter – ”street blocks”) med hög kollektiv förmåga genomgående har 
låg brottsfrekvens medan mikro-grannskap med låg kollektiv förmåga 
ibland har mycket brott och ibland inte. Det stämmer väl överens med 
tanken om kollektiv förmåga som en skyddsfaktor, där alltså bristande 
kollektiv förmåga är en nödvändig men inte tillräcklig faktor för att 
generera hög brottslighet (St Jean 2007: 197ff ). Här ska också noteras 
att de sex grannskap som har lägst kollektiv förmåga är de sex MKB-
grannskapen, och där boende i MKB-grannskap i sin tur är kopplat till 
flera andra demografiska variabler samt SES. 

I nästa steg ska alla sex modellerna på uppfattad oordning applice-
ras som beroende variabel. Uppfattad oordning utgörs av frågor kring 
klotter/skadegörelse respektive bråk på gården som aggregerats till 
grannskapsnivå. I fokus för detta forskningsprojekt är visserligen fysisk 
oordning, men det kan vara av intresse att också titta på social oord-
ning och det analyseras därför separat på samma sätt. I tabell 10.16 
och 10.17 anges resultaten för respektive variabel och de fyra första 
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modellerna. I den tomma modellen är kollektiv förmåga signifikant för 
båda variablerna. Beta-värdena är mycket lägre här, men det beror på 
att den beroende variabeln utgörs av en ordinalskala som går från 1-4 
medan beroende variabler i de föregående analyserna varit skalvariabler 
med max på 54 för brand samt 278 för observerad oordning. Kollektiv 
förmåga är också signifikant i modell två för båda variablerna, men inte 
i modell tre och endast för fysisk oordning i modell 4. För studiens 
syfte är det av störst vikt att konstatera att det finns ett samband mellan 
kollektiv förmåga och uppfattad fysisk oordning. 

 
tabell 10.16. Uppfattad fysisk oordning aggregerad från enkät. linjär regres-
sion. ostandardiserade koefficienter. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Kollektiv förmåga -1,287** (338) -1,444** (,429) -,645 (,344) -,867* (,302)

Andel endast kvinnor -,871 (1,387) -2,039 (,904)

Andel äldre 1,311* (,463) 1,610** (,406)

Intercept 6,761*** (,945) 7,713 ** (1,801) 4,390** (1,107) 6,077** (1,184)

N
Justerad r2

12
,551

12
,522

12
,736

12
,819

 
tabell 10.17. Uppfattad social oordning aggregerad från enkät. linjär regres-
sion. ostandardiserade koefficienter. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Kollektiv förmåga -,913** (,338) -,922* (,301) -,464 (,232) -,551 (,242)

Andel endast kvinnor -,048 (,972) -,798 (,725)

Andel äldre ,918* (,312) 1,035* (,326)

Intercept 6,001*** (,648) 6,053** (1,262) 4,341*** (,745) 5,001** (,950)

N
Justerad r2

12
,569

12
,521

12
,756

12
,762

 
För att kunna jämföra resultaten analyseras också uppfattad fysisk och 
social oordning i modell 5 och 6. Resultaten visas i tabell 10.18 och 
10.19. I både modell 5 och 6 är kollektiv förmåga signifikant korrelerat 
med uppfattad fysisk och social oordning på grannskapsnivå. 
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tabell 10.18. Fysisk oordning och kollektiv förmåga viktad för differens 
mellan åldersgrupper och andel äldre. linjär regression. ostandardiserade 
beta-värden.  

Modell 5 Modell 6

Kollektiv förmåga -1,233** (,290) -1,445** (,367)

Andel endast kvinnor -1,233 (1,290)

Intercept 6,617*** (,814) 7,938** (1,605)

N
Justerad r2

12
,608

12
,604

 
tabell 10.19. Social oordning och kollektiv förmåga viktad för differens 
mellan åldersgrupper och andel äldre. linjär regression. ostandardiserade 
beta-värden. 

Modell 5 Modell 6

Kollektiv förmåga -,876** (,198) -,924** (,261)

Andel endast kvinnor -,282 (,917)

Intercept 5,901*** (,555) 6,203*** (1,142)

N
Justerad r2

12
,628

12
,591

 
Sammanfattningsvis visar analysen på grannskapsnivå att det finns vissa 
linjära samband mellan kollektiv förmåga och olika mått på oordning 
i de studerade grannskapen. Vissa samband finns också med andra 
dimensioner av socialt kapital, men inte lika tydligt som för kollektiv 
förmåga varför tabeller som sammanfattar de sambanden finns i Bilaga. 
Det tydligaste resultatet är att såväl bränder som observerad oordning 
är ovanligt i alla grannskap med hög kollektiv förmåga. 

10.3 Socialt kapital och uppfattade utfall på 
individnivå

Efter att ha studerat utfall med beroende variabler på grannskapsnivå 
kan det också vara av intresse att också analysera vilka samband som 
finns på individnivå. Hur inverkar det sociala kapitalet på graden av 
oordning som uppfattat av individer och deras trygghet? Vi har här tre 
beroende variabler, uppfattad fysisk oordning i form av angiven frekvens 
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på klotter och skadegörelse, uppfattad social oordning i form av angiven 
frekvens för bråk på gården samt otrygghet i form av angiven frekvens 
för att avstå från en aktivitet på grund av otrygghet. Alla tre variablerna 
är ordinalskalor, med fyra alternativ för oordningsvariablerna och fem för 
otrygghet där ett lågt värde innebär hög grad av oordning eller otrygg-
het.  Eftersom linjär regression med ordinalskalor (som dessutom inte 
är normalfördelade i detta fall) är tveksamt har alla tre variablerna även 
kodats om till dummies och analyserats med binär logistisk regression.

 
tabell 10.20. deskriptiv data beroende variabler på individnivå.För fysisk 
och social oordning ordinalskalor med fyra kategorier (”Varje vecka – 
någon gång per månad – någon gång per år – mer sällan”) för otrygghet 
ordinalskala med fem kategorier (”mycket ofta – ofta – ibland – Sällan 
–aldrig”). dummy variablerna för fysisk och social oordning är omkodade 
så att svarsalternativen ”Varje vecka” och ”någon gång per månad” givits 
värdet 1 medan ”någon gång per år” respektive ”mer sällan” givits värdet 
0. otrygghet är kodad så att ”aldrig” givits värdet 0 och övriga värdet 1. 

descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Fysisk oordning 637 1 4 3,22 ,946

Social oordning 597 1 4 3,48 ,776

Otrygghet 645 1 5 4,29 1,074

Otrygghet 
dummy 673 0 1 42 ,493

Fysisk oordning 
dummy 637 0 1 ,23 ,420

Social oordning 
dummy 597 0 1 ,14 ,343

Valid N (listwise) 575

 
Det finns tydliga bivariata samband mellan alla tre oberoende variab-
lerna trots att de är tänkta att fånga delvis olika typer av mekanismer 
(Bilaga tabell 10.21). Som oberoende variabler används mått på olika 
former av socialt kapital på individnivå (se tabell 10.4 i föregående 
avsnitt), men också variabler för trivsel, hur länge man bott i området, 
antal våningar på huset, fastighetsägartyp samt de bakgrundsvariabler 
som visas i tabell 10.5. 

I modell 1 testas samband mellan olika dimensioner av socialt kapital 
och de tre beroende variablerna. För en sammanfattning med r2 värden 
och signifikansnivåer se tabell 10.22 i Bilaga. Socialt kapital är väldigt 
svagt korrelerat med dem beroende variablerna, men givet det högre an-
talet fall på individnivå är signifikansnivåerna höga för flertalet variabler. 
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Självkontroll är endast signifikant för otrygghet medan sociala nätverk 
inte är signifikant för fysisk oordning och socialt stöd inte är signifikant 
alls. Antal våningar och tid som boende uppvisar ett svagt men signifi-
kant samband med fysisk oordning, men den viktigaste variabeln för att 
förklara utfall på individnivå är boende i MKBs områden. Ålder är också 
betydelsefullt, men något förvånande verkar kön inte ha någon inverkan 
relativt dessa beroende variabler. Index över socialt kapital, kollektiv 
förmåga, social kontroll, sammanhållning samt normer är signifikanta 
relativt alla de tre beroende variablerna i den tomma modellen. Av dessa 
väljs att vidare testa indexet över socialt kapital i de utökade modellerna.

I modell 2 tillförs kontroller för kön, den äldsta åldersgruppen samt 
utländsk bakgrund. I modell 3 tillförs subjektiv fattigdom, arbetslös/
annan sysselsättning, att vara singel eller inte samt boende i MKB-bo-
städer som kontroller. I modell 4 tillförs kontroll för om respondenten 
bott länge i området samt antal våningar på respondentens hus, dessa 
två variabler är till skillnad från alla tidiga kontrollvariabler ej dummies. 
Boendetid är en ordinalskala från 1 (mindre än ett år) till 5 (mer än 20 
år) medan våningar är en skalvariabel som i populationen antar något 
av värdena 3,4,6, 8 eller 9. 

 
10.23a. dummykodad (reverse) uppfattad fysisk oordning som beroende 
variabel. logistisk regression. index över socialt kapital där 1 signalerar 
högsta angivna socialt kapital och 5 lägsta.  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Socialt kapital ,656*** (.147) ,582*** (,151) ,424** (,161) ,365* (,170)

Kvinna
Ålder 61+
Utl bakgr

,198 (,213)
-,840*** (,226)

,128 (,226)

,166 (,220)
-,615* (,223)
-,164 (,227)

,228 (,232)
-,825** (,289)

-,204 (262)

Sub fattigdom
Arbetslös
Sambo/Gift
MKB

,089 (,244)
,027 (,217)
-,160 (,225)

1,121*** (,250)

,023 (,257)
,008 (,326)
-,240 (,236)

1,317*** (,272)

Boende tid 1-5
Våningar

,082 (,101)
,154** (,051)

Intercept -3,098***(,458) -2,733***(,527) -2,724*** (,542) -3,830***(,765)

N
Cox & Snell 
Nagelkerke

550
,037
,055

550
,068
,101

539
,106
,159

510
,129
,194
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Tabell 10.23a44 visar att socialt kapital kvarstår som signifikant variabel 
även efter alla kontroller liksom att tillhöra gruppen 61+ åldersmässigt. 
Störst beta-värde finns dock för dummy-variabeln boende i MKBs be-
stånd. I modell fyra är också antalet våningar signifikant samtidigt som 
MKB, äldsta åldersgruppen och socialt kapital kvarstod. Socialt kapital 
är därmed signifikant om än svagt relaterat till uppfattningar om fysisk 
oordning efter kontroll för en rad variabler. 

tabell 10.24b. Socialt kapital index – uppfattad social oordning. Binär 
logistisk regression. 
 
tabell 10.24a. Social oordning dummykodad, binär logistisk regression. 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Socialt kapital ,702*** (.178) ,657*** (,182) ,466* (,192) ,451* (,199)

Kvinna
Ålder 61+
Utl bakgr

,312 (,265)
-,936**(,302)

,059 (,276)

,247 (,273)
-,695* (,322)
-,179 (,300)

,161 (,280)
-,772* (,356)
-,198 (,311)

Sub fattigdom
Arbetslös
Sambo/Gift
MKB

,619* (,284)
,261 (,363)
,049 (,277)
,813* (,314)

,528 (,294)
,261 (,367)
,096 (,286)

,835* (,328)

Boende tid 1-5
Våningar

-,001 (,122)
,093 (,062)

Intercept -3,849*** (,568) -3,598*** (,647) -3,669*** (,664) -4,147***(,910)

N
Cox & Snell 
Nagelkerke

515
,030
,053

515
,056
,098

505
,083
,147

477
,085
,150

 
Resultatet avseende uppfattad social oordning, tabell 10.24a, är väldigt 
likt det som kom fram för uppfattad fysisk oordning45. Antal våningar är 
här inte längre signifikant (vilket den dock är vid linjär regression som 
ses i bilaga 10.24b), men övriga tre variabler med signifikanta samband 
är samma. I modell 3 är subjektiv fattigdom signifikant, en variabel som 
inte varit signifikant i någon tidigare körning. Dess signifikans försvin-
ner dock efter kontroll för antal våningar och boendetid. 

Slutligen appliceras också samma fyra modeller på socialt kapital i 
relation till otrygghet. Avseende otrygghet är socialt kapital signifikant 
i alla fyra modellerna med linjär regression (Se Bilaga Tabell 10.25). I 
Tabell 10.26 ses resultaten av samma modeller men med binär logistisk 

44  Resultaten blir likartade för linjär regression, se tabell 10.23b i Bilaga.
45  Motsvarande analys med ordinalskalevariabeln som beroende och linjär 

regression finns i bilaga 10.24b. Den uppvisar likartade resultat. 
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regression på dummyvariabeln. Socialt kapital är signifikant på högsta 
nivån i samtliga modeller, och subjektiv fattigdom är signifikant i båda 
modellerna där det är inkluderat, men inga andra variabler är signifi-
kanta. Det mest intressanta här är kanske att varken den linjära eller den 
binärt logistiska regressionen visar på någon högre konkret otrygghet 
bland kvinnor eller bland äldre.46 

tabell 10.26 Binär logistisk regression. Socialt kapital index – dUmmY för 
otrygghet. ostandardiserade beta-värden.  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Socialt kapital -,696*** (,132) -,656*** (,135) -,580*** (,144) -,568*** (,149)

Kvinna
Ålder 61+
Utl bakgr

,088 (,182)
,072 (,195)
-,354 (,195)

,048 (,186)
,015 (,211)
,275 (,209)

,075 (,192)
,079 (,235)
,229 (,217)

Sub fattigdom
Arbetslös
Singel
MKB

,567** (,213)
,197 (,294)
,074 (,190)
,210 (,210)

,522* (,217)
,215 (,297)
,039 (,198)
,344 (,218)

Boendetid 1-5
Våningar

-,017 (,086)
,070 (,042)

Intercept -,2360*** (,397) -2,442*** (,461) -2,505*** (,477) -2,930*** (,642)

N
Cox & Snell r2

Nagelkerke r2

559
,051
,069

559
,059
,080

548
,079
,102

518
,086
,116

 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att det finns ett signifikant 
linjärt samband mellan socialt kapital och uppfattad social oordning, 
uppfattad fysisk oordning samt otrygghet på individnivå även efter 
att en rad kontrollvariabler tillförts. För de båda måtten på uppfattad 
oordning är också variabler för att vara 61+ år gammal och att bo i ett 
MKB-hus signifikanta. För otrygghet är förutom socialt kapital endast 
subjektiv fattigdom signifikant. 

46  Om socialt kapital plockas ur modellen med linjär regression är kön 
och ålder fortsatt insignifikanta, men däremot är subjektiv fattigdom 
signifikant (se tabell 10.27 i Bilaga).
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10.4 orsaker till socialt kapital

Ett uttalat syfte med detta forskningsprojekt är också att om möjligt 
identifiera vägar att stärka det sociala kapitalet som instrument för att 
minska anlagda bränder och skadegörelse. Det blir då av vikt att bättre 
förstå vilka variabler som inverkar på socialt kapital och kollektiv för-
måga, något som försökte undvikas i det första avsnittet av detta kapitel. 
Därför kommer nu att testas vilka samband som finns med kollektiv 
förmåga både på individnivå och på grannskapsnivå. På grannskapsnivå 
förväntas det finnas relativt få samband givet det låga antalet analy-
senheter, men det är en bra utgångspunkt för analysen. Som nämnts i 
teorikapitlet är kollektiv förmåga normalt kopplat till fattigdom, bo-
endestabilitet och heterogenitet och variabler som fångar den typen av 
fenomen utgör därför utgångspunkt för analysen. 

10.4.1 Socialt kapital på grannskapsnivå
På grannskapsnivå inleds analysen med att testa bivariata samband för 
två olika mått för fattigdom, subjektiv fattigdom från enkäten samt den 
data som extrapolerats från SCB data över inkomster. Heterogenitet 
testas med andel utländsk bakgrund och boendestabilitet med aggrege-
rad data på hur länge respondenter bott i området och ett sammansatt 
mått där den datan slås samman med en variabel för boende i bostadsrätt 
som kan tänkas ge högre boendestabilitet (jfr Sampson & Wikström 
2007).  Alla samband utom det sammansatta måttet på boendestabilitet 
i relation till kollektiv förmåga är signifikanta som kan ses i tabell 10.28 
i bilaga. Utifrån detta skapas en modell 1 där vi tar med en variabel 
vardera för fattigdom, heterogenitet och boendestabilitet utifrån signi-
fikansnivåer. Modell 1 ger inga signifikanta samband. I modell 2 tillförs 
kontroller för kön och ålder. Endast variabeln för kön är signifikant. När 
så variabler av bakgrundskaraktär tas med i modellerna är det dags att 
införa modeller av mer social karaktär. I modell tre tillförs sociala nät-
verk och socialt stöd. Analysen visar att inga signifikanta samband finns, 
inte ens intercepten. Separata kontroller har också gjorts där modell 3 
istället inkluderat otrygghet och fastighetsägartyp men inte heller det 
ger några signifikanta samband.
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tabell 10.29. Kollektiv förmåga på grannskapsnivå. 
 

Modell 1 Modell 2 Modell 3

SCB Fattigdom
Utl bakgr
Boendestab

-,044 (,165)
,940 (,690)
-,064 (,260)

-,077 (,142)
1,542 (,710)
-,229 (280)

-,060 (,191)
1,380 (,924)
-,069 (,436)

Andel endast kvinna
Andel 61+

-2,157* (,733)
1,274 (,730)

-2,093 (,930)
1,095 (1,084)

Sociala nätverk
Socialt stöd

,070 (,042)
,186 (,565)

Intercept 2,609* (1,014) 3,628** (,873) 2,232 (2,866)

N
Justerad r2

12
,457

12
,705

12
,589

 
Motsvarande resultat fås också om istället för kollektiv förmåga soci-
alt kapital väljs som beroende variabel.  Då socialt kapital inkluderar 
variabler för nätverk, stöd och normer kan samband mellan dessa inte 
testas, men huruvida nätverk och normer inverkar på kollektiv förmåga 
testas. Sociala nätverk är signifikant korrelerat med kollektiv förmåga, 
men sambandet bortfaller om kontroller tillförs för kön och ålder (data 
visas ej). För sociala normer finns ett samband i en tom modell och vid 
kontroll för kön och ålder, men sambandet bortfaller efter kontroll för 
fattigdom och/eller utländsk bakgrund (data visas ej). 

Det kan konstatera att inga signifikanta linjära samband hittas för 
att förklara socialt kapital eller kollektiv förmåga på grannskapsnivå. 

10.4.2 Socialt kapital på individnivå
På individnivå finns fler analysenheter och därför större möjlighet att 
utforska datan för att analysera vilka variabler som kan inverka på socialt 
kapital. Först testas bivariata samband mellan socialt kapital och bak-
grundsvariabler för sysselsättning (arbetslös/annan), utländsk bakgrund, 
endast kvinna, ålder 61+, singel samt subjektiv fattigdom (Tabell 10.28 
i Bilaga). Alla variabler utom sysselsättning är signifikant korrelerade 
med indexet över socialt kapital, och många av variablerna är också kor-
relerade med varandra. Teoretiskt är utsatthet, och särskilt fattigdom, en 
viktig variabel liksom i mindre grad heterogenitet och boendestabilitet. 
I modell 1 testas därför subjektiv fattigdom kontra socialt kapital. I 
modell 2 tillföra hur länge man bott på platsen, i modell 3 utländsk 
bakgrund samt i modell 4 både utländsk bakgrund och hur länge man 
bott på platsen. I modell 5 slutligen tillförs också kön och dummy för 
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äldsta åldersgruppen. Subjektiv fattigdom är signifikant i alla modeller. 
Utländsk bakgrund är signifikant tills kontroll för kön och ålder tillförs. 
I den sista modellen är förutom fattigdom även kön signifikant. 

 
tabell 10.30. Socialt kapital och bakgrundsvariabler, dummykodade. linjär 
regression, ostandardiserade beta-värden. Högsta möjliga värde på socialt 
kapital 1 och lägsta 5.  

M1 M2 M3 M4 M5

Sub fattig ,245*** (,066) ,215 ** (,065) ,219 ** (,066) ,202 ** (,065) ,203** (,065)

Bott länge -,075 ** (,023) -,061*  (,024) -,049 (,026)

Utländsk 
bakgrund ,177 ** (,058) 0,121 * (,060) ,084 (,063)

Endast kvinna
Ålder 61+

-,138* (,058)
-,076 (,068)

Intercept 2,809*** (,034) 3,071*** (,087) 2,730 *** (,042) 2,968*** (,100) 3,059*** (,106)

N
Justerad r2

548
,023

545
,040

548
,038

545
,045

545
,054

 
Den delmängd av socialt kapital som är av störst intresse såväl teore-
tiskt som empiriskt utifrån datan som används är kollektiv förmåga. 
Teoretiskt är det som nämnts kopplat till fattigdom, heterogenitet och 
boendestabilitet, men också till exempelvis sociala nätverk. Därför tes-
tas hur andra dimensioner av socialt kapital inverkar på den kollektiva 
förmågan. Som resultatet visar (Bilaga tabell 10.30) finns bivariata sam-
band mellan sociala nätverk, socialt stöd, sociala normer samt kollektiv 
förmåga. Dessa provas nu att tillföras en variabel i taget i modell 1-3. 
Som visas i tabell 10.31 är variabeln sociala nätverk signifikant om än 
svagt korrelerat med kollektiv förmåga i den tomma modellen. Sam-
bandet och signifikansen försvagas dock när först normer och sedan 
socialt stöd tillförs. I modell 3 är sociala nätverk inte längre signifikant, 
och det kan konstateras att det verkar som att nätverken inte är viktiga 
i sig, utan genom den information och de resurser som kan förmedlas 
via nätverken i form av normer och stöd vilka är signifikanta variabler. 
I modell 4 tillförs kontroll för kön och fattigdom som visat sig vara 
signifikant korrelerade med socialt kapital. I modell 4 är nätverk fortsatt 
insignifikant medan normer och stöd har hög signifikans. Av de båda 
kontrollvariablerna är variabeln för kön också signifikant. 47

 

47  Samma resultat kvarstår om ålder, sysselsättning, civilstånd och utländsk 
bakgrund tillförs modellen. 
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tabell 10.32. Kollektiv förmåga och andra dimensioner av socialt kapital. 
linjär regression. ostandardiserade beta-värden.  

M1 M2 M3 M4

Sociala nätverk ,127*** (,025) ,067** (,023) ,032 (,024) ,024 (,024)

Sociala normer ,371*** (,027) ,346*** (,027) ,342*** (,028)

Socialt stöd ,172*** (,037) ,172*** (,037)

Sub fattigdom
Kvinna

,088 (,067)
-,140 * (,059)

Intercept 2,505*** (,065) 1,676 *** (,083) 1,100*** (,149) 1,190*** (,156)

N
Justerad r2

585
,042

565
,282

559
,306

548
,303

 
När nu vilken inverkan bakgrundsvariabler på individnivå och andra 
dimensioner av socialt kapital har på kollektiv förmåga har analyserats 
testas slutligen också vilken inverkan som variabler kopplade till boen-
det kan ge. Här används antalet våningar i respondentens trappuppgång 
samt dummyvariabler för att bo i allmännyttan och för att bo i bostads-
rättsförening. Antal våningar valdes som utgångspunkt eftersom det är 
en återkommande föreställning från det kvalitativa materialet i detta 
forskningsprojekt att höghus är förknippat med sämre socialt kapital. 
I modell 1-3 tillförs dessa variabler var för sig, i modell 4 tillförs sedan 
kontrollvariabler för kön och subjektiv fattigdom och i modell 5 kon-
trolleras slutligen om en eventuell effekt är relaterad till sociala normer 
och stöd eller är oberoende av dessa.

 
tabell 10.33. Kollektiv förmåga. ostandardiserade beta-värden.  

M1 M2 M3 M4 M5

Antal våningar ,002 (,015) ,012 (,014) ,012 (,015) ,009 (,015) -,007 (,013)

MKB ,401*** (,067) ,442*** (,097) ,396*** (,099) ,255** (,090)

Bostadsrätt ,058 (,099) ,053 (,099) ,135 (,090)

Kvinna
Sub fattigdom

-,139* (,069)
,116 (,078)

-,121* (,061)
,049 (,070)

Soc stöd
Soc normer

,173*** (,036)
,331*** (,029)

Intercept 2,784*** (,098) 2,542*** (,103) 2,497*** (,129) 2,586*** (,139) 1,138*** (,187)

N
Justerad r2

552
-,002

552
,057

552
,056

542
,061

520
,303
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Antal våningar visar sig sakna samband med kollektiv förmåga i samt-
liga modeller. De variabler som är signifikanta är boende i MKB, kön 
samt socialt stöd och sociala normer. Av intresse kan vara att notera 
att bostadsrättsförening i modellerna inte har någon betydelse, men 
samtidigt ska det då noteras att det endast är två grannskap som varken 
tillhör gruppen MKB eller gruppen bostadsrättsföreningar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte kunde påvisas 
några signifikanta samband på grannskapsnivå som kan förklara nivåer 
av kollektiv förmåga och socialt kapital annat än den oordning som 
analyserats i tidigare avsnitt. Som nämnts i metoddelen har ju denna 
studie den svagheten att måtten för socialt kapital är insamlade efter 
måtten för oordning, och rent formellt bör alltså eventuell kausalitet ha 
den riktningen att oordning inverkar menligt på det sociala kapitalet. På 
individnivå finns också andra samband som kan bidra till förklaringen. 
Upplevd fattigdom är korrelerat med lägre nivåer av socialt kapital, och 
med kollektiv förmåga om inte kontroll görs för andra dimensioner av 
socialt kapital. Att vara kvinna är signifikant positivt korrelerat med 
socialt kapital. För kollektiv förmåga kan konstateras att de viktigaste 
variablerna är andra dimensioner av socialt kapital i form av stöd och 
normer, men att också boende i MKB är en viktig variabel samt att 
det finns en effekt kopplad till kön. I nästa kapitel ska dessa analyser 
utvecklas för att utifrån det kvalitativa materialet mer utförligt analysera 
skillnader mellan olika levnadssituationer i grannskapen och hur det 
sociala kapitalet byggs upp eller förstärks. 
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11  FörKlaringar ocH orSaKer 
till Bränder, SKadegörelSe 
ocH Socialt Kapital

I detta kapitel ska framträdande teman från intervjumaterialet analy-
seras mer övergripande och kontrasteras mot resultat från enkät och 
annan data. Tanken är att försöka utveckla förståelsen för hur de förhål-
landen och samband som visats i tidigare kapitel fungerar samt resonera 
kring vad det är som ger socialt kapital och kollektiv förmåga och hur 
det kan stärkas. Nedanstående frågor står i fokus för detta kapitel. 

7. Vad beror det sociala kapitalet och särskilt den kollektiva  
förmågan  på?
8. Vilka möjligheter finns att stärka det sociala kapitalet  
i dessa områden?

En rad övergripande teman har identifierats utifrån det material som 
insamlats och kommer att diskuteras i detta kapitel relaterat till fråge-
ställningarna. Det handlar om rykte och stigmatisering, invandring och 
segregation, eldsjälar och förebilder, polisens roll samt modernisering 
som övergripande sociala processer av intresse för att förstå situationen. 
Som bakgrund till denna analys finns de slutsatser kring förklaringar 
till socialt kapital som gjordes i det förra kapitlet där boendeform och 
subjektiv fattigdom visade sig vara betydelsefulla.

11.1 rykte och stigmatisering

Resultaten från denna studie pekar ganska entydigt mot att socialt kapi-
tal är ett väldigt lokalt fenomen. Folk känner samhörighet i första hand 
med de som bor i samma trappuppgång eller på samma gård, i väldigt 
begränsad omfattning med sitt grannskap, och definitivt inte med sitt 
delområde. På delområdesnivå har däremot en annan variabel identi-
fierats som viktig, nämligen områdets rykte. Rykte skapas i ett samspel 
mellan boende och externa, och kanske särskilt i relation till media el-
ler institutionella aktörer. För att ett sådant samspel ska kunna ta plats 
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krävs att det geografiska området är stort nog för att bli av vikt också 
för den som inte bor i området, och delområdet blir därmed en naturlig 
utgångspunkt eftersom grannskap rimligen är lite väl små. Dessutom 
finns också vad som kan kallas internt rykte, som i fallet Holma där 
de centrala delarna av delområdet runt Snödroppsgatan angavs ha ett 
väldigt dåligt rykte. I enkätmaterialet syns mycket riktigt också en viss 
skillnad, men inte så markant som den framstår i det kvalitativa mate-
rialet (Se nedan för genomsnittligt rykte; Se också Kapitel 6 Holma). 
Detta kapitel kommer dock att fokusera på vad som kan kallas externt 
rykte, som alltså kretsar kring delområdet. Ett områdes dåliga rykte kan 
inverka negativt på det sociala kapitalet enligt en svensk forskningsö-
versikt om socialt kapital (Emmelin & Eriksson 2012: 5, 25-26). I båda 
fokusgruppsintervjuerna från Holma problematiserades områdets då-
liga rykte och beskrevs som viktigt.

”M: Du har ju bott här nästan hela ditt liv [till IP3], hur känner du?

IP3: Jag har nästan alltid trivts här. Även om det har varit lite stökigt 
och så. 

M: Hur känner du om det här med rykte. Har Holma ett rykte?

IP3: Ja det är precis som en klasskamrat sa när hon skulle flytta hit, 
hon blev jättesur för att hon skulle flytta hit. 

IP2: Och ändå kommer hon från Rosengård

IP3: Ja. Ja hon kom från Rosengård och hit, men var ändå jättesur 
på sina föräldrar för att dom skulle flytta hit. På grund av att hon 
hade hört rykten om inbrott och allt sånt. Ironin i det är att dom fick 
inbrott två veckor efter att dom flyttade hit. Och dom bor ändå på 
andra våningen. “ (MKB Holma 110209: 10-11)

”M: Hur viktigt är det här med rykte?

IP1: Det är negativt

IP3: Ja det är definitivt negativt

IP1: det är viktigt. Det tar 5-10 år att bygga upp ett bra rykte, och det 
tar två dagar att ta sönder det. Sen tar det lika lång tid att bygga upp 
igen, och tyvärr är det ju så. 
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IP4: Prisnivån påverkas lite grann av ryktet när det ska säljas. 

IP1: Ja det ser vi på skillnad tvärs över gatan bara, två tre hundra 
tusen skillnad. “ (Brf Holma 110221: 3)

Likartade resonemang framkom också från bostadsrättsföreningen i 
Kroksbäck. 

”M: Hur viktigt är ett områdes rykte?

IP1: Det är rätt så.. 

IP2: ..viktigt.

IP1: Ja som jag kanske har nämnt så är det mäklare som har avrått 
barnfamiljer från att köpa lägenhet här för att Kroksbäcksskolan ska 
vara en dålig skola. Det är inte sant, för att skolan som sådan med 
invandrarbarn hade låga betyg, men det var för att dom hade så dåliga 
kunskaper i svenska och sitt eget modersmål också att dom inte kunde 
tillgodogöra sig utbildningen. Men det är många år sen som det 
avhjälptes genom att lärare tillika invandrare gick in och tjänstgjorde 
som hjälplärare och då höjdes avgångsbetygen rejält hos niorna. 
Sen har ju 9orna i och för sig försvunnit härifrån. “ (Brf Kroksbäck 
110201: 13)

Relaterat till rykte är också känslor av skam som nämndes i såväl Holma 
som Kroksbäck. 

”M: Vilka känslor förknippar man med områden. Nu har vi pratat om 
egenskaper eller vad som händer, men känns det på något sätt i ett bra 
område. Är man glad där, eller vilken känsla skulle man sätta på ett 
bra och dåligt område. 

IP4: Jag kan ju bara återgå till det här med vattenpölarna. Min mor 
hon är 72 år gammal. Det känns inge trevligt att bjuda in henne från 
augusti månad fram till någon gång i maj månad. Det går inte att man 
ska begära att hon ska upp och trampa i rabatten för att komma fram. 
Och man vill ju inte bjuda in vänner och bekanta heller. Man skäms 
för att ta hem dom. Jag kan ha hur fint som helst i min lägenhet, men 
kan inte mina besökare ta sig fram till trappentrén torrskodda då 
skäms man ju. 

IP3: Alltså det finns ett bra exempel på det här, hur man skäms, 
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för att kroka på det du säger. Jag vill återigen gå tillbaks till dom 
här bränderna som har varit, som har medfört att man inte kan ha 
soporna där dom skulle ha vart, och då får man ställa upp sopkärlen 
på en vändplatta. Bara det är ju idiotiskt, dom hade kunnat stått nån 
annanstans. Det är en del. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att 
betona att man också har ett visst krav på sig själv också när man bor 
någonstans. Det går inte som här, att ha felparkerade bilar som står 
i en vändzon och förhindrar så att inte ens ambulanser och utryck-
ningsfordon kommer fram. Det är respektlöshet. Återigen alltså, det 
faller mycket tillbaks på individen. Man måste ha lite känsla själv för 
vad som är rätt och fel.  Och i familjen, se till att barnen lär sig vad 
som är rätt och fel.” (MKB Kroksbäck 110126: 7)

För att få en tydligare bild av rykte ställdes två frågor i enkäten som 
behandlar rykte samt en fråga om hur respondenten trivs i området. 
Den första ryktesfrågan gällde vad boende tycker om området och den 
andra vad icke-boende tycker om området. Tanken är då att hur indivi-
den trivs i området kan relateras till vad individen tror att andra boende 
tycker om området. Vad andra boende tycker om området i sin tur kan 
kontrasteras mot hur icke-boende upplevs uppfatta området. I samtliga 
grannskap anger respondenter i genomsnitt att de själva trivs bättre än 
vad de tror att andra boende i området tycker om området. Som visas i 
tabell 11.1 är skillnaden mellan internt rykte och trivsel relativt likartad 
i grannskapen. Differensen finns i ett intervall mellan 17 och 48 med 
ett genomsnitt på 34. På samma sätt gäller för samtliga grannskap att 
det externa ryktet är sämre än det interna. Hur stora differenserna är 
varierar dock mycket. För de delområden som har en historia av stig-
matisering, det vill säga Holma och Kroksbäck, är differensen mellan 
intern och extern betydligt större. Det kan tänkas att detta fångar upp 
ett relativt rykte, eller en uppfattad stigmatisering av området från de 
boendes perspektiv. 
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tabell 11.1 trivsel och rykte, medelvärden per grannskap. alla variablerna 
femskaliga, trivsel med svarsalternativen ”Bra – ganska bra – Varken eller 
– ganska dåligt – dåligt”, och för såväl internt som externt rykte ”mycket 
bra – Bra – Varken eller – dåligt – mycket dåligt”.  

Trivsel Internt rykte Externt rykte Internt rykte 
-trivs

Externt rykte 
–internt rykte

Stensjö 1,91 2,28 2,76 ,37 ,48

Delsjö 2,26 2,43 2,95 ,17 ,42

Hålsjö 1,71 2,04 2,51 ,33 ,47

Svansjö 1,52 1,97 2,27 ,45 ,30

Brf Krok 1,68 2,04 3,11 ,36 1,07

Norrbäck 2,12 2,31 3,40 ,19 1,09

Sörbäck 2,05 2,53 3,75 ,48 1,22

Holma S 2,20 2,51 3,32 ,31 ,81

Holma C 2,08 2,49 3,48 ,41 ,99

Fosiedal 1,55 1,90 2,73 ,35 ,83

Brf Södertorp 1,33 1,67 1,96 ,34 ,29

Brf Anneberg 1,41 1,73 2,00 ,32 ,27

 
Måttet över uppfattad stigmatisering ser generellt mycket stabilt ut på 
områdesnivå som kan ses på intervall och genomsnitt för delområden 
i Tabell 11.2. Det lägsta värdet på uppfattad stigmatisering finns i Sö-
dertorp och vi sätter därför det som indexvärde till 0 och justerar de 
övriga i samma utsträckning i den fjärde kolumnen. Måttet på uppfat-
tad stigmatisering fokuserar på differensen mellan hur boende uppfat-
tar sitt område och hur boende uppfattar att utomstående uppfattar 
området. Just att Holma och Kroksbäck av boendes uppfattas ha ett 
sämre rykte än vad de boende tycker är förtjänt är en fråga som av flera 
nyckelpersoner lyfts fram som ett hinder för områdenas utveckling (Se 
Kap 6 Holma och Kap 7 Kroksbäck). Den skillnaden återspeglas tydligt 
i den uppfattade stigmatiseringen, men huruvida det speglar en orätt-
vis representation av områdena är svårt att besvara. Om det i den sista 
kolumnen sätts in antalet registrerade anlagda bränder 2007-2011 visas 
en intressant likhet mellan kolumn fyra och fem. Det kan eventuellt 
tolkas som att det använda stigmatiseringsmåttet är en reflektion av 
faktisk problemnivå i området. Det innebär i så fall att problem med 
anlagda bränder inte inverkar lika mycket på uppfattningar hos boende 
i området som på uppfattningar om området i det omgivande samhäl-
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let. Huruvida det beror på att bränder inte egentligen har någon större 
effekt eller om det beror på att boende i områden med högre nivåer helt 
enkelt vant sig vid sådant är svårt att besvara. Motsvarande samband är 
inte lika tydliga om istället observerad oordning används som jämfö-
relse, och viss försiktighet bör iakttagas för slutsatser, men möjligheten 
att uppfattad stigmatisering speglar faktisk problemnivå är intressant 
och bör utforskas vidare i framtiden. 

 
tabell 11.2 Stigmatisering och delområden.  

Intervall Snitt Stigma -Södertorp Brand 2007-2011 

Södertorp 27-29 28 0 1

Bellevuegården 30-48 42 14 32

Holma 81-99 88 60 53

Kroksbäck 107-122 113 85 86

 
Det framstår i vilket fall som tydligt att det hos boende i Holma och 
Kroksbäck finns en föreställning om att områdena har ett dåligt rykte. 
Områdets dåliga rykte inverkar i sin tur på en rad olika sätt på hur områ-
det fungerar. Det får indirekta negativa effekter i form av att resursstarka 
individer kan tänkas flytta ut, alternativt att resursstarka individer inte 
väljer att flytta in och motsvarande för områdets skolor. En potentiell 
effekt relaterad till detta är att familjer med försörjningsstöd uppfattas 
vara mer vanligt förekommande i MKBs områden av flera respondenter 
i denna studie, något som kopplas till högre problemnivåer i områdena 
(se kapitel 7 och 8 för citat). Samtidigt kan ryktet möjligen också ha 
motsatt effekt genom att bidra till att oordning och höga problemnivåer 
normaliseras i tillvaron för de boende. Det kan relateras till de nyckel-
personer som angav att de ville flytta från Bellevuegården (Kap 7). Dessa 
angav otrygghet och oordning som huvudsakliga anledningar till att de 
ville lämna området, medan ingen respondent från MKB-grannskapen i 
Holma och Kroksbäck där de faktiska problemnivåerna (i form av fysisk 
oordning) är större uppgav liknande tankegångar. Det interna ryktet är 
på likartade nivåer för MKB-grannskapen, och en möjlighet är att det 
externa ryktet och stigmatiseringen inverkar på boendes förväntningar 
om sitt område och den relativa effekt som otrygghet och oordning 
ger. Enkelt uttryckt kan stigmatiseringen tänkas medföra att boende i 
Holma och Kroksbäck uppfattar höga problemnivåer som normala för 
området medan en låg grad av stigmatisering i Bellevuegården medför 
att medelhöga problemnivåer uppfattas som alarmerande. Utifrån det 
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tillgängliga materialet kan denna hypotes inte bekräftas, men det fram-
står som en rimlig möjlighet, åtminstone som delförklaring. Samtidigt 
ska det inte ges alltför stor vikt då bränder av flera respondenter lyfts 
fram som ett problem. 

I vilket fall finns en potentiell risk för en negativ spiral i MKB Bel-
levuegården om viktiga personer (noder) i lokala sociala nätverk väljer 
att flytta ut vilket på sikt kan leda till en försämring av situationen samt 
medföljande stigmatisering. Två av de intervjuade nyckelpersonerna 
angav att de ville flytta från området framför allt på grund av otrygg-
het. I enkäten angav också en relativt hög andel av respondenterna från 
MKB Bellevuegården, och särskilt från Delsjögatan, en osäkerhet om 
huruvida de ville bo kvar. I Tabell 11.3 visas data över andel som angett 
att de vill bo kvar fördelat på kön samt totalt.48 De områden där en låg 
andel respondenter angett att de vill bo kvar är Delsjögatan, Norrbäck, 
Holma S samt Stensjögatan. Områden där en hög andel respondenter 
angett att de vill bo kvar är Svansjögatan, Anneberg, Södertorp och 
Sörbäck. Också här ska dock en försiktighet iakttagas med tanke på 
det relativt låga antalet respondenter per grannskap, men enkätdatan 
kan åtminstone konstateras överensstämma med möjligheten att det 
finns en beredskap att flytta från området som framkom i det kvalitativa 
materialet. Om vi istället för att dela in materialet i grannskap delar det 
i MKB och inte MKB fås ett betydligt högre antal respondenter per 
analysenhet samt resultatet att 58,6% av respondenter boende i MKB-
lägenhet svarar att de ska bo kvar jämfört med 75,0% för övriga.49  

 

48  Chi2 test signifikant för totalen (p=,001) samt för kvinnor (p=,009) men 
ej för män (p=,053).  

49  Chi2 signifikant med p=,000
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tabell 11.3 andel respondenter som uppgett ”Ja” på frågan ”planerar du att 
bo kvar?” 

Kvinnor Män Totalt

Stensjö 52,0% 66,7% 58,7%

Delsjö 26,7% 60,9% 47,4%

Hålsjö 80,7% 64,0% 75,6%

Svansjö 88,2% 92,3% 90,0%

Brf Kroksbäck 76,2% 57,1% 68,6%

Norrbäck 58,3% 42,1% 51,2%

Sörbäck 77,8% 75,0% 76,9%

Holma S 57,1% 50,0% 54,0%

Holma C 63,2% 62,5% 62,9%

Fosiedal 76,3% 59,3% 69,2%

Södertorp 75,0% 82,6% 78,2%

Anneberg 84,8% 93,8% 87,8%

TOTALT 71,0% 64,8% 68,5%

 
En relaterad aspekt på rykte och stigmatisering är också att det blir väl-
digt enkelt att tillskriva Holma och Kroksbäck som stigmatiserade om-
råden alla problem. För Bellevuegården framkom inte några berättelser 
om långvariga problem från boende i området, men en av intervjuerna 
från Kroksbäck berättar om problem i deras område med ungdomar 
som kom från Bellevuegården. 

”IP1: Ja men det kan variera också. För 10 år sen hade vi ett gäng 
ungdomar som drev igenom här. Dom bodde i Bellevue och det var 
ett jävla liv på dom ibland, jag vet att dom höll på, dom satt här nere 
på våra bänkar. Dom försvann rätt så snabbt, dom började i andra 
skolor och så. Jag satt i myndighetsutskottet så jag vet att fyra-fem av 
dom åkte in och andra blev utsatta för samhällsvård också. [1;13;27]
Det som är intressant är att dom slutade gå genom området. När dom 
kom hit så gick dom ner på gång.. ” (Brf Kroksbäck 110201: 15)

Ett negativt rykte kan också få en direkt negativ effekt på viljan att 
engagera sig och områdets sociala kapital genom en rädsla som kan 
uppstå även hos de som faktiskt bor i området baserat på egenskaper 
som tillskrivits av utomstående. Från enkäten kan utläsas ett signifi-
kant bivariat samband på individnivå mellan stigmatisering och vilja 
att ingripa mot såväl klotter som bråk. För att testa sambandet skapas 
modell 2 med kontroll för utländsk bakgrund, kön och ålder. I modell 



163

3 tillförs civilstånd, sysselsättning samt boende i bostadsrätt som vari-
abler. I modell 4 tillförs också hur länge respondenten bott i området 
samt antal våningar på fastigheten. Som tabell 11.4 visar är sambandet 
signifikant i den fulla modellen, och vi kan konstatera att stigmatisering 
verkar ha ett samband med viljan att ingripa även om det är väldigt 
svagt. Sambandet är dock inte i den förväntade riktningen, i områden 
med hög stigmatisering är viljan att ingripa högre än i områden med låg 
stigmatisering. Detta eftersom ett lågt värde på skalan för att ingripa 
motsvaras av en hög vilja till ingripande. Det är tveksamt huruvida detta 
har någon större inverkan eftersom det förra kapitlet visade att inga 
signifikanta samband fanns mellan individuell vilja att ingripa och utfall 
av oordning. Stigmatisering har på individnivå heller inget signifikant 
samband med uppfattad social eller fysisk oordning, och inte heller med 
individuellt angiven kollektiv förmåga. 

 
tabell 11.4. Vilja att ingripa (genomsnitt av ingripa mot klotter respektive 
ingripa mot bråk).  ordinalskala 1-5. ”1 = Ja, alltid”, ”5=aldrig”. ostandar-
diserade betavärden och justerad r2.50  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Stigmatisering -,147* -,121* -,117 -,135*

Utl bakgr
Endast kvinna
Åldersgrupp 4

-,004
-,011

,464***

,021
,000

,404**

,030
-,043
,295*

Sysselsättning
Brf
Singel

,136
,100

,268*

,136
,098
,241*

Tid som boende
Våningar

,052
,024

Intercept
N
Justerad r2

2,736***
614
,008

2,508***
614
,035

2,311***
608
,039

2,071***
577
,036

 
Även om det är osäkert vilken betydelse uppfattad stigmatisering och/
eller rädsla att ingripa får på ett områdes faktiska utveckling är det in-
tressant att uppfattad stigmatisering går att koppla till individuell vilja 
att ingripa. En koppling mellan rädsla och vilja att ingripa har också 
gjorts av flera nyckelpersoner, ofta då dock i relation till allmän sam-
hällsutveckling snarare än områdes- eller grannskapsspecifika rykten el-

50  Sambandet kvarstår också om kontroll införs för uppfattad fysisk och 
social oordning. Variabeln för att vara singel tappar då sin signifikans, och 
de enda signifikanta variablerna blir stigmatisering och åldersgrupp 4. 
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ler uppfattad stigmatisering. Resultatet här visar dock att den upplevda 
stigmatiseringen är korrelerad med en högre vilja att ingripa efter en rad 
kontroller även om sambandet är mycket svagt. 

Ett negativt rykte kan också få positiva effekter i form av utökade 
resurser från det omgivande samhället, vilket inte minst syns i form av 
områdesprogram och liknande insatser från kommun och stat. Vi kan 
konstatera att det är svårt att dra några entydiga slutsatser av vilka effek-
ter som ett områdes rykte och stigmatisering får. Det är rimligen en fråga 
som även i övrigt har viss vikt för områdes utveckling med såväl direkt 
som indirekt inverkan på det mer lokalt baserade sociala kapital och 
sociala ordningar vilka visats vara av intresse. En fråga som är relaterad 
till rykte och stigmatisering är också invandring och segregation. Flera 
nyckelpersoner drar paralleller mellan hög andel invånare med utländsk 
bakgrund och dåligt rykte. Problemen i områdena uppfattas också av 
en del respondenter vara relaterade till etnisk bakgrund. Samtidigt kan 
det konstateras att för såväl Holma och Kroksbäck som flertalet andra 
områden i Malmö med negativt rykte är den etniska dimensionen av 
ryktet en ny uppkomst medan ryktet och problemen som sådana funnits 
länge. 

”Sen blev det tyvärr så att man tömde många problemområden inne 
i Malmö och dom flyttade hit. Du minns säkert hur det var i början 
på 70 talet, ett jävla liv med rent ut sagt gangsters.” (Brf Kroksbäck  
110201: 8)

Det som på 1960- och 70-tal var ett socialt problem eller ett arbe-
tarklassproblem har delvis omdefinierats till invandrings- eller segre-
gationsproblem, vilket också konstaterats för andra delar av Malmö. 
Rosengård som numera ofta förknippas med segregation blev till 
exempel kort efter uppförandet beryktat med en befolkning till större 
delen bestående av svensk arbetarklass (Hallin et al 2010: 29-30). För 
området Sofielund med det illa beryktade grannskapet Seved har det 
dåliga ryktet funnits sedan början av 1900-talet (Karlsson 2011). I nästa 
avsnitt diskuteras invandring och segregation lite mer utförligt som ett 
viktigt tema för att förstå situationen i de studerade områdena. 
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11.2 Segregation inom och utom grannskap - två 
parallella världar?

Som nämnts tidigare är personer med utländsk bakgrund kraftigt un-
derrepresenterade i de djupintervjuer som gjorts, men några röster med 
annan kulturell bakgrund har ändå kommit till tals. Från personer med 
en utländsk bakgrund framkommer också exempel på levnadsförhållan-
den som är specifika just för minoritetsgrupper i det svenska samhället. 

”IP: Jag tror att där känner man sig trygg, och man känner sig 
inte främmande. Välkommen när man går ut. Om man bor i bästa 
området men man känner sig ovälkommen så, och jag känner mig så 
när jag går och handlar i Limhamn faktiskt, jag känner att alla tittar, 
vad gör hon här det är inte ditt område. Bästa området behöver inte 
vara rikt, utan man känner sig trygg med friends och bekvämt att 
leva. Att leva i ett lyxhus men där ingen känner eller räknar med dig. 
Ibland känner man i ett område att det är ett fint beteende från folk 
man träffar. 

M: Otrygghet, vad gör att man känner sig otrygg?

IP: Otrygghet är när man hör mycket om att här blev folk träffade av 
vapen eller skadade, eller den här lasermannen som var i Malmö. Då 
känner man absolut att jag vill inte höra såna här saker i Sverige, jag 
vill gärna att man ska kunna gå ut klockan 2 på natten och promenera 
om man har svårt att somna eller så. Det är viktigt för ett område tror 
jag.”  (Nyckelperson 110209: 2)

Den känsla av att inte vara välkommen som denna respondent gav 
uttryck för kunde finnas i Limhamn (en Malmöstadsdel med rela-
tivt låg andel invandrare och hög socioekonomisk status) liksom den 
otrygghet kopplad till den seriemördare i Malmö som riktade in sig 
på personer med utländsk bakgrund är specifikt kopplade just till att 
ha en utländsk bakgrund. Den typ av utsatthet som detta kan generera 
får rimligen också många olika typer av negativa konsekvenser, kanske 
särskilt i kombination med att leva i ett stigmatiserat område och vara 
socioekonomiskt utsatt (Sixtensson 2009). Exakt hur dessa processer 
mer övergripande fungerar är inte i fokus för detta forskningsprojekt, 
men i relation till socialt kapital ska segregering diskuteras vidare. På ett 
generellt plan är en möjlig hypotes att denna typ av utsatthet inverkar 
på det sociala kapitalet i dimension av kopplingen till det omgivande 
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samhället, det vill säga att känslan av utsatthet ger en lägre grad av an-
knytning till samhällets institutioner. Hypotesen får också visst stöd av 
enkätmaterialet. Utländsk bakgrund (utan kontroller) är associerat med 
ett lägre socialt kapital.51 En dummyvariabel för huruvida respondenten 
angett svarsalternativet ”Ja, alltid” som svar på frågan ” Vet du vem du 
skall kontakta om du behöver hjälp av en myndighet, exempelvis för 
att söka arbete eller utbildning?” är också signifikant i relation till före-
komst av utlandsfödd förälder (Se tabell 11.3 och samt i Bilaga 11.4).52 

 
tabell 11.4 ”Vet du vem du skall kontakta om du behöver hjälp av en 
myndighet, exempelvis för att söka arbete eller utbildning?” – dummykodad: 
”1 = Ja, alltid”, ”0 = alla andra värden”. Utländsk bakgrund dummykodad, 
1=minst en förälder född utomlands. 

Korstabulering. Vet du vem du skall kontakta för hjälp av myndighet och 
utländsk bakgrund

Utländsk bakgrund
Total

0 1

Kontakta 
myndighet

,00
Count 209 148 357

% i kontakta 
myndighet 58,5% 41,5% 100%

1
Count 134 182 316

% i kontakta 
myndighet 42,4% 57,6% 100%

Total
Count 343 330 673

% i kontakta 
myndighet 51% 49% 100%

 
Som vi kan se av tabellerna anger 41.5% av de som angett att de har 
minst en förälder född utomlands svarsalternativet ”Ja, alltid” medan 
57.6% av de som endast har svenskfödda föräldrar anger motsvarande. 
En motsvarande skillnad går också att hitta på den enkätfråga som berör 
vem respondenten skulle vända sig till vid problem med ungdomsgäng 
på gården. Som vi kan se av tabell (Bilaga 11.5) anger respondenter med 
minst en utlandsfödd förälder oftare andra svarsalternativ än fastighets-
förvaltaren än respondenter utan utlandsfödd förälder vilket också är ett 
signifikant samband (Bilaga tabell 11.6). 

51  För indexet över socialt kapital är genomsnittet 2,78 för de utan 
utländsk bakgrund och 3,00 för de med utländsk bakgrund. 1 motsvarar 
det högsta möjliga värdet och 5 det lägsta möjliga värdet. Skillnaden är 
signifikant på 95%-nivån. 

52  Om ett genomsnitt av värdet på variabeln istället används finns en 
skillnad, som dock ej är signifikant vid chi 2 test. 
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En del av den effekten beror dock på att en högre andel utlandsfödda 
bor i hyresrätt, och fastighetsförvaltaren är ett betydligt vanligare alter-
nativ bland boende i bostadsrätt. Vid kontroll för boende i bostadsrätt 
(Tabell 11.7)är sambandet ej signifikant för gruppen boende i bostads-
rätt, men däremot för gruppen hyresrätt samt totalen (Bilaga Tabell 
11.8).  I en linjär regression med den ursprungliga ordinalskalevariabeln 
för information bortfaller också signifikansen för utländsk bakgrund 
helt vid kontroll för kön, ålder och subjektiv fattigdom. 

 
tabell 11.8 Korstabulering för bostadsrätt, utländsk bakgrund samt svarsalter-
nativet ”Fastighetsförvaltare” från enkätfråga ” Vem vänder du dig till i första 
hand om du har problem med ett ungdomsgäng på din gård?”  

Utlandsfödd förälder Ej utlandsfödd förälder

Hyresrätt 36.7% 56.0%

Bostadsrätt 53.8% 67.3%

 
Vikten av hur stor andel som anger att just fastighetsförvaltaren är den 
aktör som i första hand eftersöks för att hantera problem med ung-
domsgäng är hur som helst rimligen inte särskilt stor. Däremot kan det 
vara av intresse att det bland respondenter med utländsk bakgrund är 
betydligt vanligare att vända sig till en vän eller släkting för att hantera 
sådana problem. Som visas i tabell 11.9 är det betydligt vanligare fram-
för allt i hyresrätter, och det kan peka på ett bristande förtroende för 
eller koppling till de samhälleliga institutioner som vi normalt anser ska 
hantera den typen av problem. Det får i så fall rimligen en konsekvens 
för grannskapets sociala kapital, där alternativa strukturer tar plats istäl-
let för de etablerade. Samtidigt ska det noteras att det handlar om ett 
relativt litet antal individer, och effekten av det ska inte överdrivas. Den 
stora majoriteten av enkätens respondenter anger fastighetsförvaltare, 
polis eller annan myndighet som den aktör man vänder sig till vid pro-
blem med ungdomsgäng på gården. 

tabell 11.10 ”Vän eller släkting” som alternativ fördelat på bostadsrätt och 
utländsk bakgrund n (%) 

Utlandsfödd förälder Ej utlandsfödd förälder

Hyresrätt 23 (11.1%) 3 (2.1%)

Bostadsrätt 3 (3.8%) 4 (2.6%)

 
Detta samband kvarstår som signifikant om en logistisk regression 
genomförs och kontrollvariabler för kön, ålder, subjektiv fattigdom, ci-
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vilstånd tillförs (Bilaga 11.9). För övriga variabler kan dock konstateras 
att effekten av utländsk bakgrund på socialt kapital i allmänhet liksom 
på uppfattad kunskap om information från myndigheter bortfaller om 
kontrollvariabler tillförs i en linjär regression. En anledning till att ef-
fekten inte längre blir signifikant är boendeformen där bostadsrättsför-
eningar som boendeform har en inverkan. En del av den effekt som fås 
av bostadsrättsföreningar är i sin tur relaterad till socioekonomisk och 
demografisk struktur, men möjligheten att effekten delvis också beror 
av organisationen som sådan kan inte uteslutas och har också tagits upp 
av intervjuade nyckelpersoner. 

”Det finns säkert hyresrätter som fungerar lika bra men också dom 
som inte fungerar, och inte samma engagemang för hyresgästerna. 
–”Det är ingen idé att prata med värden för han lyssnar inte.” Och 
dom har ingenting att sätta emot heller. Den känslan finns inte på 
samma sätt i en bostadsrätt just för att man är ägare.” (Nyckelperson 
Hyllie 110224: 4)

Förekomsten av organisationer beskrivs också som en möjlig länk för 
att överbrygga det utanförskap till samhället som diskuterats ovan (jfr 
också Kings 2011). 

”IP: Ja jag tror att ungdomsorganisation, kvinnoförening, sportorganisa-
tion, det är viktigt för området. För att barn och ungdomar, familjer 
känner sig isolerade i Sverige. Att ha någonting som – om dom behöver 
hjälp med något, eller på sommaren när dom som inte har möjlighet att 
resa utomlands har möjlighet att träffa någon annan eller att delta i olika 
aktiviteter, det är viktigt.  För att känna att ja, jag är en del av landet, jag 
får ta del av olika aktiveter och information om vad som händer i landet. 
Det är viktigt. Såna organisationer som finns i området, t ex fanns det 
nattvandring i Kroksbäck tidigare. Det fanns en paraplyorganisation för 
föräldrar, föräldranätverket, brukade träffas i Kroksbäcksskolan och dela 
tankar kring området.” (Nyckelperson 110209: 3)

Vid en jämförelse mellan nyckelpersoners berättelser från de med ut-
ländsk bakgrund och de utan utländsk bakgrund framkommer en bild 
som pekar mot att det är två parallella världar som lever sida vid sida i 
dessa områden. Bland de med utländsk bakgrund finns ett rikt kulturliv, 
till stor del baserat på språkliga, kulturella och etniska tillhörigheter. 
Dessa föreningar har dock vissa aktiviter som också andra grupper 
skulle kunna delta i, och kanske än viktigare ett samarbete med- och 
inflytande över viktiga aktörer inom exempelvis kommun som deras 
motsvarigheter inom det icke-utländska föreningslivet i viss mån saknar. 
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”IP: Nu har jag flyttat min förening till Holma, men tidigare hade vi 
verksamhet i Kroksbäck. Vi hade en träffpunkt i området dit olika 
föreningar brukade komma för att träffas och samarbeta med skolan 
och MKB. Min förening hade t ex aktiviteter tillsammans med MKB 
och med stadsdelen och Kroksbäcksskolan.” (Nyckelperson 110209: 3; 
Se också citat i kapitlet Holma och Kroksbäck)

I den värld där få personer med utländsk bakgrund finns känner man till 
vissa nyckelpersoner inom ”den andra” världen vilket fick genomslag då 
personer jag blev rekommenderad att intervjua av deltagare i boende-
intervjuerna var föreningsaktiva med utländsk bakgrund. Däremot blev 
det tydligt att någon djupare kunskap om föreningar och organisationer 
med koppling till invandrargrupper saknas vid frågor om andra fören-
ingar och mötesplatser där de olika svaren kan kontrasteras. I fokusgrup-
pen från Kroksbäck nämns förekomsten av kulturföreningar i området 
men dessa upplevs som slutna och ett ökat samarbete efterfrågas. 

“IP3: Jag glömmer aldrig när vi satte upp manscaféet i den här lokalen 
vi sitter i nu. Det skulle bli en motvikt eftersom man hade kvinnoca-
féet så något liknande här, och då var just syftet att man skulle skrapa 
bort anonymiteten när man lärde känna varandra. För vi märkte nere 
i kolonierna att där kände vi ju varandra och det gjorde att dom som 
hade barn då dom kände igen en. Bara det gjorde att då hade man en 
annan attityd när man träffas på gården här och så. Och redan efter 
någon månad, det slog ju bra ut i början, ända tills det plötsligt rasade 
in en massa människor här och frågade. Jaha, manscafé, vi är ju från 
Rumänien alla vi här, kan vi få vara här inne? Ja, hur då menar ni? Det 
här är inte, meningen var ju att det skulle mixas va. Idag är väl det en 
nackdel egentligen. Det sitter alltså många i sina små lokaler här. Det 
är Afghanska föreningen, det är den föreningen det är den föreningen, 
och ja, hellre att dom gör det än att man inte har någonting natur-
ligtvis, men det vore ju bra om man kan göra nånting tillsammans 
och mixa ihop det här. Det är då man får bort anonymiteten.  Nu 
försvinner dom ner i sin lilla håla där, och dom försvinner ner i sin 
lilla hålla där, och det.. Det är svårt att komma tillrätta med det, och 
man kan alltså, återigen, viljan måste finnas också. ” (MKB Kroksbäck 
110126: 12)

Det är också talande att den ende representant i en fokusgrupp som 
hade utländsk bakgrund också var ensam om att lyfta fram problem för 
föreningslivet att komma till tals. 
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”Jag tycker att MKB ska visa lite mer respekt för dom föreningar som 
finns i området och som vill göra nånting. Det känns som att MKB 
bara går förbi föreningarna. ”(MKB Kroksbäck 110126: 5)

Sammanfattningsvis kan konstateras att den stads- eller nationsövergri-
pande segregation och känsla av utanförskap baserat på att tillhöra kul-
turella eller etniska minoriteter som finns rimligen har en viss inverkan 
på det sociala kapitalet i form av anknytning till samhället. Någon sådan 
effekt av utländsk bakgrund har dock inte kunnat påvisas i denna stu-
die efter kontroll för kön, ålder, boendeform och subjektiv fattigdom.53 
Däremot finns indikationer från det kvalitativa materialet på en om-
rådes- eller grannskapsintern segregation som verkar medföra svagare, 
eller kanske snarare mer segmenterade, sociala nätverk och minskade 
möjligheter att utnyttja sociala resurser. Det kan jämföras med isolering 
av institutioner som enligt Kornhauser (1978: 79) medför svaga sociala 
relationer på områdesnivå. Forskning har också visat att etniskt baserade 
nätverk kan generera sammanbindande (”bonding”) socialt kapital som 
minskar möjligheterna till integration med övriga samhället (Deuchar 
2011 citerat i Emmelin &Eriksson 2012: 18-19). Ett utökat samarbete 
mellan olika sociala nätverk och organisationer i dessa områden kan ha 
potential att stärka den övergripande sammanhållningen och därmed 
den kollektiva förmågan samt att öka tillgängligheten av de extra-lokala 
resurser som finns tillgängliga inom sociala nätverk med bas i dessa om-
råden. Det kan också relateras till vikten av att ha en balans mellan olika 
typer av socialt kapital där det är viktigt att inte det sammanbindande 
kapitalet får för stor tonvikt då det kan verka exkluderande (Emmelin 
& Eriksson 2012: 26).

11.3 eldsjälar och förebilder

De berättelser som framkom från nyckelpersoner i grannskapen åter-
kom ofta till vikten av enskilda individer som får en positiv eller, mindre 
ofta, negativ effekt. Det handlar om individer som genom ett stort 
engagemang och/eller viktig position i sociala nätverk inverkar på sin 
omgivning. 

53  Motsvarande har också visats att utländsk bakgrund inte har något 
samband med normbrytande beteende bland ungdomar (Svensson 2012: 
49).
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”Men, a och o är människor som orkar engagera sig och som vill en-
gagera sig, och som håller vid det. För det går inte att dra igång något, 
sen sluta och hoppas att någon annan tar vid. Så därför är det, vi har 
han nu som stängde dörren, han är ju oerhört driven, och det kan man 
säga att det är uteslutande hans förtjänst att det här huset står här. 
Men jobba på sikt! När vi började dra i detta så tog det ungefär tre år 
till huset stod här. Då har vi integrerat folk, vad tycker ni, vad är bra 
att ha, vad ska vi ha det till?” (Brf Södertorp 110928: 4-5)

I tidigare kapitel av denna rapport har eldsjälar kopplat till självförvalt-
ning i Holma och fritidslokal på Delsjögatan nämnts, och vikten av 
eldsjälar understryks också av förvaltarrepresentanter. 

”Och sen var det, som jag har fått det berättat för mig att det var där 
det började, och då fick man engagerade människor som är väldigt 
starka. Men det är min bild, det kan vara så att det är något annat 
också. Jag tror att såna här nätverk som ska fungera väldigt bra, då 
är det alltid bra med många människor, men det måste sitta någon i 
ledarsätet och köra va.” (Förvaltare MKB Holma 110906: 2)

Det handlar ibland också om personer som är engagerade och med till-
gång till extra-lokala resurser via sina sociala nätverk som kan bidra till 
lokalsamhällets utveckling. Ett exempel på den typen av socialt kapital 
togs upp i kapitel 7, men också andra exempel finns. 

”IP1: Det var han XXX som vi sa tidigare, han var rätt känd och han 
kände nästa varenda människa. Han var ursprungligen borgmästare 
och som pensionär ordnade han med lokaler. Han tog kontakt med 
MKB och så fick han lokaler på Norrbäcksgatan för alla ungdomar 
som sprang omkring här och hittade på jävulskap. Det var väl tre-fyra 
mindre rum som han inredde, ett rum för bordtennis och ett eller två 
rum där dom kunde visa DVD eller video och så. Två rum där mindre 
barn kunde pyssla. Han hade nog ett rum för ishockey/fotbollsspel.” 
(Brf Kroksbäck 110201: 14)

En individ med stark pondus, som dock i viss mån verkar ha vilat på 
potential för våldsutövning, nämns också som viktig för att hålla ord-
ning på Kroksbäcksskolan av såväl boende i bostadsrättsföreningen som 
en förvaltare för stadsfastigheter. 

”IP2: En sak som jag tänkte på var när det var så oroligt så det var 
nattvakter borta på skolan, och särskilt en eller två killar som var 
stenhårda mot dom alltså. Jag var bort och pratade med han ett par 
gånger och han sa till dom att gå inte dit en gång till för då ringer XX 



172

så kommer jag hit och hämtar dig.” (Brf Kroksbäck 110201: 15)

”IP: Mm. Men sen ser då på XX som en form utav fadersfigur också, 
dom ser upp till honom. För när han var verksam på Kroksbäcks-
skolan så var det ingen skadegörelse alls. 

M: Nej jag hörde honom beskriven som väldigt hård men rättvis, att 
han hade med sig någon form av respekt och höll ordning verkligen

IP: ja det gjorde han, han har legat i främlingslegionen i tre år alltså, 
så det var en tuff man, otroligt tuff, han var inte rädd för varken knivar 
eller slagträn utan bråkades det på skolgården så gick han bara rakt in 
i massan och skingrade det. 

M: Men han jobbar inte längre nu eller?

IP: Nej, han är pensionär. Det fanns ingen skadegörelse, inget alls, 
han var den ende i personalen som kunde ställa bilen på skolgården 
utan att dom repade den. Gjorde någon annan lärare det va så repade 
dom den så det var väl lite, att ungdomarna hade en otrolig respekt 
för honom. Han kanske fyllde ett tomrum som dom saknade också, 
hemma. 

M: Jaa visst det är möjligt

IP: Han tog tag i saker och ting, och var engagerad. Det betyder 
väldigt mycket också, att det är nån som bryr sig” (Förvaltare Hyllie 
111026: 4-5)

I enkäten syns också signifikanta och tydliga skillnader avseende mäng-
den positiva förebilder i grannskapen. På frågan om det finns personer 
i bostadsområdet som är goda förebilder för ungdomar finns väldigt 
tydliga skillnader avseende hur stor andel av respondenterna som angett 
”Ja, många” som svarsalternativ. Liksom för många tidigare nämnda as-
pekter av socialt kapital och oordning sticker Brf Anneberg ut i positiv 
riktning medan Delsjö, Stensjö, Hålsjö och Holma S har låga värden 
(Bilaga Tabell 11.10).54 

54  I det kvalitativa materialet anges att en enskild eldsjäl kan ha en stor 
inverkan, och variabeln har därför också kodats om till en dummy där 
svarsalternativen ”Inga” respektive ”Vet ej” har kodats om till 0 (ej känd 
förekomst av positiv förebild) samt övriga till 1 (positiv förebild finns). 
Efter den omkodningen registreras 60% eller högre för positiv förebild 
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I enkäten ställdes också en fråga om negativa förebilder för ungdo-
mar med samma svarsalternativ. Liksom för positiva förebilder var ”Vet 
ej” ett väldigt vanligt förekommande svar (N=333, 51,2% av giltiga svar) 
som kodats om till inga. Det finns stora skillnader avseende andelen 
respondenter som angett ”Ja, många” på frågan mellan grannskapen.

Som visa i Tabell 11.12 anges de högsta andelarna för ”Ja, många” i 
grannskapen Delsjö, Norrbäck, Sörbäck, Holma S och Holma C och 
de lägsta för Anneberg, Södertorp och Svansjö. Om fokus istället riktas 
mot kategorin Inga/Vet ej kvarstår samtliga MKB-grannskap som 
platser där relativt många respondenter känner till åtminstone någon 
negativ förebild men även Svansjögatan finns med i denna grupp. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen respondenter som 
angett svarsalternativet ”Ja, många” avseende negativa förebilder till 
stor del sammanfaller med dem grannskap som konstaterats ha höga 
nivåer av fysisk oordning. Kopplingen är också tydlig avseende kollektiv 
förmåga, där grannskapet Delsjögatan hade mycket låga värden samt 
uppvisar en hög andel respondenter som angivit svarsalternativet ”Ja, 
många” på frågan om negativa förebilder. Avseende positiva förebilder 
är sambandet mindre tydligt. Det kan konstateras att det framstår som 
att en viss effekt finns av uppfattad förekomst av negativa förebilder 
medan den effekt som eventuellt fås av positiva förebilder för ungdomar 
är svår att styrka utifrån det material som här finns tillgängligt. Rimligen 
inverkar dock också många andra faktorer, och förekomst av positiva fö-
rebilder i området kan ha indirekta effekter som här inte studerats. Det 
kvalitativa materialet ger samtidigt en inblick i hur eldsjälar och viktiga 
noder i lokala sociala nätverk kan ha en inverkan. Enkätfrågornas fokus 
på förebilder för ungdomar kan eventuellt förklara diskrepansen, då 
resultaten från det kvalitativa materialet till relativt stor del pekar mot 
effekter för icke-ungdomar och på det sociala kapitalet. För framtida 
studier kan det därför vara av intresse att notera denna skillnad och 
försöka operationalisera eldsjälar eller positiva förebilder mer allmänt 
snarare än i relation till just ungdomar. 

i Stensjö, Svansjö och Brf Anneberg medan under 45% registreras för 
Delsjö, Hålsjö, Holma S och Brf Södertorp. Inga relevanta samband kan 
där ses.  
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tabell 11.12 Korstabulering. grannskap och förekomst av negativa förebilder 
för ungdomar. 

micro_id * neg_role crosstabulation

Grannskap
Negativ förebild för ungdomar

Total
Ja, många En del Få Vet ej/Inga

Stensjö
4 15 9 18 46

8,7% 32,6% 19,6% 39,1% 100,0%

Delsjö
9 12 1 15 37

24,3% 32,4% 2,7% 40,5% 100,0%

Hålsjö
3 18 8 53 82

3,7% 22,0% 9,8% 64,6% 100,0%

Svansjö
0 10 9 10 29

0,0% 34,5% 31,0% 34,5% 100,0%

Brf Kroksbäck
8 21 8 59 96

8,3% 21,9% 8,3% 61,5% 100,0%

Norrbäck
9 14 5 15 43

20,9% 32,6% 11,6% 34,9% 100,0%

Sörbäck
9 10 2 17 38

23,7% 26,3% 5,3% 44,7% 100,0%

Holma S
11 13 3 21 48

22,9% 27,1% 6,2% 43,8% 100,0%

Holma C
18 17 5 22 62

29,0% 27,4% 8,1% 35,5% 100,0%

Fosiedal
2 12 11 38 63

3,2% 19,0% 17,5% 60,3% 100,0%

Södertorp
0 2 7 44 53

0,0% 3,8% 13,2% 83,0% 100,0%

Anneberg
0 0 8 40 48

0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 100,0%

TOTAL
73 144 76 352 645

11,3% 22,3% 11,8% 54,6% 100,0%
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11.4 polisens roll

Polisens arbete problematiseras i vissa intervjuer (MKB Kroksbäck 
110126: 8; MKB Stensjö 110222), och särskilt bristen på stöd till lokala 
organisationer: 

”IP1: Där kan man säga så här att kommunen har misslyckats därför 
att man visar sig inte i den omfattningen som hade varit önskvärd. Jag 
har försökt i ett antal år att få kvarterspoliserna att synas i området. 
Dom här nattvandrarna, det finns ett gäng här som går omkring. 
Dom har inte visat sig här, eller i alla fall inte haft kontakt med oss. 
Och jag har ändå lämnat visitkort till polisen men dom har inte hört 
av sig. 

IP3: Vi hade dom faktiskt här på 70- och 80-talet, då var dom här 
med jämna mellanrum. Det var Limhamnspolisen, så man kände dom 
till namn och allting. Dom var ofta här när det var aktiviteter också 
och visade sig. 

IP1: Om polisen kommer hit och gör någonting så frågar vi om dom 
vill ha så att dom kommer in på olika ställen. Då sa vi att dom kunde 
få en tagg så dom kommer in överallt, och då visar ju vi att vi har ett 
intresse av att dom ska vara här. Vi har stängt alla dörrarna nu, det är 
samhällets attityder som gör det. ” (Brf Holma 110221: 10)

Från en representant för Stena fastigheter som förvaltare i Bellevuegår-
den ges en betydligt mer positiv bild av polisens arbete och samarbete 
med bostadsrelaterade organisationer. 

”IP: […] sen har vi haft rätt mycket kontakt med polisen och kom-
munen. Och det är viktigt va!

M: Men polisen, vad är det för kontakt ni har haft då? Är det dom 
där problemen som var förut?

IP: Ja, jo vi har ju ändå kontakter. I och med att, ja vi har kontaktper-
soner med polisen om vi har frågor eller så, både om vad som hänt 
och om vi behöver hjälp och så. Dom gjorde ju, vi hade ett projekt där 
faktiskt, det är slut nu, men dom avsatte mer ronderande poliser, det 
var faktiskt polisen som gjorde det själv, lite intressant. Det är nog ett 
år sen nu, och då ökade dom patrulleringen och sen hände det väldigt 
mycket annat med all stenkastning och sånt, även det i Rosengård 
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var jättemycket, men, så dom fick tyvärr lägga ner då va.” (Förvaltare 
Stena Bellevuegården 111013: 6)

I flertalet övriga intervjuer diskuteras inte polisens samarbete med bo-
endesociala organisationer specifikt, men avseende MKB nämns det att 
det finns goda kontakter med polisen inom organisationen (Förvaltare 
MKB Holma 110906). En aktivitet med polisen involverad som nämns 
är de trygghetsvandringar som hållits med olika lokala aktörer, organi-
sationer och boende. 

”Vi har ju faktiskt gjort såna där trygghetsutvärderingar i samarbete 
med polis, räddningstjänst och så. Gått såna här rundor som vi har, 
andra grupper också liksom, hyresgäster och så.” (Förvaltare MKB 
Kroksbäck 110826: 4)

 
tabell 11.13. medelvärde  för fråga om polisen fördelat på grannskap. 
”tycker du att polisen gör ett bra jobb när det gäller att ta itu med problem 
som är viktiga för de boende i ditt bostadsområde?” Svarsalternativ: 1 – Ja, 
alltid. 2 – oftast. 3 – ibland. 4 – Sällan. 5- aldrig.  

report
poliS

Grannskap Medel N Std. Deviation

Stensjö 2,68 44 1,272

Delsjö 2,67 36 ,986

Hålsjö 2,42 76 ,983

Svansjö 2,29 28 ,763

Brf Kroksbäck 2,41 90 1,016

Norrbäck 2,58 40 1,174

Sörbäck 2,32 37 1,107

Holma S 2,75 48 1,062

Holma C 2,53 60 1,432

Fosiedal 2,38 61 ,916

Södertorp 2,21 43 ,888

Anneberg 2,22 37 ,947

TOTAL 2,46 600 1,071

 
När det gäller tilltron till polisens arbete utifrån enkäten varierar den 
också mellan grannskapen, men variationen sett till genomsnitt är inte 
särskilt markant. Det högsta förtroendet för polisens arbete med lokala 
problem finns i grannskap som också noterats för högt socialt kapital 
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som Södertorp, Anneberg och Svansjögatan. Motsvarande är de lägsta 
nivåerna registrerade för Stensjögatan, Delsjögatan och södra Holma. 
Det som är gemensamt för dessa tre grannskap är att de har relativt 
höga nivåer av fysisk oordning men inte tillhör de grannskap med de 
absolut högsta nivåerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras avseende polisens arbete att 
det är svårt att uttyda några tydliga resultat av hur de boende i områ-
dena betraktar polisens arbete, men att en intressant infallsvinkel på det 
hela är den upplevda bristen på samarbete med bostadsrättsföreningen 
i Holma. Det kan kontrasteras mot polisens involvering i grannsamver-
kan som ofta lyfts fram som positivt, och motsvarande insats torde gå 
att genomföra med befintliga bostadssociala organisationer i områden 
där det finns ett intresse av detta utan att formellt göra det till grann-
samverkan men med motsvarande potential för effekt. Grannsamverkan 
i flerfamiljshus har konstaterats medföra lägre brottslighet samt högre 
förtroende för polisen (Svensson 2012). Lokala bostadsrättsföreningar, 
hyresgästföreningar och självförvaltningsgrupper borde i de fall där 
intresse finns kunna utgöra en naturlig och enkel samarbetspartner för 
polisen med goda möjligheter att stärka det lokala sociala kapitalet och 
effektivisera det brottsförebyggande arbetet. 

11.5 modernisering och effektivisering

Den modernisering och effektivisering som konstant fortgår i samhället 
tas indirekt upp som en förklaring eller orsak till vad som upplevs vara 
ett minskande socialt kapital av flera nyckelpersoner som intervjuats. 
Däribland nämns effektivisering av tvättstugor med elektroniska taggar 
som visserligen minskat friktionen mellan boende över hantering av 
tvättstugor men också minskat möjligheten till att knyta kontakter och 
träffas för att stärka lokala sociala nätverk. 

”Och förut kunde man lära känna varandra i tvättstugan men det kan 
man inte längre nu va

M: Varför inte det?

IP2: Man har en sån tapp som man sätter igång maskinerna med

IP1: Så man är bara en i tvättstugan och förut var man två som tvät-
tade samtidigt” (MKB Holma 110209: 8)
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Tvättstugor tas upp också i andra intervjuer som platser där konflikter 
kan uppstå (Brf Holma 110221: 8-9). En annan aspekt på moderni-
sering och effektivisering som problematiseras är att den gamla tidens 
vaktmästare och liknande alltmer försvunnit till förmån för underentre-
prenörer som sköter om allt från städning till trädgårdsskötsel. Det har 
lett till att den centrala samlande kraft som nätverksnod som utgjordes 
av vaktmästare har tappat i betydelse och funktion och därmed minskat 
potentialen för stärkandet av lokala sociala nätverk.

”IP4: Anonymiteten i dom här områdena är stor. Alltså. Lite grann 
skulle jag säga så här. Hade MKB haft lite mer personal, framför 
allt egen personal, som hade visat sig ute på områdena. Då hade 
det byggts upp ett annat kontaktnät. Idag är det man ser när det 
gäller personal ute på områdena hantverkare, målarfirmor, vvs-killar, 
snickare, nåt bolag som håller på med trädgårdsskötsel. MKBs perso-
nal ser man kanske om man har tur tio sekunder på morgonen. 

IP2: Dom enda man ser ute rätt mycket det är faktiskt XXX och 
YYY. Dom går runt här på dagen och plockar papper och skit på 
marken. Men annars dom sitter bara där inne och dom orkar inte gå 
ut hit. 

IP4: Jag tror att dom har förlorat lite grann kontakten. I och med 
att man har lagt ut så mycket arbete på underentreprenörer. ” (MKB 
Kroksbäck 110126: 10)

En generell försämring av samhällsklimatet tas upp som en förklaring 
av en förvaltare. 

”IP: Ja, men annars så är det också .. Jag började grundskolan 1964, 
och det fanns en, det var en otrolig empati i samhället, all brydde sig 
om, man hade respekt, det var grannar också som höll koll på vad 
man gjorde, så man vågade inte göra nånting, och sen så, gjorde man 
nånting i skolan så fick man med sig en lapp hem som skulle skrivas 
under, eller att man hade läst och förstått innehållet, och hade man 
gjort något dumt var man tvungen att ha med sig den lappen tillbaka 
till skolan. Sånt existerar inte idag, och även om det hade gjort det 
så tror jag inte att föräldrar hade brytt sig om det var något. Så det 
är precis som att empatin i samhället håller på att försvinna helt och 
hållet. Alla har sitt, hjulet snurrar fortare och fortare.” (Förvaltare 
Hyllie 111026: 6)
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Det finns inga enkätfrågor eller annat material som kan användas för att 
stödja hypoteser kring modernisering som en förklarande faktor, men 
att en ökad effektivisering av samhället får negativa konsekvenser för 
upprätthållandet av sociala nätverk är en intressant hypotes. Det kan 
också relateras till de berättelser från förvaltarrepresentanter vi nämnt i 
tidigare kapitel där de beskriver sitt arbete som innehållandes en god del 
socialt arbete. För områden med höga problemnivåer är det möjligt att 
det kan vara resurseffektivt att använda sig av mer lokal personal som ett 
sätt att stärka de lokala sociala nätverken, men det är endast en hypotes 
och ingenting som det finns något faktiskt belägg för i det material som 
insamlats. 

11.6 Sammanfattning

Detta kapitel har berört frågor om vad det sociala kapitalet och särskilt 
den kollektiva förmågan beror på och hur det kan stärkas. Redan i det 
förra kapitlet konstaterads att boendeform och fattigdom har en in-
verkan på socialt kapital, vilket också överensstämmer väl med resultat 
från tidigare forskning. Det visades även att socialt stöd och sociala 
normer har en koppling till kollektiv förmåga. Socialt stöd har däremot 
ingen koppling till studerade utfall av ordning, men om det kan bidra 
till stärkandet av den kollektiva förmågan finns potential för en indirekt 
effekt, och socialt stöd kan betraktas som en positiv faktor i sig med 
den potential för ökad livskvalitet det kan innebära. En social miljö där 
normer och resurser delas utgör en god utgångspunkt för att utveckla en 
kollektiv förmåga, något som också delvis stämmer väl in på fynd från 
Storbritannien (Wikström et al 2012). 

I detta kapitel har analysen byggts på från det föregående kapitlet 
utifrån resultat i det kvalitativa materialet. Rykte identifieras av många 
intervjuade som viktigt, och analysen visar att områdens relativa rykte 
eller uppfattade stigmatisering uppvisar stabila tendenser mellan olika 
grannskap inom samma område. Upplevd stigmatisering inverkar också 
svagt men signifikant positivt på individers vilja att ingripa mot skade-
görelse och bråk vilket ej var väntat. Att ryktet har vidare inverkan mer 
indirekt på socialt kapital framstår som rimligt, men huruvida det finns 
en effekt som är oberoende av faktiska problemnivåer framstår som 
mindre säkert. Att det från Delsjögatan och Stensjögatan framkommer 
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en viss tendens till att vilja flytta från området trots att nivåer av oord-
ning håller en för studiens grannskap relativt normal nivå går eventuellt 
också att relateras till den relativa förväntan på problem som är kopplad 
till rykte. 

Till ryktet kan även den segregation som finns relateras, där fram-
för allt Holma och Kroksbäck har en hög andel boende med utländsk 
bakgrund. Som visades i det förra kapitlet har utländsk bakgrund ingen 
signifikant effekt på socialt kapital i en full modell med kontroller, men 
däremot framstår den grannskaps- och områdesinterna segregationen 
som ett potentiellt hinder för utveckling av det sociala kapitalet. Att 
sociala nätverk på samma plats är segmenterade utifrån kulturell, etnisk 
eller religiös bakgrund har relativt tydligt framkommit i det kvalitativa 
materialet. Denna lokala segmentering verkar medföra sämre potential 
för såväl kollektiv förmåga som spridandet av extra-lokala resurser. Att 
öka samarbetet mellan olika typer av nätverk och organisationer på 
lokal nivå är en möjlighet som framstår som intressant för att stärka 
det sociala kapitalet. Det kan också relateras till förekomsten av po-
sitiva förebilder som lyfts fram av nyckelpersoner men som inte lika 
tydligt syns i enkätmaterialet. Här behövs rimligen bättre metoder för 
att studera den typen av fenomen där de använda enkätfrågornas fokus 
på ungdomar var missriktat, men samtidigt kan konstateras att det till 
stora delar verkar sammanfalla med övriga resultat från projektet där 
särskilt MKBs områden faller sämre ut än framför allt bostadsrättsför-
eningarna. En intressant slutsats att dra av det kan också vara att det 
inte är mängden positiva förebilder som räknas så mycket som vad dessa 
förebilder engagerar sig i samt med vilka (sociala nätverk) de gör det. 
Självförvaltningen som diskuterats mer i kapitel 6 framstår här som ett 
intressant exempel på hur eldsjälar från MKB och boende tillsammans 
byggt upp en verksamhet baserad på sociala nätverk som gett goda lo-
kala effekter på mängden fysisk oordning. De två sista teman (polis och 
modernisering) som tagits upp i detta kapitel har ett svagt empiriskt 
stöd i projektet men är samtidigt intressanta då de är väldigt enkla att 
påverka. När det gäller polisen och dess samarbete med boendesociala 
organisationer kan en mycket låg arbetsinsats potentiellt generera en 
positiv effekt och det framstår därmed som ett intressant alternativ. I de 
fyra studerade grannskapen finns totalt tolv boendesociala organisatio-
ner på grannskapsnivå, ett tiotal aktiva föreningar på framför allt delom-
rådesnivå samt ett fåtal stora självförvaltningsgrupper på gårdsnivå. Om 
dessa får erbjudande om besök av en polis för att diskutera utmaningar 
och frågor för grannskapet skulle det även om samtliga tackar ja bara 
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behöva handla om någon enstaka arbetsdag. Det bör i så fall ses som 
en form av grannsamverkansinsats men i en ny och delvis annorlunda 
form och betraktas ur det ljuset. Det sista temat med modernisering 
är på ett liknande sätt av intresse då åtminstone den aspekt med för 
många underentreprenörer som nämns är relativt lätt att testa. Att utöka 
mängden fast personal något genom att ta över verksamhet relaterad 
till underhåll och trädgårdsskötsel eller motsvarande är en konkret och 
enkel åtgärd. 
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12  SlUtSatSer ocH reKommen-
dationer

Att socialt kapital samvarierar med skadegörelse och anlagda bränder 
i de studerade områdena framstår som tydligt med viss reservation för 
grannskapet Delsjögatan som bryter mönstret, men samtidigt framstår 
det som ett väldigt lokalt fenomen. Det tydligaste resultatet i studien 
är att områden med högt socialt kapital har lite oordning vilket kan 
relateras till tidigare forskningsfynd som pekar mot att bristande socialt 
kapital som skyddsfaktor är en nödvändig men inte tillräcklig faktor 
för att förklara förekomst av brottslighet (St Jean 2007). När denna 
studie startade var utgångspunkten att jämföra de fyra områdena med 
varandra i enlighet med gängse praxis för den typen av studier i Sverige 
och internationellt. Efter inledande materialinsamling omdefinierades 
projektet till att istället fokusera på mindre delar av delområden (grann-
skap), och i de slutgiltiga resultaten är en grundläggande slutsats att 
även dessa mindre grannskap verkar vara för stora för att fånga de fak-
tiska sociala processer som har betydelse för socio-rumslig fördelning 
av oordning. Att socialt kapital i de studerade områdena bäst förstås 
på en mikro-nivå är av stor vikt för hur dessa teorier kan omsättas i 
praktiken, något som återkommer längre ner i denna slutsats. Anlagd 
brand och observerad fysisk oordning uppvisar likartad fördelning mel-
lan och inom grannskapen. Såväl mikro-platser som grannskap med en 
hög frekvens av anlagda bränder under åren 2007-2011 uppvisar också 
generellt en hög frekvens av observerad fysisk oordning 2011. 

För det sociala kapitalet har den huvudsakliga analysen genomförts 
på grannskapsnivå. Tydliga skillnader avseende såväl socialt kapital 
som oordning framkommer mellan områden med kommunalt för-
valtade hyresrätter där inkomstnivåer generellt är lägre jämfört med 
framför allt bostadsrätter men också med grannskap med privata 
hyresrätter som omfattas av studien. Att så är fallet överensstämmer 
väl med teorin och var väntat, men den skillnad som finns mel-
lan de båda MKB-grannskapen i Holma belyser också möjligheten 
att stärka det sociala kapitalet i ett socioekonomiskt utsatt område. 
 Det ena grannskapet har en stark boendesocial organisation i form av 
självförvaltning vilket via den ökade sammanhållning som det skapat 
samvarierar med mindre skadegörelse och en generellt bättre levnads-
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situation. Den slutsats som kan dras av det är att en möjlig väg att gå 
för att förbättra levnadsförhållandena i ett utsatt område är genom att 
stödja och uppmuntra lokal organisation, något som också har konsta-
terats avseende grannsamverkan i flerfamiljshus (Svensson 2012). Sam-
tidigt blir det här viktigt att poängtera att effekten av självförvaltningen 
är väldigt lokal, skadegörelse och anlagda bränder är lägre på specifika 
gårdar vilket slår igenom på grannskapsnivå, men på övriga gårdar syns 
ingen effekt. I det studerade exemplet är självförvaltningen understödd 
av hyresgästföreningen och MKB, men det teoretiskt centrala är inte 
typen av organisation utan dess lokala prägel. En lokalt baserad orga-
nisation ger oberoende av vad organisationen ägnar sig åt en bieffekt av 
stärkta lokala sociala nätverk och i förlängningen den sammanhållning 
och tillit som utgör grunden för socialt kapital. Det sammanfattas väl av 
en representant för förvaltaren MKB i Holma.

”Jag tycker att det är bra för området och det är över huvud taget bra, 
ju mer människor som bor på området som också är engagerade i sitt 
område. Det kan vara i olika former, hyresgästföreningen, självförvalt-
ning… Jag tror bara att det är bra, ju mer människor, ju mer vuxna 
som bara är ute och syns och som tar hand om sitt område det är bara 
bra saker.” (Förvaltare MKB Holma 110906: 1)

Det kan konstateras att självförvaltningarna genom sitt fokus på lokal 
verksamhet som traditionellt förknippas med vaktmästare, trädgårds-
mästare och andra aktörer tillhörande förvaltare också får en mycket 
lokal prägel. Starka, lokalt präglade sociala nätverk baserade på mer 
sociala aktiviteter har dock också byggts upp i flera av bostadsrättsför-
eningarna och i viss mån av hyresgästföreningar i Bellevuegården samt 
i Sörbäck. Den gemensamma nämnaren för dessa verksamheter är att 
de beskrivs som resultat av driftiga eldsjälar som håller verksamheten 
igång, agerar noder i de sociala nätverken samt engagerar sina medmän-
niskor. Ett framgångsrecept verkar vara att identifiera och understödja 
eldsjälar så att engagemanget institutionaliseras och ges långsiktighet. 
Eldsjälar är dock en bristvara, och det är inte realistiskt att tro att mot-
svarande verksamheter på ett lätt sätt kan dras igång på alla gårdar i ett 
bostadsområde. Samtidigt har representanter för förvaltare i områdena 
identifierats som viktiga aktörer och noder i lokala sociala nätverk, sär-
skilt avseende de som arbetar närmast de boende i den dagliga verksam-
heten vilka i MKBs verksamhet kallas husvärdar. Ett alternativ till att 
förlita sig på eldsjälar kan vara att istället utgå från dessa representanter 
för förvaltarna som ett sätt att stärka det lokala sociala kapitalet. I sär-
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skilt utsatta områden kan det då vara av intresse att överväga om det är 
möjligt att lägga ut färre verksamheter på entreprenad till förmån för 
anställda med möjlighet att arbeta lokalt och bidra till uppbyggnaden av 
lokala sociala nätverk. I relation till brottslighet och oordning, däribland 
bränder och skadegörelse, kan denna effekt också stärkas genom att 
integrera det brottsförebyggande arbetet med lokalt baserade organi-
sationer. Som visats i denna studie uttrycktes av lokala organisationer 
ett intresse för förbättrat samarbete med polisen. Genom enkla grepp 
kan kontakt etableras mellan boendesociala organisationer och därmed 
bidra till grannskapets möjlighet att dra nytta av extra-lokala resurser. 
Ett besök om året av en närpolis till en organisation som representerar 
ett tusental invånare framstår som en väldigt enkel men samtidigt effek-
tiv åtgärd. En alternativ väg att gå är att arrangera möten där polis och 
boende tillsammans kan diskutera problem och problematiska platser 
som ett sätt att både bygga förtroende och ge polisen tillgång till mer 
information. Den typen av aktiviteter har också genomförts av polisen i 
studerade områden i samarbete med Malmö stad i form av boendemö-
ten och trygghetsvandringar. Denna typ av åtgärder är särskilt viktiga i 
områden där problemnivån redan är hög, eftersom det i dessa områden 
är oordning, brottslighet och otrygghet som dominerar agendan. För 
samtliga dessa åtgärder är en grundläggande slutsats av detta forsk-
ningsprojekt att det småskaliga och lokala bör vara i fokus. Om socialt 
kapital ska ses som ett instrument för att minska förekomsten av oord-
ning i ett område bör fokus ligga på trappuppgången eller gården som 
arena för organisation där så är möjligt, men de större enheter i form av 
grannskap som analyserats kan vara en god utgångspunkt eftersom det 
där finns befintliga organisationer att samarbeta med. 

Det finns dock också sociala processer av betydelse inom större 
geografiska områden. Ett återkommande tema i denna rapport är 
rykte och stigmatisering som av många nyckelpersoner tagits upp som 
problematiskt. Upplevd stigmatisering identifieras i denna rapport 
som en stabil variabel på delområdesnivå som något förvånande har 
ett svagt men signifikant samband med ökad självrapporterad vilja att 
ingripa mot förekomster av oordning. Till rykte och stigmatisering går 
det också att koppla ytterligare två viktiga faktorer som inverkar på det 
sociala kapitalet, socioekonomi och segregation. När det gäller segrega-
tion identifieras vad som verkar vara en grannskapsintern segmentering 
med föreningar och sociala nätverk indelade efter kultur och språk. Att 
öka samarbetet mellan dessa organisationer och nätverk torde ha en god 
potential för att stärka kollektiv förmåga och i viss mån öka spridning av 
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tillgång till extra-lokala resurser. Segregationen inverkar dock också på 
större nivåer och kan ses i relation till såväl staden Malmö som landet 
Sverige. Socioekonomiskt utsatta områden generellt, och specifikt i 
denna studie, bebos i hög grad av personer med utländsk bakgrund. 
Utländsk bakgrund i sig är inte signifikant i relation till varken socialt 
kapital eller oordning om det kontrolleras för andra variabler, men sam-
manfaller samtidigt med stigmatisering och fattigdom som kan vara 
av intresse. När det gäller fattigdom är det en avgörande variabel för 
att såväl öka det sociala kapitalet som för att minska brottsligheten. 
Fattigdom och kollektiv förmåga är tydliga korrelerade i denna un-
dersökning och teoretiskt kopplade med den kollektiva förmågan som 
intervenerande variabel för att förklara en del av sambandet mellan 
fattigdom och brott eller oordning. En minskning av fattigdomen kan 
förväntas innebära goda förbättringar avseende studerade variabler, men 
att minska fattigdomen är en samhällsfråga som ligger utanför vidden 
för detta forskningsprojekt. En mer konkret aspekt av fattigdom är den 
placering av boende som görs av kommunen för individer och familjer 
vilka inte själva klarar att skaffa sig en bostad. Det problematiserades av 
respondenter från Kroksbäck och Bellevuegården som en bidragande 
faktor för att förklara skillnader i problemnivåer (Se Kapitel 7 och 8). 
Huruvida det faktiskt har en inverkan är okänt, men rent teoretiskt 
framstår det som rimligt, och det kan i så fall vara värt att överväga om 
den typen av bostadslösningar bör koncentreras till områden som redan 
har en tydlig problembild. 

Slutligen ska också åter betonas några av de metodologiska och 
empiriska svagheter som finns med denna studie och den osäkerhet 
det medför. Däribland kan nämnas relativt stora fel på koordinater 
för fysisk oordning och enkätfrågor som i efterhand framstått som 
misslyckade men framför allt handlar det om två viktiga problem. 
För det första efterträder enkäten temporalt den data över oord-
ning den relaterats till. Det är därmed endast möjligt att identi-
fiera kausala kopplingar från oordning till socialt kapital medan 
detta projekt egentligen söker kausala kopplingar i motsatt riktning. 
 Som nämnts tidigare tenderar socialt kapital att vara relativt stabilt 
över tid, och det framstår som rimligt att det sociala kapitalet inverkar 
på oordningen, men utifrån det tillgängliga materialet går det endast att 
diskutera det hela i termer av samband. En fråga som är relaterad till 
detta är att det på grannskapsnivå inte går att separera mått på fattigdom 
från mått på socialt kapital utan att signifikansen går förlorad. Både fat-
tigdom och kollektiv förmåga är däremot var för sig signifikanta relativt 
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oordning, men hur stor betydelse respektive variabel har går inte att 
uttyda. Den frågan hanteras däremot på individnivå där vi har fler fall 
att arbeta med och där det visar sig att socialt kapital är signifikant kor-
relerat med uppfattad oordning efter kontroll för subjektiv fattigdom 
som heller inte i sig är signifikant. 

För det andra finns problem med hur den tillgängliga datan speglar 
faktisk population. Avseende det kvalitativa materialet har konstaterats 
att de nyckelpersoner som intervjuats innefattar väldigt få i de yngre 
åldersgrupperna samt med utländsk bakgrund. Det är potentiellt pro-
blematiskt, men samtidigt ska effekten inte överskattas då det kvalitativa 
materialet medvetet sökt spegla vad aktiva i boendesociala organisa-
tioner eller motsvarande har för syn på sitt grannskap samt relevanta 
sociala processer. Den grupp som är aktiva i dessa organisationer är 
generellt relativt gamla, och, åtminstone om det bortses från kulturför-
eningarna, tillhör relativt få den grupp som har utländsk bakgrund. Mer 
problematisk är eventuellt den skeva fördelning mellan grannskap som 
identifierats i enkätmaterialet avseende bland annat kön och ålder. Som 
noterats är dessa variabler till synes över- eller underrepresenterade i 
flera grannskap vilket ger ett stort genomslag i analysen. Relaterat till 
detta är den svaghet som återfinns i och med bristande kunskap om 
den studerade populationen. På grannskapsnivå finns nästan ingen data 
tillgänglig som inte är insamlad i projektet, och på delområdesnivå finns 
visserligen mycket data från Malmö stad, men den datan inkluderar 
även i projektet exkluderade delar av områdena med villaområden och 
pensionärsboende. Försök att hantera detta har genomförts med hjälp 
av olika typer av kontroller eller viktning, men att en icke slumpmäs-
sig fördelning av svarande respondenter mellan grannskap inverkat på 
studien framstår ändå som rimligt. Det kan dessutom tänkas ha en än 
större inverkan i relation till att effekten av kollektiv förmåga i denna 
studie framstår som olika för män respektive kvinnor. Att mäns kol-
lektiva förmåga verkar vara den som tydligast går att koppla till utfall av 
oordning är ett oväntat resultat som måste studeras vidare. 

Slutligen ska också sammanfattande svar ges på de frågeställningar 
som lyftes fram i rapportens första kapitel.
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Vilka geografiska enheter är relevanta för de boendes sociala 
vardag? 

För de boende är den viktigaste geografiska enheten den minsta möj-
liga, gården eller trappuppgången. I andra hand är den enhet som den 
fysiska stukturen kretsar kring med parkeringsplatser och tillträdesvägar 
av vikt. Dessutom är den yta som en fastighetsförvaltare i ett delområde 
omfattar av vikt. 

Hur beskriver de boende vad som är oönskat respektive önskat i ett 
lägenhetsområde?

Här syns en relativt tydlig skiljelinje mellan de som bor i områden med 
höga problemnivåer och andra. Boende i områden där problemnivån 
uppfattas vara hög fokuserar mycket på otrygghet som oönskat, relaterat 
till kriminalitet och oordning. Boende i andra områden fokuserar istäl-
let mer på bristande service i form av butiker, bankomater och liknande. 

Hur kan skadegörelse mätas?
Den metod för systematisk social observation som utvecklats för denna 
studie har visat sig ge tillfredsställande resultat. Den samvarierar tydligt 
med såväl anlagd brand som uppfattad fysisk oordning vilket pekar mot 
att den fångar liknande sociala processer. 

Hur är skadegörelse och anlagd brand fördelad rumsligt inom och 
mellan grannskap?

Observerad skadegörelse, inklusive klotter, uppvisar en rumslig fördel-
ning som liknar den för anlagd brand. Det är framför allt koncentre-
rat till platser och grannskap med låga inkomstnivåer och lågt socialt 
kapital. Platser där många ungdomar vistas såsom skolor är extra hårt 
drabbade. 

Vilka platser upplevs som otrygga av de boende och är det kopplat 
till oordning?

Kroksbäcksparken uppfattas av många boende som otrygg, men här 
kan ingen tydlig relation till oordning ses. Av boende i Holma och 
Kroksbäck pekas platser där ungdomar vistas ut som otrygga, medan 
Bellevuegården har fotbollsplanen med dess ungdomar samt puben 
med ”alkisar” som otrygga platser. Såväl ungdomsgäng som berusade 
personer brukar räknas till social oordning. De platser där ungdomar 
pekas ut som otrygghetsskapande är också i grannskap med hög fysisk 
oordning. 
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Hur samvarierar socialt kapital och kollektiv förmåga med 
skadegörelse och anlagd brand?

Socialt kapital i stort, men särskilt kollektiv förmåga, samvarierar i viss 
mån med såväl skadegörelse som anlagd brand. Signifikanta samband 
hittas på grannskapsnivå trots endast 12 undersökningsobjekt, samt 
även på individnivå. Grannskap med högt socialt kapital har få anlagda 
bränder och lite skadegörelse. Samband saknas också på grannskapsnivå 
mellan kvinnors kollektiva förmåga och oordning, medan sambandet 
mellan mäns kollektiva förmåga och oordning är starkt. 

Vad beror det sociala kapitalet och särskilt den kollektiva förmågan 
på? 

 Socialt kapital är tydligt kopplat till boendeform, särskilt negativt till 
att bo i allmännyttan, och i mindre grad till socioekonomi. Boende-
formen är i sin tur rimligen också kopplad till socioekonomi. Kvinnor 
har generellt högre socialt kapital än män. Den kollektiva förmågan är 
dessutom signifikant korrelerad med socialt stöd och sociala normer 
som fås via sociala nätverk. 

Vilka möjligheter finns att stärka det sociala kapitalet i dessa 
områden? 

Fokus bör läggas på småskalighet. Det sociala kapitalet verkar framför 
allt inom så små ytor att de som bor där kan lära känna, eller åtminstone 
känna igen, varandra. Nätverk och organisationer med utgångspunkt i 
det lokala bör stärkas. Det kan göras genom att skapa möjligheter till 
organisation såsom självförvaltning, genom att underlätta skapande av 
nätverk via lokaler eller aktiviteter, eller genom att stödja befintliga or-
ganisationer där fastighetsförvaltaren är en nyckelaktör, men även polis 
och andra myndigheter kan bidra. Det sociala kapitalet kan potentiellt 
också stärkas genom att utöka samarbetet mellan redan existerande 
nätverk och organisationer. I slutändan handlar det dock mycket om 
individer, så att identifiera och stödja eldsjälar för att institutionalisera 
deras engagemang är en nyckelfråga. 
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Denna	   enkät	   är	   ett	   samarbete	   mellan	   Malmö	   högskola	   och	   stadsdels-‐
förvaltningen	   i	   Hyllie.	  Målet	  med	   enkäten	   är	   att	   få	   en	   uppfattning	   om	   vad	  
boende	   i	   Holma,	   Kroksbäck,	   Bellevuegården	   och	   Södertorp	   tycker	   om	   sina	  
bostadsområden.	  

Resultaten	  kommer	  att	  analyseras	  på	  Malmö	  högskola	  och	  presenteras	  för	  de	  
boende	  i	  områdena,	  stadsdelsförvaltningen	  och	  andra	  berörda	  myndigheter	  
med	  förhoppningen	  att	  det	  ska	   leda	  till	   förbättringar	  av	  den	   lokala	  servicen	  
och	  säkerheten.	  	  

Kryssa	  för	  det	  svar	  som	  passar	  bäst	   in	  på	  din	  åsikt.	  Alla	  åsikter	  är	  viktiga	  för	  
undersökningen!	  Alla	  svar	  är	  helt	  anonyma.	  	  

Vid	  frågor	  går	  det	  att	  kontakta	  Manne	  Gerell	  vid	  Malmö	  högskola	  

Tel:	  040	  665	  81	  25	  	  

Epost:	  manne.gerell@mah.se	  	  

Tack	  på	  förhand!	  

Bilaga 1
enkät
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Vi	  vill	  börja	  med	  några	  allmänna	  frågor	  om	  ditt	  bostadsområde.	  Med	  bostadsområde	  
menas	  det	  område	  som	  ligger	  inom	  ett	  par	  minuters	  gångavstånd	  från	  din	  bostad.	  	  	  

1. Hur	  trivs	  du	  i	  ditt	  bostadsområde?	  

	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  	  	   Bra	   Varken	  eller	  	   Dåligt	   Mycket	  dåligt	  
	  
2. Hur	  många	  år	  har	  du	  bott	  i	  din	  nuvarande	  bostad?	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  1	  år	  eller	  mindre	   1-‐5	  år	   6-‐10	  år	   11-‐20	  år	   20	  eller	  fler	  år	  
	  

3. Planerar	  du	  att	  bo	  kvar?	  	  
	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  Ja	   Nej	   Vet	  ej	   	   	   	   	  

	  
4. Vad	  är	  bra	  respektive	  dåligt	  med	  ditt	  bostadsområde?	  

	  
Bra:_____________________________________________________________________	  

Dåligt:___________________________________________________________________	  
	  
5. Vad	  tror	  du	  att	  människor	  som	  bor	  i	  ert	  bostadsområde	  tycker	  om	  området?	  

	  
	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  	  	   Bra	   Varken	  eller	  	   Dåligt	   Mycket	  dåligt	  

	  
6. Vad	  tror	  du	  att	  människor	  som	  inte	  bor	  i	  ert	  bostadsområde	  tycker	  om	  området?	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  Mycket	  bra	  	  	   Bra	   Varken	  eller	  	   Dåligt	   Mycket	  dåligt	  
	  
	  
Nu	  vill	  vi	  fråga	  lite	  om	  sociala	  nätverk	  på	  din	  gård	  och	  i	  ditt	  bostadsområde.	  	  
	  
7. Hur	  många	  känner	  du	  på	  din	  gård	  och	  som	  du	  hälsar	  på?	  

	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  Ingen	   1-‐3	  personer	   4-‐6	  personer	   7-‐9	  personer	   10	  eller	  fler	  	  

	  
8. Finns	  det	  någon	  på	  din	  gård	  eller	  bostadsområde	  som	  kan	  hjälpa	  dig	  med	  små	  tjänster	  (ex	  

blomvattning,	  passa	  lägenhet	  när	  du	  är	  bortrest	  eller	  översättning)?	  
	  

	  	  	  	  	  	  Ingen	   1-‐3	  personer	   4-‐6	  personer	   7-‐9	  personer	   10	  eller	  fler	  
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9. Tycker	  du	  att	  människorna	  i	  det	  här	  bostadsområdet	  är	  villiga	  att	  hjälpa	  sina	  grannar?	   	  

Ja	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  

10. Tycker	  du	  att	  man	  kan	  lita	  på	  människor	  som	  bor	  i	  ditt	  bostadsområde?	  
	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  

11. Är	  du	  och	  dina	  grannar	  överens	  om	  hur	  det	  skall	  vara	  på	  er	  gård	  och	  i	  ert	  bostadsområde?	  
	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
12. Om	  några	  barn	  sprayar	  klotter	  på	  en	  byggnad	  i	  grannskapet,	  skulle	  då	  du	  ingripa?	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  

13. Om	  det	  var	  ett	  slagsmål	  framför	  ditt	  hus	  och	  någon	  får	  stryk	  eller	  blir	  hotad,	  skulle	  då	  du	  
ingripa?	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  

14. Om	  några	  barn	  sprayar	  klotter	  på	  en	  byggnad	  i	  grannskapet,	  tror	  du	  att	  dina	  grannar	  skulle	  
ingripa?	   	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  
15. Om	  det	  var	  ett	  slagsmål	  framför	  ditt	  hus	  och	  någon	  får	  stryk	  eller	  blir	  hotad,	  tror	  du	  att	  dina	  

grannar	  skulle	  ingripa?	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  
	  
Nu	  vill	  vi	  ställa	  några	  frågor	  om	  myndigheter	  och	  kontakter	  med	  dem.	  
	  
16. Tycker	  du	  att	  polisen	  gör	  ett	  bra	  jobb	  när	  det	  gäller	  att	  ta	  itu	  med	  problem	  som	  är	  viktiga	  för	  

de	  boende	  i	  ditt	  bostadsområde?	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  

17. Vet	  du	  vem	  du	  skall	  kontakta	  om	  du	  behöver	  hjälp	  av	  en	  myndighet	  exempelvis	  för	  att	  söka	  
arbete	  eller	  utbildning?	  

	  
	  	  	  	  	  	  Ja,	  alltid	   Oftast	   Ibland	   Sällan	   Aldrig	  
	  

18. Vem	  vänder	  du	  dig	  i	  första	  hand	  till	  om	  du	  har	  problem	  med	  ett	  ungdomsgäng	  på	  din	  gård?
	   	  
	  	  	  	  	  	  Fastighetsförvaltare	   Polis	   Kommun	  eller	  annan	  myndighet	   Vän/släkting	  

	  
	  
De	  följande	  frågorna	  handlar	  om	  förebilder	  för	  ungdomar.	  	  
	  
19. Finns	  det	  personer	  i	  bostadsområdet	  som	  är	  goda	  förebilder	  för	  ungdomar?	  
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	  	  	  	  	  	  Ja,	  många	   En	  del	   Få	   Inga	   Vet	  ej	  
	  

20. Finns	  det	  personer	  i	  bostadsområdet	  som	  är	  dåliga	  förebilder	  för	  ungdomar?	  
	  
	  	  	  	  	  	  Ja,	  många	   En	  del	   Få	   Inga	   Vet	  ej	  
	  

De	  följande	  frågorna	  handlar	  om	  problem	  på	  gården	  och	  otrygghet	  i	  området.	  	  
	  
21. Händer	  det	  att	  någon	  klottrar	  eller	  förstör	  något	  på	  er	  gård?	   	  

	  	  	  	  	  	  Ja	  varje	  vecka	   Någon	  gång	  per	  månad	   Någon	  gång	  per	  år	   Mer	  sällan	  
22. Händer	  det	  att	  ungdomar	  eller	  vuxna	  bråkar	  på	  er	  gård?	  

	  
	  	  	  	  	  	  Ja	  varje	  vecka	   Någon	  gång	  per	  månad	   Någon	  gång	  per	  år	   Mer	  sällan	  

	  
23. Har	  det	  hänt	  att	  du	  avstått	  från	  att	  delta	  i	  någon	  aktivitet	  på	  grund	  av	  otrygghet	  i	  området	  där	  

du	  bor?	  	  
	   	   	  

	  	  	  	  	  	  Mycket	  ofta	   Ofta	   Ibland	   Nej,	  sällan	   Aldrig	  
	  

24. Vilka	  platser	  känner	  du	  dig	  otrygg	  på	  i	  ditt	  område	  (Flera	  eller	  inget	  alternativ	  möjligt)?	  	  

	  	  	  	  	  	  Gård	   Gata	   Busshållsplats	   Gångstråk	  i	  park	   Annan	  plats	  
	  

25. Vad	  är	  det	  som	  gör	  att	  en	  del	  platser	  är	  trygga	  och	  andra	  platser	  är	  otrygga?	  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________	  

De	  avslutande	  frågorna	  är	  bakgrundsfrågor	  för	  att	  vi	  ska	  veta	  att	  vi	  frågar	  människor	  med	  
varierande	  bakgrunder	  och	  från	  olika	  gårdar	  inom	  bostadsområdet.	  	  

	  
26. Vad	  är	  din	  huvudsakliga	  sysselsättning?	  

	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  Arbetar	   Studerar	   Pensionär	  	   Arbetssökande	   Annat	  
	  

27. Hur	  gammal	  är	  du?	  	  
	   	   	  

	  	  	  	  	  	  15-‐25	  år	   26-‐40	  år	   41-‐60	  år	   61	  eller	  äldre	  
	  

28. Är	  dina	  föräldrar	  födda	  i	  Sverige?	  	   	   	  

	  	  	  	  	  	  Ja,	  båda	   En	  förälder	   	   Nej,	  ingen	  av	  dem	  
	  

29.	  	  Hur	  är	  ditt	  hushåll	  sammansatt?	  	   	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	   Ensamstående	   	  Ensamstående	  med	   Gift/sambo	   Gift/Sambo	  med	  

hemmavarande	  barn	  	   	   hemmavarande	  
barn	  
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29. Skulle	  du	  säga	  att	  hushållets	  inkomster	  täcker	  era	  behov?	  

	  	  	  	  	  	  Ja	   Nej	  
	  

30. Kön	  på	  den	  som	  besvarar	  enkäten	   	  

	  	  	  	  	  	  Man	   Kvinna	   	   	  
	  

31. Adress	  
_____________________________________________________________	  

Adressen	  kommer	  att	  omvandlas	  till	  vilken	  gård	  adressen	  hör	  till	  och	  själva	  
adressuppgiften	  sparas	  inte.	  

TACK	  FÖR	  ER	  MEDVERKAN!	  
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Bilaga 2 
Frågeformulär fokusgrupp/ 
nyckelperson

Inledande frågor
Hur gamla är ni och hur länge har ni bott i området?
Vad tycker ni om ert område?

Social ordning/oordning
Vad är bra respektive dåligt med ert område? Försök att komma åt 
både sociala och fysiska aspekter.
Vad skulle ni vilja förbättra i ert område?
På vilket sätt är ett område ett bra område? Vad gör ett område bra? 
(miljö, stämning, typ av bebyggelse, affärer etc)
Vad krävs för att ett område skall vara bra?
Finns det något som kan göras för att förbättra områden?
Vilka känslor förknippar ni med ett bra område eller med de egenska-
per som är bra i ert område?
På vilket sätt är ett område ett dåligt område? Vad gör ett område 
dåligt? Finns det något som kan göras för att förhindra det?
Vilka känslor förknippar ni med ett dåligt område eller med de egen-
skaper som är dåliga i ert område?
Kan samhället hjälpa till på något sätt? Hur då?
Vem eller vilka bestämmer? Vem har makt över området och dess 
utveckling?
Finns det en skillnad mellan olika delar inom området? (Ex, stensjö, 
delsjö, hålsjö i Bellevue)
Hur viktigt är ett områdes rykte för om ett område känns bra eller 
dåligt?
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Socialt kapital – kollektiv förmåga
Känner ni en samhörighet med andra boende på er gård/i ert hus/i 
ert kvarter?
Känner ni en samhörighet med andra boende i ert område?
Är det vanligt att grannar har kontakt utan att vara nära vänner? Tror 
ni att det är annorlunda i andra områden?
Finns det en känsla av vad som är ok och inte ok att göra i ert område? 
Tror ni att det är annorlunda i andra områden?
Finns det en känsla av att man samarbetar i området för att till exem-
pel hålla ordning eller förbättra området?
Om det skulle vara några ungdomar som till exempel klottrar utanför 
ert hus, tror ni då att era grannar skulle säga ifrån?
Några organisationer som bidrar till hur man samverkar inom 
området?
Finns det något som skiljer sig i hur ni ser på dom som bor i ert 
område jämfört med andra områden? T ex i (närliggande hyresrätts-
område; närliggande bostadsrättsområde; närliggande villaområde)

Sociala nätverk
Är det vanligt att folk i området umgås med varandra, känner man 
generellt många andra som bor i området?
Har man fler flyktiga bekanta inom området än utanför, såna som 
man säger hej till men inte känner så nära?
Vem skulle ni vända er till i området om ni ville ha hjälp med (ungdo-
mar som bråkar, problem med fastigheten eller utemiljön, )?
Vem tror ni andra boende i området skulle vända sig till om de ville 
ha hjälp med (ungdomar som bråker, problem med fastigheten eller 
utemiljön)?
 Har ni bra kontakt med folk på kommunen eller så som kan hjälpa 
till att lösa problem?
Vet ni någon annan i området som har sådana kontakter?
Finns det några personer som känner ovanligt många? Vilka?
Finns det några platser i området som är viktiga som mötesplatser? 
Varför?
Finns det några platser I området som man undviker? Varför?
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Bilaga 3  
Frågeformulär förvaltare

Förvaltarintervjuer

Allmänt
Kan du börja med att redogöra lite för din funktion? Ansvarsområ-
den? Din enhet?
Hur länge har du arbetat i området?
Bor du i området?
Hur många är ni som arbetar i området? Hur fungerar det?

Områdets ordning och oordning
Vad tycker du om området? (Både positiva och negativa aspekter)

Finns det något som behöver förbättras med området?
Hur viktigt är ett områdes rykte?
Finns det platser i området som uppfattas som otrygga?
Hur arbetar ni med klotter, skadegörelse och liknande?
Märker ni av skillnader i hur mycket klotter, skadegörelse etc det är 
på olika platser?
Var är det mycket? Lite?
Finns det andra skillnader mellan platser som ni märker ur ert 
perspektiv?
Hur kommer det sig att det är så mycket mer klotter, skadegörelse på 
kommunala platser än privata?

Socialt kapital
Finns det en känsla av vilka regler som gäller i området? Hur man ska 
uppföra sig?
Brukar de boende samarbeta för att lösa problem eller förbättra 
området?
Om det skulle vara några ungdomar som till exempel klottrar på ett 
hus, tror du att grannarna skulle säga ifrån då?



202

Är det någon skillnad angående sådana här saker inom [delområde]?

Nätverk
Finns det några organisationer eller föreningar som är verksamma i 
området?
Vem vänder dom boende sig till om dom behöver hjälp med något 
problem? (Finns det någon person som brukar hjälpa folk eller som 
känner många?)
Finns det någon boende i området som försöker göra en insats för 
området?
Har ni bra kontakt med folk på kommunen eller andra myndigheter 
vid behov?
Finns det några platser i området som fungerar som mötesplatser?
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Bilaga 4  
Kartor kapitel 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Karta 4.5. observationer juli-augusti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta 4.6 observationer november-december. 
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Karta 4.7 densitet i kvartiler (första visas ej) 30m radie för observatione 
 
 
 
r juli-augusti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta 4.8 densitet i kvartiler (första visas ej) 30m radie för observationer 
november-december. 
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Bilaga 5  
tabeller kapitel 10

tabell 10.1b. översikt viktiga variabler med mätmetod, intervall och 
operationalisering. 

Variabel 
(alpha-värde)

Metod Operationalisering Intervall

Egenkontroll (.771) Enkät. ”Om några barn sprayar klotter på en byggnad i 
grannskapet, skulle då du ingripa?
”Om det var ett slagsmål framför ditt hus och någon 
får stryk eller blir hotad, skulle då du ingripa?”

1= Ja alltid
2= Oftast
3= Ibland
4 = Sällan
5= Aldrig

Social kontroll* 
(.783)

Enkät. ”Om några barn sprayar klotter på en byggnad i 
grannskapet, tror du att dina grannar skulle ingripa?”
”Om det var ett slagsmål framför ditt hus och någon 
får stryk eller blir hotad, tror du att dina grannar 
skulle ingripa?

1= Ja alltid
2= Oftast
3= Ibland
4 = Sällan
5= Aldrig

Sammanhållning** 
(.715)

Enkät. ”Tycker du att människorna i det här bostadsområdet 
är villiga att hjälpa sina grannar?
”Tycker du att man kan lita på människor som bor i 
ditt bostadsområde?”

1= Ja alltid
2= Oftast
3= Ibland
4 = Sällan
5= Aldrig

Kollektiv förmåga 
(.733)

Enkät. Genomsnittet av Social kontroll och Sammanhållning 
ovan. 

Sociala nätverk*** Enkät. ”Hur många känner du på din gård som du hälsar 
på?” 

1= 10+
2= 7-9
3= 4-6
2= 1-3

1= Ingen

Socialt stöd**** Enkät. ”Finns det någon på din gård eller bostadsområde 
som kan hjälpa dig med små tjänster, ex blomvatt-
ning, passa lägenhet när du är bortrest eller 
översättning)?

1= 10+
2= 7-9
3= 4-6
2= 1-3

1= Ingen

Sociala normer***** Enkät. ”Är du och dina grannar överens om hur det skall vara 
på er gård och i ert bostadsområde?”

1= Ja alltid
2= Oftast
3= Ibland
4 = Sällan
5= Aldrig

Socialt kapital 
(.745)

Enkät Genomsnittet av 2a, 2b, 3a, 3b, 5, 6, 7
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Observerad 
oordning

SSO Observerad och fotografiskt dokumenterade fall av 
fysisk oordning, framför allt i form av klotter och 
skadegörelse. 
Grannskap. De observationer vars koordinater faller 
inom ramarna för konstruerade gränser av grannskap. 
Gårdar. De observationer vars koordinater faller inom 
ramarna för konstruerade gränser av gårdar, vilket 
motsvaras av att rita in det område som omsluts av 
hus med raka linjer dragna från hus till hus. 

18-278

6-125

Anlagd brand 
2007-2011

Statistik 
rsyd

Koordinatsatt data från räddningstjänsten syd 
över utryckningar som registrerats som ”anlagd 
brand” inom de studerade grannskapen under åren 
2007-2011. 
Grannskap. De bränder vars koordinater faller inom 
ramarna för konstruerade gränser av grannskap. 
Gårdar. De bränder vars koordinater faller inom 
ramarna för konstruerade gränser av gårdar, vilket 
motsvaras av att rita in det område som omsluts av 
hus med raka linjer dragna från hus till hus. 

0-54

0-31

*. Detta motsvarar två av fem frågor som normalt används för att operationalisera social kontroll (eg. Sampson et al 
1997). Motsvarande två frågor användes i en jämförande studie mellan Stockholm och Chicago (Sampson & Wikström 
2007)

**. Detta motsvarar två av fem frågor som normalt används för att operationalisera social kontroll (eg. Sampson et al 
1997). Motsvarande två frågor användes i en jämförande studie mellan Stockholm och Chicago (Sampson & Wikström 
2007)

***. Variabeln var reversekodad i enkäten, här anges de värdena som används i rapporten där variabeln har kodats 
om för att motsvara övriga variabler

****. Variabeln var reversekodad i enkäten, här anges de värdena som används i rapporten där variabeln har kodats 
om för att motsvara övriga variabler

*****. Denna fråga är lik en fråga som ofta används som en av fem frågor för att operationalisera sammanhållning i 
andra undersökningar, exv Sampson et al 1997
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tabell 10.2. Bivariata samband mellan beroende variabler på grannskapsnivå

correlations

Observerad 
oordning

Observerad 
oordning 

boendeytor

Anlagd 
brand 

2007-2011

Anlagd 
brand 

2007-2011 
boendeytor

Fysisk 
oordning 
subjektiv

Social 
oordning 
subjektiv

Observerad 
oordning

Pearson 
Correlation 1 ,911** ,695* ,646* -,603* -,592*

Sig. (2-taild) ,000 ,012 ,023 ,038 ,042

N 12 12 12 12 12 12

Observerad 
oordning 
boendeytor

Pearson 
Correlation ,911** 1 ,749** ,745** -,638* -,544

Sig. (2-taild) ,000 ,005 ,005 ,026 ,068

N 12 12 12 12 12 12

Anlagd 
brand 
2007-2011

Pearson 
Correlation ,695* ,749** 1 ,968** -,619* -,480

Sig. (2-taild) ,012 ,005 ,000 ,032 ,114

N 12 12 12 12 12 12

Anlagd 
brand 
2007-2011 
boendeytor

Pearson 
Correlation ,646* ,745** ,968** 1 -,607* -,462

Sig. (2-taild) ,023 ,005 ,000 ,037 ,130

N 12 12 12 12 12 12

Fysisk 
oordning 
subjektiv

Pearson 
Correlation -,603* ,638* ,619* -,607* 1 ,942**

Sig. (2-taild) ,038 ,026 ,032 ,037 ,000

N 12 12 12 12 12 12

Social 
oordning 
subjektiv

Pearson 
Correlation -,592* -,544 -,480 -,462 ,942** 1

Sig. (2-taild) ,042 ,068 ,114 ,130 ,000

N 12 12 12 12 12 12

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).
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tabell 10.4. deskriptiv data över dimensioner på socialt kapital på individ-
nivå.  

descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Socialt kapital index 559 1,00 5,00 2,8865 ,68994

Kollektiv förmåga 585 1,00 5,00 2,7902 ,80644

Sammannhållning 625 1,00 5,00 2,5664 ,88885

Social kontroll 613 1,00 5,00 3,0098 1,05405

Egenkontroll 639 1,00 5,00 2,6307 1,31684

Sociala nätverk 668 1 5 2,29 1,325

Socialt stöd 655 1 5 4,20 ,819

Sociala normer 612 1 5 2,60 1,103

Valid N (listwise) 551
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tabell 10.7. Bivariata samband för aggregerade mått på sammanhållning, 
förväntad socialkontroll, egen social kontroll, socialt stöd, samt social stöd 
dummykodad i relation till anlagd brand 07-11 på grannskapsnivå samt 
observerad oordning (SSo).  

correlations
Samman-
hållning

Social 
kontroll Egenkontroll Socialt stöd Stöd 

DUMMY
Observerad 
oordning

Brand 
2007-2011

Samman-
hållning

1 ,609* -,406 ,609* -,493 ,563 ,516

,036 ,191 ,035 ,104 ,056 ,086

12 12 12 12 12 12 12

Social 
kontroll

,609* 1 -,291 ,304 -,259 ,537 ,377

,036 ,359 ,336 ,417 ,072 ,226

12 12 12 12 12 12 12

Egenkontroll

-,406 -,291 1 ,022 ,154 -,269 -,227

,191 ,359 ,947 ,633 ,398 ,477

12 12 12 12 12 12 12

Socialt stöd

,609* ,304 ,022 1 -,838** ,294 ,204

,035 ,336 ,947 ,001 ,354 ,524

12 12 12 12 12 12 12

Stöd 
DUMMY

-,493 -,259 ,154 -,838** 1 -,406 -,185

,104 ,417 ,633 ,001 ,190 ,564

12 12 12 12 12 12 12

Observerad 
oordning

,563 ,537 -,269 ,294 -,406 1 ,695*

,056 ,072 ,398 ,354 ,190 ,012

12 12 12 12 12 12 12

Brand 
2007-2011

,516 ,377 -,227 ,204 -,185 ,695* 1

,086 ,226 ,477 ,524 ,564 ,012

12 12 12 12 12 12 12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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tabell 10.8. modell 1,2,3,4 avseende fyra dimensioner på socialt kapital 
samt modell 5 och 6 avseende endast kollektiv förmåga med r2 värden (ej 
justerade) för modellen. modell 1 tom modell, 2 kontroll för kön, 3 kontroll 
för andel äldre, 4 för kön och andel äldre, 5 med åldersviktad kollektiv 
förmåga samt 6 med åldersviktad kollektiv förmåga och kontroll för kön. 
observerad oordning (SSo) aggregerat till grannskap som beroende varia-
bel. * = 95%. **=99%. tabellen visar endast r2 värden för den studerade 
variabeln för att ge en översikt, inte för kontrollvariablerna.   

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Socialt kapital ,428* ,493* ,503 ,643

Kollektiv förmåga ,378* ,471* ,513 ,715 ,414* ,537*

Sociala nätverk ,549** ,568** ,565 ,634

Sociala normer ,482* ,491* ,530 ,781
 
tabell 10.13. r2 värden (ej justerade) och signifikans för socialt kapital och 
observerad oordning på boendeytor. modell 1 tom modell, 2 kontroll för 
kön, 3 kontroll för andel äldre, 4 för kön och andel äldre, 5 med åldersviktad 
kollektiv förmåga samt 6 med åldersviktad kollektiv förmåga och kontroll för 
kön. observerad oordning (SSo) för boendeytor som beroende variabel. 
tabellen visar endast r2 värden för den studerade variabeln för att ge en 
översikt, inte för kontrollvariablerna.   

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Socialt kapital ,365* ,467* ,467 ,677

Kollektiv förmåga ,289 ,409* ,466 ,852 ,324 ,478*

Sociala nätverk ,432* ,469* ,484 ,646

Sociala normer ,556** ,593** ,575 ,832

 
Samma analys har gjorts med anlagd brand 2007-2011 som beroende 
variabel. Här är endast sociala normer relativt brand på boendeytor 
signifikant i den tomma modellen. För kollektiv förmåga ökar dock sig-
nifikansen avsevärt med införandet av kontroller, och i modell tre är den 
signifikant på 99%-nivån för anlagd brand. Effekten av införandet av 
kontrollvariabler är alltså delvis motsatt för anlagd brand jämfört med 
observerad oordning. Modell 6 ger signifikans på kollektiv förmåga 
avseende samtliga beroende variabler i dessa tabeller dock.  
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tabell 10.14. anlagd brand 2007-2011. ojusterade r2 värden. modell 1 tom 
modell, 2 kontroll för kön, 3 kontroll för andel äldre, 4 för kön och andel 
äldre, 5 med åldersviktad kollektiv förmåga samt 6 med åldersviktad kollektiv 
förmåga och kontroll för kön.* = 95%. **=99%. ***=99,9%. tabellen visar 
endast r2 värden för den studerade variabeln för att ge en översikt, inte för 
kontrollvariablerna.   

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Socialt kapital 
index ,267 ,684** ,277 ,701*

Kollektiv förmåga ,239 ,747*** ,240 ,818** ,236 ,783***

Sociala nätverk ,176 ,384 ,176 ,481

Sociala normer ,393* ,639** ,457* ,642

 
tabell 10.15. anlagd brand 2007-2011 boendeytor. modell 1 tom modell, 2 
kontroll för kön, 3 kontroll för andel äldre, 4 för kön och andel äldre, 5 med 
åldersviktad kollektiv förmåga samt 6 med åldersviktad kollektiv förmåga och 
kontroll för kön. ojusterade r2 värden. tabellen visar endast r2 värden för 
den studerade variabeln för att ge en översikt, inte för kontrollvariablerna.   

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Socialt kapital index ,231 ,560* ,231 ,774

Kollektiv förmåga ,218 ,631** ,224 ,722* ,220 ,671**

Sociala nätverk ,127 ,278 ,143 ,682

Sociala normer ,372* ,569* ,407 ,580
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tabell 10.21.Bivariata samband mellan beroende variabler på individnivå. 

correlations
Uppfattad fysisk 

oordning
Uppfattad social 

oordning Otrygghet

Uppfattad fysisk 
oordning

Pearson Correlation 1 ,552** ,301**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 637 589 623

Uppfattad social 
oordning

Pearson Correlation ,552** 1 ,404**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 589 597 580

Otrygghet

Pearson Correlation ,301** ,404** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000

N 623 580 645

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

tabell 10.22. Samband på individnivå med uppfattad fysisk och social oord-
ning samt otrygghet, bivariata samband. ojusterade r2 värden.  

Fysisk oordning Social oordning Otrygghet

Egenkontroll .001 ,000 ,017**

Socialt kapital index ,046*** ,068*** ,077***

Kollektiv förmåga .049*** ,070*** ,076***

Sammanhållning ,084*** ,091*** ,085***

Social kontroll ,013** ,024*** ,035***

Sociala nätverk ,004 ,007* ,016**

Socialt stöd ,001 ,000 ,005

Sociala normer ,044*** ,054*** ,039***

Antal våningar ,008* ,003 .000

Tid som boende ,011** ,010* ,004

Boende allmännyttan ,126*** ,084*** .066***

Över 60 år gammal ,057*** ,052*** ,006*

Endast kvinna ,000 ,000 ,000

Sverigefödda föräldrar ,029*** ,018*** ,018***
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tabell 10.23b. Socialt kapital index – Uppfattad fysisk oordning. linjär 
regression.  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Socialt kapital -,298*** (.058) -,245*** (,194) -,163**  (,060) -,132*  (,061)

Kvinna
Ålder 61+
Utl bakgr

-,087 (,079)
,413*** (,086)

-,104 (,086)

-,074 (,078)
,305** (,089)

,008 (,089)

-,071 (,079)
,386*** (,097)

,025 (,090)

Sub fattigdom
Arbetslös
Sambo/Gift
MKB

-,060 (,092)
,102 (,127)
,087 (,080)

-,473*** (,090)

-,043 (,092)
,103 (,125)
,114 (,081)

-,531*** (,091)

Boende tid 1-5
Våningar

-,040  (,035)
-,059** (,017)

Intercept 4,037*** (,172) 3,798*** (,194) 3,721*** (,193) 4,116*** (,256)

N
Justerad r2

550
,044

550
,098

539
,136

510
,159

 
tabell 10.24b. Socialt kapital index – uppfattad social oordning. linjär 
regression. ostandardiserade beta-värden.  

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Socialt kapital -,302*** (,049) -,275*** (,049) -,222*** (,052) -,211*** (,053)

Kvinna
Åldersgrupp 4
Utl bakgr

-,066 (,068)
,325*** (,074)

-,032 (,074)

-,056 (,068)
,276*** (,077)

,028 (,077)

-,042 (,079)
,291*** (,084)

,051 (,079)

Sub fattigdom
Arbetslös
Sambo/Gift
MKB

-,159* (,081)
,087 (,110)
-,013 (,070)

-,243**(,078)

-,138 (,082)
,073 (,111)
,010 (,072)

-,275*** (,081)

Boendetid 1-5
Våningar

-,006 (,031)
-,031* (,015)

Intercept 4,317*** (,146) 4,148***(,164) 4,126*** (,165) 4,290***(,223)

N
Justerad r2

515
,066

515
,107

505
,128

477
,128
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tabell 10.25. Socialt kapital index – otrygghet. linjär regression.ostandardi-
serade beta-värden.

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4

Socialt kapital -,439*** (,065) -,412*** (,067) -,360*** (,070) -,365*** (,072)

Kvinna
Ålder 61+
Utl bakgr

-,046 (,092)
,094 (,099)
-,170 (,099)

-,023 (,092)
,027 (,105)
-,098 (,104)

-,024 (,094)
,057 (,115)
-,073 (,107)

Sub fattigdom
Arbetslös
Singel
MKB

-,214* (,108)
-,005 (,149)
-,014 (,094)

-,278**(,106)

-,208 (,110)
-,030 (,149)
,001 (,096)

-,313** (,108)

Boendetid 1-5
Våningar

-,039 (,042)
-,016 (,020)

Intercept 5,520*** (,193) 5,510***(,226) 5,520*** (,227) 5,774***(,304)

N
Justerad r2

548
,075

548
,081

539
,102

510
,101

 
tabell 10.27. otrygghet och kontrollvariabler. Våningar är antalet våningar 
i respondentens hus vilket i undersökningen antar värdena 3,4,6,8 eller 9. 
antal år är en femskalig ordinalvariabel (”mindre än ett år – 1-5 – 6-10 – 
11-20 – 20+”) och övriga oberoende variabler är dummys. 

coefficients*

Model
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig.
B Std. Error Beta

1

(Constant) 4,761 ,210 22,622 ,000

Utländsk bakgrund ,075 ,099 -,035 -,756 ,450

Äldsta åldersgrupp -,037 ,105 -,017 -,350 ,726

Kvinna ,033 ,088 ,015 ,376 ,707

Subjektiv fattigdom -,232 ,103 -,094 -2,253 ,025

Arbetslös/annan ,018 ,142 ,005 ,125 ,901

MKB -,527 ,099 -,243 -5,343 ,000

Single -,033 ,089 -,015 -,365 ,716

Våningar -,018 ,019 -,038 -,939 ,348

Antal år -,006 ,038 -,007 -,155 ,877

*. Dependent Variable: Otrygghet
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tabell 10.28. Bivariata samband aggregerat till grannskap utifrån enkät för 
kollektiv förmåga, subjektiv fattigdom, utländsk bakgrund, boendestabilitet 
samt antal år. ScB fattigdom extrapolerat från ScB data över inkomst på 
200*200 meter rutor. 

correlations
Kollektiv 
förmåga

Subjektiv 
fattigdom SCB fattigdom Utländsk 

bakgrund Antal år Boendestabilitet

Kollektiv 
förmåga

1 ,583* ,684* ,773** -,593* -,568

,047 ,014 ,003 ,042 ,054

12 12 12 12 12 12

Subjektiv 
fattigdom

,583* 1 ,831** ,840** ,806** -,773**

,047 ,001 ,001 ,002 ,003

12 12 12 12 12 12

SCB fattigdom

,684* ,831** 1 ,918** -,621* -,601*

,014 ,001 ,000 ,031 ,039

12 12 12 12 12 12

Utländsk 
bakgrund

,773** ,840** ,918** 1 -,711** -,704*

,003 ,001 ,000 ,010 ,011

12 12 12 12 12 12

Antal år

-,593* -,806** -,621* -,711** 1 ,937**

,042 ,002 ,031 ,010 ,000

12 12 12 12 12 12

Boendestabilitet

-,568 -,773** -,601* -,704* ,937** 1

,054 ,003 ,039 ,011 ,000

12 12 12 12 12 12

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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tabell 10.29. Bivariata samband socialt kapital index och 
bakgrundsvariabler. 

correlations
Socialt 
kapital 
index

Kvinna Subjektiv 
fattigdom

Utländsk 
bakgrund Singel Äldsta 

åldersgruppen
Arbetslös/

annan

Socialt kapital 
index

1 -,113** ,158** ,162** ,100* -,155** ,045

,008 ,000 ,000 ,018 ,000 ,292

559 559 548 559 559 559 559

Kvinna

-,113** 1 ,004 -,125** ,068 ,057 -,027

,008 ,926 ,001 ,080 ,143 ,478

559 673 650 673 673 673 673

Subjektiv 
fattigdom

,158** ,004 1 ,133** ,118** -,120** ,188**

,000 ,926 ,001 ,003 ,002 ,000

548 650 650 650 650 650 650

Utländsk 
bakgrund

,162** -,125** ,133** 1 -,110** -,392** ,142**

,000 ,001 ,001 ,004 ,000 ,000

559 673 650 673 673 673 673

Singel

,100* ,068 ,118** -,110** 1 ,197** ,050

,018 ,080 ,003 ,004 ,000 ,194

559 673 650 673 673 673 673

Äldsta 
åldersgruppen

-,155** ,057 -,120** -,392** ,197** 1 -,239**

,000 ,143 ,002 ,000 ,000 ,000

559 673 650 673 673 673 673

Arbetslös/
annan

,045 -,27 ,188** ,142** ,050 -,239** 1

,292 ,478 ,000 ,000 ,194 ,000

559 673 650 673 673 673 673

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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tabell 10.31. Bivariata korrelationer kollektiv förmåga, sociala nätverk, 
socialt stöd samt sociala normer. 

correlations

Arbetslös/annan Socialt stöd Sociala normer Kollektiv 
förmåga

Sociala nätverk

Pearson 
Correlation 1 ,365** ,220** ,208**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 668 653 610 585

Socialt stöd

Pearson 
Correlation ,365** 1 ,234** ,307**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 653 655 602 579

Sociala normer

Pearson 
Correlation ,220** ,234** 1 ,523**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 610 602 612 565

Kollektiv 
förmåga

Pearson 
Correlation ,208** ,307** ,523** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 585 579 565 585

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Bilaga 5.1  
Scatterplots till Kapitel 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild bilaga 5.1.1 observerad oordning (Y) och kollektiv förmåga (X). p= 
0,033.
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Bild Bilaga 5.1.2. observerad oordning (Y) och kollektiv förmåga för män 
(X). p=0,001
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Bild Bilaga 5.1.3 observerad oordning (Y) och kollektiv förmåga för kvinnor 
(X). p=,322
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Bild bilaga 5.1.4. anlagd brand 2007-2011 (Y) och kollektiv förmåga (x). 
p=,107. motsvarande scatterplots för grupperna kvinnor respektive män finns 
i kapitel 10. 



222

Bilaga 6  
tabeller kapitel 11

I detta bilagekapitel redovisas bilagor från kapitel 11. 
 
tabell 11.5 chi 2 test för tabell 11.3 

chi-Square tests

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 17,470* 1 ,000

Continuity Correction** 16,830 1 ,000

Likelihood Ratio 17,543 1 ,000

Fisher’s Exact Test ,000 ,000

Linear-by-Linear 
Association 17,444 1 ,000

N of Valid Cases 673

*. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 154,95.

**. Computed only for a 2x2 table

 
Symmetric measures

Value Asymp. Std. 
Error* Approx. T** Approx. Sig.

Nominal by 
Nominal

Phi ,161 ,000

Cramer’s V ,161 ,000

Interval by Interval Pearson’s R ,161 ,038 4,229 ,000***

Ordinal by Ordinal Spearman 
Correlation ,161 ,038 4,229 ,000***

N of Valid Cases 673

*. Not assuming the null hypothesis.

**. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

***. Based on normal approximation.
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tabell 11.6 ”Vem vänder du dig till i första hand om du har problem med 
ett ungdomsgäng på din gård?” – ”1 = Fastighetsförvaltare”, ”2=polis”, 
”3=Kommun eller annan myndighet”, ”4=Vän/släkting”, svar där multipla 
alternativ angetts har omkodats som missing. 

aktör vända sig till vid problem med ungdomsgäng * 
Utländsk bakgrund dummy. Korstabuering.

Utländsk bakgrund
Total

0 1

Aktör

1
Count 185 120 305

% i Aktör 60,7% 39,3% 100,0%

2
Count 105 135 240

% i Aktör 43,8% 56,2% 100,0%

3
Count 1 7 8

% i Aktör 12,5% 87,5% 100,0%

4
Count 7 26 33

% i Aktör 21,2% 78,8% 100,0%

Total
Count 298 288 586

% i Aktör 50,9% 49,1% 100,0%

tabell 11.7. chi2 test för 11.6

chi-Square tests
Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 32,881* 3 ,000

Liklihood 34,252 3 ,000

Linear-by-Linear Association 31,140 1 ,000

N of Valid Cases 586

*. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,93.
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Symmetric measures

Value Asymp. Std. 
Error* Approx. T** Approx. Sig

Nominal by 
Nominal

Phi ,237 ,000

Cramer’s V ,237 ,000

Interval by Interval Pearson’s R ,231 ,037 5,730 ,000***

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,226 ,040 5,598 ,000***

N of Valid Cases 586

*. Not assuming the null hypothesis.

**. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

***. Based on normal approximation.
 
tabell 11.9 Signifikans för chi 2 test av trivariat samband utländsk bakgrund, 
bostadsrätt samt ”Vem vänder du dig till i första hand om du har problem 
med ett ungdomsgäng på din gård?”

chi-Square tests
BRF Value df Asymp. Sig. (2-sided)

0

Pearson Chi-Square 18,848** 3 ,000

Likelihood Ratio 20,570 3 ,000

Linear-by-Linear Association 18,589 1 ,000

N of Valid Cases 348

1

Pearson Chi-Square 7,228*** 3 ,065

Likelihood Ratio 7,611 3 ,055

Linear-by-Linear Association 4,039 1 ,044

N of Valid Cases 234

Total

Pearson Chi-Square 33,149* 3 ,000

Likelihood Ratio 34,525 3 ,000

Linear-by-Linear Association 31,398 1 ,000

N of Valid Cases 582

*. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,92.

**. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,43.

***. 4 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,67.
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Symmetric measures

BRF Value Asymp. Std. 
Error* Approx. T** Approx. Sig.

0

Nominal by Nominal
Phi ,233 ,000

Cramer’s V ,233 ,000

Interval by Interval Pearson’s R ,231 ,045 4,425 ,000***

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,222 ,050 4,228 ,000***

N of Valid Cases 348

1

Nominal by Nominal
Phi ,176 ,065

Cramer’s V ,176 ,065

Interval by Interval Pearson’s R ,132 ,067 2,023 ,044***

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,138 ,066 2,125 ,035***

N of Valid Cases 234

Total

Nominal by Nominal
Phi ,239 ,000

Cramer’s V ,239 ,000

Interval by Interval Pearson’s R ,232 ,037 5,756 ,000***

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,227 ,040 5,622 ,000***

N of Valid Cases 582

*. Not assuming the null hypothesis.

**. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

***. Based on normal approximation.
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tabell 11.11. positiv förebild för ungdomar och grannskap.  

grannskap * positiv förebild. Korstabuering
Positiv förebild

Total
Ja, många En del Få Inga/Vet ej

Grannskap

Stensjö
Count 2 16 12 16 46

% i Grannskap 4,3% 34,8% 26,1% 34,8% 100,0%

Delsjö
Count 1 8 8 20 37

% i Grannskap 2,7% 21,6% 21,6% 54,1% 100,0%

Hålsjö
Count 4 18 9 51 82

% i Grannskap 4,9% 22,0% 11,0% 62,2% 100,0%

Svansjö
Count 5 10 3 11 29

% i Grannskap 17,2% 34,5% 10,3% 37,9% 100,0%

Brf Kroksbäck
Count 13 32 7 47 99

% i Grannskap 13,1% 32,3% 7,1% 47,5% 100,0%

Norrbäck
Count 4 14 7 18 43

% i Grannskap 9,3% 32,6% 16,3% 41,9% 100,0%

Sörbäck
Count 4 12 5 18 39

% i Grannskap 10,3% 30,8% 12,8% 46,2% 100,0%

Holma S
Count 2 9 11 26 48

% i Grannskap 4,2% 18,8% 22,9% 54,2% 100,0%

Holma C
Count 5 17 9 30 61

% i Grannskap 8,2% 27,9% 14,8% 49,2% 100,0%

Fosiedal
Count 5 20 9 29 63

% i Grannskap 7,9% 31,7% 14,3% 46% 100,0%

Södertorp
Count 8 11 3 31 53

% i Grannskap 15,1% 20,8% 5,7% 58,5% 100,0%

Anneberg
Count 18 11 2 18 49

% i Grannskap 36,7% 22,4% 4,1% 36,7% 100,0%

Total
Count 71 178 85 315 649

% i Grannskap 10,9% 27,4% 13,1% 48,5% 100,0%


