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FÖRORD 
 
Jag skulle vilja ta tillfället i akt att rikta ett varmt och hjärtligt tack till de personer som gjort 

denna C-uppsats möjlig. Jag tänker främst på de fyra intervjupersoner som med så vänligt 

bemötande velat dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om Kronogården och Trygg 

i Trollhättan. Ni gör ett jättebra arbete, fortsätt så! 

 

Jag skulle även vilja tacka min handledare Minoo Alinia som gett goda råd och stöttat mig 

under skrivprocessen.  

 

  

Tack än en gång!  

 

 

Hälsningar 

 

Trollhättan, maj 2008 
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INLEDNING 
Som en introduktion till denna uppsats ges i detta kapitel en bakgrundsbeskrivning av ämnet 

som studerats samt en formulering av det undersökta problemet. Här presenteras även 

studiens syfte och de frågeställningar som ska besvaras.  

Bakgrund  
I skrivande stund förvandlas allt fler hyresrätter till bostadsrätter och nya, exklusiva bostäder 

byggs på de centrala utrymmen i städerna som tidigare använts som industriområden och 

hamnplatser. Denna utveckling är ett led i den allt mer utbredda boendesegregationen i 

Sverige, en utveckling som även sker internationellt. Den svenska modellen med hyresrätter, 

bostadsrätter och egna hem gör att grannskapen blir socialt homogena. Priserna för lägenheter 

i stadskärnorna befinner sig idag på aldrig tidigare skådade höjder. Innerstäderna blir därmed 

konserverade arenor för höginkomsttagare, medan omgivande förorter allt mer är boendeorter 

för mer eller mindre socioekonomiskt underprivilegierade personer (Broms Wessel, Tunström 

& Bradley 2005). 

 
Boendesegregation är ingen ny företeelse, maktbalansen mellan olika befolkningsgrupper som 

lever åtskilda har pågått under en längre tid. Vid efterkrigstiden flyttade många från 

landsbygden in till städerna för att söka lyckan genom arbete inom industrin, vilket ledde till 

att städerna blev överbefolkade och förslummade. Som svar på detta byggdes under en 10-

årsperiod från mitten utav 1960-talet en miljon bostäder i områden utanför städernas centrum, 

detta för att tillgodose den stora efterfrågan på bostäder. De personer som kom att flytta till 

dessa områden, de så kallade Miljonprogramsområdena, var främst personer som kom från 

landsbygden samt individer som invandrat till Sverige från utlandet (Stigendal, 1999). Med 

åren har bilden av dessa områden gått från att vara ikonen för det ”modernt annorlunda” till 

att bli boplatsen för ”de Andra” (Sernhede, 2002). Idag är miljonprogrammets stadsdelar 

framför allt hemorter för personer som befinner sig långt ner i boendekarriären, dels 

ungdomar, nyanlända invandrare och personer som på olika sätt är socialt utsatta (Magnusson, 

2001).  

En av de stadsdelar som byggdes under tiden för miljonprogrammet är Kronogården, ett 

område i Trollhättan i Västra Götalands län. Kronogården är den stadsdel som är föremål för 

denna studie, området har en hög andel invandrare och ett flertal av de boende går arbetslösa. 

Likt många andra miljonprogramsområde har Kronogården stämplats som invandrarområde 

och har rört en del negativ uppmärksamhet i media. 
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Problemformulering 
Ericsson, Molina och Ristilammi (2000) menar att medias rapportering avseende livet och 

situationen i miljonprogramsområdena främst vänder sig till en ”icke-invandrarpublik”. 

Journalisterna åker likt upptäcktsresande till förorterna för att rapportera om läget. Här 

skildras berättelser om livet i de etniskt segregerade bostadsområdena som problematiskt, 

områdena reduceras till platser för kriminalitet, ungdomsgäng och patriarkala män samt 

förtryckta kvinnor. Detta leder till att ”vi och dem” – tänkandet späds på. De boende ses som 

objekt, ”de Andra”, vilket får som följd att stigmatiseringen ökar och den sociala 

exkluderingen förstärks.    

Att stämpla ett område och dess invånare som problem är bekymmersamt, eftersom det kan 

leda till en självuppfyllande profetia. Sernhede (2002) beskriver att vara utpekad som ”de 

Andra” på grund av platsen man bor, leder i förlängningen till att man känner ett behov av att 

försvara sitt område. För att återta respekten är det inte ovanligt att särskilt ungdomar spelar 

på den ”farliga” bild som omger miljonprogramsområdet. 

 
Media och ryktesspridning har stor inverkan på hur omgivningens syn på stadsdelen formas, 

en bild som inte alltid är riktig. Mer sällan kommer de boende själva till tals för att ge sin bild 

av deras egna område, vad dem tycker är bra, vad dem skulle vilja förändra eller utveckla 

samt hur dem engagerar sig för dess utveckling.  

Trygg i Trollhättan är ett trygghetsprojekt som har Kronogården som pilotområde. De boende 

själva arbetar genom projektet med att stärka föräldrarollen, utveckla en aktiv fritid för 

ungdomar och förstärka föreningslivet i området. Så frågan är; hur upplevs Kronogården av 

dem som bor och engagerar sig för stadsdelen?  

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap i hur boende och föreningsaktiva i Trygg i 

Trollhättan upplever stadsdelen Kronogården, samt hur de mobiliserar sig för dess utveckling.  

 
» Hur upplevs stadsdelen Kronogården bland de aktiva i Trygg i Trollhättan och boende i 

området, detta i relation till deras uppfattning om allmänhetens bild av området? 

» Finns det något som behöver utvecklas i Kronogården, i så fall hur skulle de aktiva i 

Trygg i Trollhättan vilja att stadsdel såg ut? 

» På vilket sätt mobiliserar sig de aktiva i Trygg i Trollhättan för en utveckling i området? 
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MATERIAL OCH METOD 
I kapitlet som följer ges en beskrivning av de steg som tagits i processen för att genomföra 

denna studie. Stegen presenteras i kronologisk ordning från studiens början med att 

införskaffa av teoretiskt material, välja metod och intervjupersoner, hur intervjuerna 

förbereddes och genomfördes för att till sist transkriberas och analyseras. Utöver 

beskrivningen av denna process diskuteras även studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet samt de etiska aspekter och metodologiska problem som behandlats under 

arbetets gång.  

Litteratur  
För att få en översiktlig bild av det aktuella ämnet söktes relevant litteratur inom området upp. 

För att finna böcker användes en nationell databas, vid namn Libris, vilken är en gemensam 

databas för Sveriges högskole- och universitetsbibliotek. Här användes bland annat sökord 

som Miljonprogram, segregation och social mobilisering. För att få ytterligare information 

om ämnet användes en internationell databas som kallas för CSA Social Sciences. Här 

användes sökord som exempelvis; community, segregation och participation. För att finna bra 

och relevanta källor till studien gjordes vissa avgränsningar. Först gjordes en språklig 

avgränsning till att välja böcker främst skrivna på svenska och vetenskapliga artiklar skrivna 

på engelska. Orsaken till det engelska språkvalet på artiklarna grundar sig i att artiklarna är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och därför ofta skrivna på engelska. För att öka 

validiteten på studien valdes enbart vetenskapligt granskade artiklar ut, så kallade Peer 

Reviewed. Då studien bygger på svenska förhållanden har riktpunkten varit att främst finna 

litteratur gällande Sverige, men för att få en vidare referensram har även artiklar rörande 

England, Holland och USA använts. Målet har varit att använda så nypublicerade verk som 

möjligt, gärna publicerade under den senare delen av 1990-talet eller 2000-talet. Detta mål har 

uppfyllts sånär som på ett fåtal verk (se källförteckningen), anledningen till dessa undantag 

beror på att böckerna anses vara aktuella och gällande trots den tid som gått sen de skrevs. 

Val av metod och intervjupersoner 
Min egen utgångspunkt är att socialt arbete handlar om möten mellan människor, 

interaktioner och personlig kommunikation, och med anledning av detta känns valet av metod 

relativt enkelt. I denna studie används en kvalitativ metod innehållande intervjuer med 

personer som är kunniga, engagerade och hängivna det dem gör. Den kvalitativa metoden 

innebär att man har ögonen öppna för helhetliga och personliga upplevelser utifrån ett vidare 

och friare perspektiv (Befring, 1994). Tanken med studien var att få en djupare förståelse hur 
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uppfattningen av Kronogården är och hur man kan engagera sig i dess utveckling. Med hjälp 

av den kvalitativa metoden kan man då som intervjuare kan gå mer på djupet, ställa 

följdfrågor och läsa kroppsspråket på ett helt annat sätt än vad som är möjligt med den 

kvantitativa metodens enkäter.  

 
Innan urvalet av den empiriska populationen gjordes genomfördes en deltagande observation 

av ett möte angående tryggheten i Kronogården. Deltagande observationer används ofta av 

forskare som undersöker ett främmande ämne där de ännu ej har helt klart för sig vilka frågor 

de vill ha svar på. Tanken med observationen är därför att lyssna och anteckna vad som 

framkommer under mötet utan att lägga till sina egna värderingar och förutfattade meningar 

(Halvorsen, 1992). Mötet arrangerades av Brottsofferjouren, BOJ, och var ämnad för att 

allmänheten skulle ge förslag på vad de ansåg behövde förändras i området samt vad de själva 

kan göra för att öka tryggheten. Personerna som deltog i mötet kom främst från området, och 

ett fåtal av dem var även aktiva i Trygg i Trollhättan. Här diskuterades den bild som 

Kronogården oförtjänt fått och vad som behöver hända för att minska segregationen och 

stämplingen av området. Utifrån detta möte togs beslutet att inrikta studien mot de personer 

som engagerar sig i området, och mobiliserar sig för dess utveckling. Urvalet av vilka 

personer som skulle vara aktuella för intervju till denna studie skedde genom två steg. Först 

valdes projektet ut via ett strategiskt urval. Med ett strategiskt urval menas att forskaren vill 

intervjua de personer som har de största kunskaperna eller kan formulera sig bäst (ibid.). 

Utifrån mina förkunskaper hade jag viss vetskap om Kronogården och projektet Trygg i 

Trollhättan, och kontaktade därför en representant som har varit med från start och som jag 

sedan tidigare vet är mycket kunnig inom ämnet. Intervjun som genomfördes med denna 

representant hade formen av en informantintervju, och frågorna ställdes för att få mer 

information om själva projektet Trygg i Trollhättan. Med informantintervju menas att 

personen intervjuas på basis av att dem besitter värdefull kunskap, information och erfarenhet 

inom ett område (Holme & Solvang, 1997). Från denna första intervjuperson fick jag sedan 

namn på ytterligare 3 andra personer som kunde vara lämpliga att intervjua, personer som är 

engagerade i var sitt underprojekt till Trygg i Trollhättan, det vill säga Ungdomskommittén, 

Mammaföreningen och Pappaföreningen. Att en person ger förslag på en annan passande 

intervjuperson kallas för snöbollsurval (Halvorsen, 1992). Beslutet att intervjua en 

representant från vardera förening togs efter mycket resonerande, med grunden i att få en 

variation bland de intervjuade, både i kön och ålder. Att intervjua tre olika respondenter om 

deras engagemang och bild av Kronogården är inte tillräckligt för att kunna dra några 
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generaliserande paralleller. Bilden av stadsdelen och engagemanget blir något subjektiv, hade 

fler personer intervjuats som inte varit eller är aktiva i Trygg i Trollhättan hade möjligtvis en 

annan bild av både Kronogården och arbetet för dess utveckling visats. Önskemålet med 

intervjuerna med dessa personer var dock att få en mer personlig bild av deras egna 

engagemang, hur dem upplever Kronogården samt hur dem mobiliserar sig för dess 

utveckling. Denna typ av intervju kallas för respondentintervju där man som intervjuare 

ställer frågor till en person som själv är delaktig i det studerade ämnet (Holme & Solvang, 

1997).   

Förberedelse och genomförande av intervjuerna 
Inför intervjuerna gjordes två olika intervjuguider, en till informantintervjun och en till 

respondentintervjuerna (se bilaga 1 och 2). Orsaken till att två olika intervjuguider användes 

var att olika typ av information skulle framkomma utifrån de två skilda typerna av intervjuer. 

Guiden till informantintervjun skapades utifrån fem olika teman; Bakgrundsfrågor, Trygg i 

Trollhättan, Underprojekten; Ungdomskommittén, Mammaföreningen och Pappaföreningen, 

Påverkan på projekten samt Övrigt. Intervjuguiden till respondentintervjun byggde på 

följande fem teman: Bakgrundsfrågor, Upplevelse av stadsdelen, Utveckling i området, 

Mobilisering för utveckling samt Övrigt. Utifrån dessa teman formulerades sedan förslag på 

frågor som kunde ställas till intervjupersonen. Målet var att intervjutillfällena skulle kännas så 

bekväma som möjligt för intervjupersonen, och därför formulerades halvstrukturerade öppna 

frågor där ordningen kunde skifta, och följdfrågor kunde tillkomma beroende på hur samtalet 

utvecklades. För att intervjupersonen skulle känna sig ytterligare komfortabel fick denne även 

bestämma tid och plats själv för intervjun. Den första intervjun, det vill säga 

informantintervjun genomfördes på intervjupersonens arbetsplats, och även 

respondentintervjun med mamman ”Juliette” genomfördes på en utav hennes arbetsplatser. 

Intervjutillfället med den mannen ”Haidar” från Ungdomskommittén skedde i den lokal där 

föreningarna har sina möten och till sist intervjun med pappan ”Iyad” utfördes på författarens 

arbetsplats, men en plats som intervjupersonen ändå är välbekant med. 

  
Med intervjupersonernas godkännande spelades varje intervju in på band. Detta dels för att 

förenkla bearbetningen av informationen, samt att man genom att spela in samtalet på band 

kan spola tillbaka och återupprepa avsnitt som i stunden kan verka otydliga.     
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Transkribering och analys 
Som nämnts ovan spelades intervjuerna in på band, detta material transkriberades sedan i nära 

anslutning till intervjutillfället. Vid transkriberingen togs beslutet att bortse från att skriva ut 

exempelvis skratt, ”hummanden” och tankepauser, detta ansågs irrelevant i denna studie 

eftersom det var den själva kvalitativa informationen som sades som var det viktiga. Valet att 

förövrigt transkribera intervjuerna ordagrant, ansågs vara betydelsefullt för att spegla de 

intervjuades resonemang och tankegångar. Intervjuerna skrevs ut i sin helhet och bearbetades 

därefter genom den så kallade meningskoncentreringen. Med meningskoncentrering menas att 

de meningar som intervjupersonen sagt formuleras mer koncist, långa meningar förkortas så 

att den väsentliga innebörden når fram tydligare (Olsson & Sörensen, 2007). Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar sammanfattades det transkriberade intervjumaterialet i olika teman 

och de mest kärnfyllda citaten lyftes fram.   

 
Förutom den analys av materialet som genomfördes vid meningskoncentreringen relaterades 

det insamlade materialet även till den tidigare forskningen och till de teoretiska 

utgångspunkterna; samhällsarbete och social mobilisering. 

Reflektion över studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Jag som författare till denna studie har viss förförståelse om ämnet som studeras i denna 

uppsats. Förförståelsen har genererats dels genom kurser som tidigare lästs på 

socionomutbildningen, den litteraturgenomgång som gjorts inför denna studie, samt praktiska 

erfarenheter av integrationsarbete i Trollhättans Stad. Att ha denna förförståelse har både sina 

fördelar och nackdelar. Fördelar på så sätt att jag inte är helt ny på området och att jag har 

vissa erfarenheter, men negativt på så sätt att jag redan har viss kunskap och uppfattningar om 

hur situationen kan vara. Vid genomförandet av denna studie har jag försökt lägga 

förförståelsen åt sidan och försökt vara så neutral och objektiv som möjligt, detta för att se 

intervjupersonerna och deras situation utifrån deras vinkel.    

 
För att få en så korrekt bild av det studerade ämnet som möjligt har reflektioner gjorts över 

studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Reliabilitet eller tillförlitlighet, som det 

även kallas, är ett mått i vilken utsträckning en metod ger samma resultat vid olika tillfällen 

under i stort sett lika förhållanden (Bell, 2000). För att få högsta möjliga reliabilitet i denna 

studie har varje steg i arbetsprocessen presenterats i detta metodkapitel och intervjuguiderna 

bifogats, detta för att studien ska kunna återupprepas. Varje intervju innebär en interaktion 

mellan dels den person som intervjuas och dels den person som intervjuar, det bildas en 
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relation där de två olika parterna påverkar och påverkas av varandra (Svensson & Starrin, 

1996). I intervjusituationen har jag försökt att hålla mig så neutral och icke-ledande som 

möjligt, jag har ställt öppna frågor för att försöka undvika att jag som intervjuare påverkar de 

svar som den intervjuade ger.  

 
Validiteten kallas även för studiens giltighet, med detta begrepp menas att studien mäter det 

som är ämnat att mäta (Bell, 2000). I arbetsprocessen med denna studie har dess syfte hela 

tiden varit aktuellt, både i litteraturstudien, formulerandet av intervjufrågor, samt 

bearbetningen av det material som intervjuerna genererat. För att undvika att de frågor som 

ställdes vid respondentintervjuerna skulle vara krångligt formulerade, ledande eller på annat 

sätt svåra att svara på, genomfördes en pilotstudie. Personen som intervjuades var 

utomstående och har ingen anknytning till Kronogården, men att ställa frågorna till denna 

person kunde ändå ge en fingervisning om vilka frågor som var bra och vilka frågor som 

behövde förbättras. Tyvärr fanns det ej tidsmässigt utrymme att utföra en pilotstudie inför 

informantintervjun. Detta eftersom intervjun kom att göras tidigare i arbetsprocessen än 

informantintervjuerna, men utifrån de utförliga och informationsrika svar som gavs på 

frågorna dras ändå slutsatsen att frågorna var relativt enkla att förstå och tillräckligt öppna för 

att ge utförliga svar.       

 
Med generaliserbarhet åsyftas att kunna dra allmänna slutsatser från enskilda exempel 

(Kvale, 1997). Som tidigare nämnts är syftet med denna studie ej att kunna dra konklusioner 

till alla miljonprogramsområden i Sverige, inte heller slutsatser mellan personerna inom ett 

och samma område. Tanken med studien var och är att påvisa hur ett antal aktiva personer 

själva upplever området och hur dem engagerar sig i detta. Uppfattningarna och svaren är 

högst personliga, men detta betyder ej att det inte kan finnas engagerade personer i andra 

miljonprogramsområden som uppfattar sin stadsdel och eller sitt engagemang på ett liknande 

sätt.    

Etiska överväganden och metodologiska problem 
Enligt Kvale (1997) ska vissa etiska överväganden beaktas under forskningsprocessen, det vill 

säga informerat samtycke, konsekvenser och konfidensialitet. Informerat samtycke. Innan 

själva intervjutillfällena har de intervjuade personerna fått var sin inbjudan till att delta i 

studien (se bilaga 3). I detta brev beskrivs studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och vad 

deras deltagande kommer att innebära med mera. I samband med intervjun upprepades även 

studiens syfte, att intervjupersonen när som helst kan välja att avbryta deltagandet utan 
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förklaring, att personuppgifterna kommer att behandlas konfidensiellt samt att intervjun spelas 

in på band. Utifrån denna information har personerna sedan gett samtycke till att delta i 

studien.  

 
Med konsekvenser, menas att den intervjuade personen har fått information om vad dem 

tillför och vad de mottar genom deltagandet i studien (Kvale, 1997). Redan i inbjudan till 

studien beskrevs att materialet som genereras utifrån intervjuerna ska användas i studiesyfte 

och resultera i en C-uppsats. I inbjudan meddelades även att slutprodukten kommer att läsas 

av både studenter och examinatorer på Mittuniversitetet, samt kommer att finnas till utlåning 

på biblioteket. Vilket innebär att deltagandet bidrar till att deras bild av Kronogården 

förmedlas vidare och bidrar till ökad kunskap och förståelse av både stadsdelen och hur man 

som privatperson kan engagera sig för dess utveckling.  

   
Informanternas personuppgifter har behandlats med konfidensialitet, vilket betyder att 

eventuella personuppgifter som identifierar informanterna inte presenteras (ibid.). I 

redovisningen av det empiriska materialet har namnen på de intervjuade fingerats och 

eventuell befattning i föreningarna utelämnats. Istället för intervjupersonernas riktiga namn 

används istället ”Abbas” för informanten, ”Iyad” för mannen från Pappaföreningen, 

”Juliette” för kvinnan från Mammaföreningen samt ”Haidar” för den unge mannen från 

Ungdomskommittén. På detta sätt garanteras därigenom konfidensialiteten utåt sett, men då 

urvalet skett utifrån snöbollsurval, det vill säga att informanten har gett förslag på ytterligare 

respondenter kan konfidensialiteten vara något lägre emellan de intervjuade eftersom de 

känner varandra och kan därför diskutera deltagandet. Intervjuerna spelades som tidigare 

nämnts in på band, dessa band raderades efter bearbetningen för att säkra att eventuella 

personuppgifter ej sprids.         

 
I arbetets gång med denna studie har vissa smärre metodologiska problem uppstått. 

Under den första intervjun med informanten började bandspelaren att krångla efter ungefär 

halva intervjun, vilket innebar att den senare halvan av intervjun istället antecknades för hand. 

Med anledning av detta har inga ordagranna citat presenterats från den senare delen av 

samtalet, utan mer sammanställts som generell text.  

 
Att försätta sig själv i en intervjuarposition är för mig en relativt ny erfarenhet, vilket kan ha 

gjort att intervjuerna har påverkats negativt. Genom att ställa öppna frågor hade 
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intervjupersonerna ändock möjlighet att forma svaren fritt vilket gjorde att maktbalansen i 

intervjun blev mer jämställd än om fasta svarsalternativ använts.  

 
 
 
TEORETISK REDOVISNING 
Följande kapitel är indelat i två huvuddelar. Närmast ges ett övergripande sammandrag av 

forskning och studier som gjorts i ämnet boendesegregation, Miljonprogrammet, stadsdelen 

Kronogården samt mediebilden av det segregerade bostadsområdet. Därefter följer en 

beskrivning av de teoretiska utgångspunkterna; samhällsarbete och social mobilisering.  

Kunskapsläge – Tidigare forskning 

Boendesegregation 

Två begrepp som ofta relateras till varandra är segregation och integration. Segregation 

innebär att olika befolkningsgrupper lever fysiskt åtskilda, medan integration handlar om att 

man som person känner sig delaktig i befolkningsgemenskapen. Att individen, gruppen och 

samhället anpassas på ett ömsesidigt sätt till varandra, inte att en part ska anpassa sig helt till 

de övriga (Martinson & Svedin, 2005).  Nedan följer en mer fördjupad presentation av det 

förstnämnda begreppet. Boendesegregationen har tre olika former, dels demografisk, 

socioekonomisk och etnisk segregation. Den demografiska segregationen gäller en åtskillnad 

i boendet mellan olika grupper med avseende på exempelvis hushållstyper, ålder eller kön. 

Socioekonomisk segregation innebär en rumslig åtskillnad mellan olika yrkes-, inkomst- eller 

socialgrupper, och till sist den etniska segregationen handlar om att det finns en rumslig 

åtskillnad mellan individer med olika nationell-, kulturell- eller religiös härstamning (ibid.). I 

dagens svenska städer finns det exempel på alla dessa former, och inte sällan sammanfaller 

dem till ett och samma bostadsområde eller stadsdel. De stadsdelar som ofta står och har stått 

som exempel för denna flerdimensionella boendesegregation är de områden som byggdes 

under perioden 1965 – 1975, vilka kallas för miljonprogramsområdena (SOU 1991:60).  

 
Att olika grupper av människor lever separat är i sig inget problem, det finns fördelar med att 

bo tillsammans med personer som har gemensamma referensramar (Sernhede, 2002), men när 

koncentrationen leder till att det blir en obalans i maktförhållandena mellan människorna från 

de olika områdena blir det däremot mer negativt och problematiskt. Personer med sämre 

ekonomisk ställning och sociala förutsättningar tenderar att hamna i de minst attraktiva 

områdena. Områdena kännetecknas dessutom av anonymitet, storskalighet, otillräcklig service 
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och dåliga kommunikationer samt otrygghet. Dessa bristande resurser bidrar till att försämra 

livschanserna och villkoren för de personer som bor där (Magnusson, 2001). 

 
Två allmänna sätt att förklara boendesegregation är dels att segregationen beror på individens 

fria val och dels den strukturella diskrimineringen. Den vanligaste förklaringen till 

segregation är att personer strävar efter att flytta till det område där det bor personer i samma 

position, exempelvis samma samhällsklass eller etnicitet. När det gäller koncentrationen av 

invandrare i specifika områden ses förklaringen till att de är i behov av den trygghet som 

landsmännen kan utgöra och vill behålla sin kulturella särart (ibid.). Denna uppfattning om 

den självvalda segregationen är vanligt förekommande både i media, politiska sammanhang 

och bland gemene man, trots att många forskningsresultat visar det motsatta (Broms Wessel et 

al., 2005). Sernhede (2002) menar att det inte finns några belägg i den senare svenska 

forskningen för att boendesegregationen beror på att personer flyttar till området för att bo 

tillsammans med sina landsmän, utan var personer bosätter sig har ofta strukturella 

förklaringar. I jämförelse med exempelvis USA har Sverige inga etniskt bestämda 

bostadsområden. I Sverige finns exempelvis inga stadsdelar med främst italienare eller 

kineser, utan den boendesegregation som finns i Sverige är mer heterogen. Personer från 

många av världens alla länder bor tillsammans, utan att kanske ha mer gemensamt än att 

majoriteten av dem har invandrat från utlandet (Bråmå, 2006). Något som de boende sannolikt 

inte väljer är de följder som ett segregerat boende kan medföra, exempelvis marginalisering, 

slitage i husen, social otrygghet, diskriminering och arbetslöshet. Det är med andra ord varken 

personerna eller bosättningen i sig som skapar problemen, utan omgivningens syn och de 

villkor som följer med bosättningen i ett segregerat bostadsområde. Inte alla blir erkända och 

sedda för de personer som de egentligen är och vill vara utan kategoriseras som ”de Andra” 

(Magnusson, 2001).    

 
På bostadsmarknaden finns det i stort sett tre sorters upplåtelseformer av bostäder; det är dels 

hyresrätter, bostadsrätter och egna hem. Många som är nya på bostadsmarknaden, 

exempelvis ungdomar och nyanlända invandrare, börjar sin boendekarriär i en hyresrätt. De 

olika upplåtelseformerna är ofta geografiskt separerade till olika bostadsområden, och ofta är 

det ett fåtal större bostadsföretag som äger och förvaltar merparten av hyresrätterna i staden. 

Det är inte ovanligt att bostadsföretagen välkomnar nya invandrare och andra grupper av 

personer som har en svag förankring på bostadsmarknaden till specifika områden, områden 

som ”svenskar” håller på att flytta ifrån. I de fall där hyresgästen har möjlighet att välja bostad 
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sker det ofta under begränsade former, exempelvis mellan två olika likartade bostadsområden 

eller mellan två lägenheter i ett och samma område (Magnusson, 2001).  

 
Utöver dessa två allmänna förklaringar till bostadssegregationen finns en annan hypotes, 

vilken inom den internationella forskningen kallas för ”the White Flight”. Med White Flight 

menas att majoritetsbefolkningens större flyttmöjligheter och fria val kan leda till 

bostadssegregation. Detta när personer från majoritetsbefolkningen dels undviker att flytta in 

till segregerade bostadsområden och dels flyttar ut ur bostadsområdet när det till slut blivit 

”för” segregerat (Bråmå, 2006). De sverigefödda invånarna flyttar med andra ord ut i samma 

takt som personer med icke-europeisk bakgrund flyttar in (Ericsson et al., 2000).   

 
Oavsett vilken orsaksförklaring som man ansluter sig till menar studier att segregationen leder 

till utanförskap som för några i förlängningen kan resultera i onda cirklar av bekymmer och 

problem som förstärker varandra, exempelvis arbetslöshet, bidragsberoende och kriminalitet 

(Magnusson, 2001). 

Miljonprogrammet 

Industrialiseringen och den snabba urbaniseringen av Sverige på 1950-talet ledde till att 

trångboddheten ökade i städerna, och innerstaden blev förslummad. Under en tioårsperiod 

från mitten av 1960-talet till mitten av 1970-talet försökte regeringen att råda bot på den 

utbredda bostadsbristen och den låga boendestandarden i de svenska storstäderna (Stigendal, 

1999). Det skapades planer över urbaniseringen, hur näringslivet och bostadspolitiken skulle 

utvecklas, och för ett bostadsbyggande som skulle tillfredställa folkets behov av en stor 

mängd bostäder till ett rimligt pris samt en god och modern standard (Broms Wessel et al., 

2005). Under denna period skulle en miljon bostäder byggas, och programmet kom att just att 

kallas Miljonprogrammet. Vid tiden för byggandet av miljonprogrammets områden 

utvecklades tekniken för bostadsbyggandet. Husens olika delar byggdes i fabriker och 

monterades ihop på plats, honnörsordet var effektivitet och storskalighet och för att få högsta 

möjliga ekonomiska avkastning placerades bostadsområdena där man lättast kunde lägga ut 

rälsen för byggkranarna (Stigendal, 1999).  

 
Inom samhällsplaneringen ses denna epok ofta som en framgångshistoria, där folkhemmet 

växte fram för tillväxtens och välfärdens skull, men det finns också en annan bild av 

miljonprogrammet som inte visas i lika positiv dager (Broms Wessel et al., 2005).  
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Vid planerandet och byggandet av områdena på 1960-talet var drömmen modernitet. 

Funktionalismens räta linjer och standardiserade bostäder gjorde miljonprogrammet som en 

ikon för det ”modernt annorlunda”. Denna bild kom sedan att förändras för allmänheten under 

1970-talet till att gälla det ”socialt annorlunda”. Bostadsområdenas stora tillgång på lediga 

lägenheter gjorde att segregationen ökade och många såg boendet där som ett 

genomgångsboende i väntan på bättre alternativ. Den höga omflyttningen medförde ett ökat 

slitage på lägenheterna och stabiliteten i områdena blev lidande, vilket gjorde att områdena 

kom att betraktas som sociala ”avstjälpningsplatser” för underprivilegierade på 

bostadsmarknaden. Med den ökade invandringen till Sverige kom bilden av områdena att 

genomgå ytterligare en förvandling. På 1980-talet och fram tills nutid ses områdena som 

annorlunda på grund av den stora andelen invandrare. Stadsdelarna har blivit till främmande 

och ”farliga” platser, betongdjungler, där invånarna ses som ”dom Andra” (Sernhede, 2002). I 

dag associeras miljonprogramsområdena med etnisk boendesegregation och stadsdelarna ses 

som en ikon för problem, det är inte bara de fysiska miljöerna ses som problemet utan även 

människorna. Bilder av de boende konstrueras som kriminella ungdomar, missbrukare, 

patriarkala män och förtryckta kvinnor (Broms Wessel et al., 2005).   

 
Upplevelsen av områdena från de boendes sida är ofta varierande. Vissa ser sitt boende i 

området som ett tillfälligt steg i boendekarriären, och flyttar därifrån när möjlighet erbjuds. 

Andra som känner att de blivit ofrivilligt anvisade till området, upplever svårigheter att flytta 

därifrån även om de inget annat hellre vill. Ytterligare andra känner att området är deras hem 

och kan inte tänka sig att bo någon annanstans (Sernhede, 2002).  

Många unga tillhör den sista kategorin, de har vuxit upp i området, har gått i skolan och lekt 

tillsammans med barn och unga från olika sociokulturella förhållanden och etnisk tillhörighet, 

och på fritiden utvecklat gränsöverskridande gemenskaper som är få föräldrar och andra 

vuxna förunnat. Att vara utpekad som ”de Andra” på grund av sin hemort kan leda till ett 

behov av att försvara sitt område och se sig själv och sin identitet genom stadsdelen. Många 

ungdomar blir ambassadörer för sitt område och för att erövra respekt är det vanligt att spela 

på den ”farliga” bild som media och allmänheten har på miljonprogramsområdet. Däremot ser 

många vuxna sitt boende i miljonprogramsområdena som en tillfällig lösning, stadsdelen har 

inget affektionsvärde och det är inget offentligt rum som har någon avgörande betydelse. I 

jämförelse med barnens och de ungas sociala umgänge präglas ofta de vuxnas sällskapskrets 

med familjen och en mer homogen gemenskap (Sernhede, 2002). 
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Kronogården 

Kronogården är en mångkulturell stadsdel som ligger sydost om Trollhättans centrum, många 

hushåll i området har drabbats hårt av arbetslöshet och åtföljande sociala problem och 

ekonomiska svårigheter (Rebelius & Söderström, 1998).  

    
Området planerades och byggdes under den senare delen av 1960-talet, de bostäder som växte 

fram var främst hyresrätter men även en del bostadsrätter och egna hem. Kronogården sågs 

som ett modernt område med attraktiva, välplanerade lägenheter till ett skäligt pris. Ett stort 

antal av de som först flyttade till Kronogården var manliga, ensamstående finländare som 

flyttade till Trollhättan för att arbeta i stadens industrier. Efter 1960-talets stora 

arbetskraftsinvandring från Finland har området haft en heterogen befolkning med invånare 

dels från Sverige men även från utlandet. Kronogårdens befolkningssammansättning har 

speglats av de krigs- och konflikthärdar som pågått och pågår runt om i världen. På 1970-talet 

flyttade många flyktingar från Chile och Uganda till området, på 1980-talet kom personer från 

mellanöstern och på 1990-talet kom främst människor från forna Jugoslavien att bosätta sig på 

Kronogården (ibid.).     

 
Kronogårdens utformning är typisk för 1960-talets snabba uppbyggnader av nya stadsdelar 

och förorter, området domineras av flerfamiljshus och utbudet av service koncentrerades till 

stadsdelens mitt. Idag, mer än 40 år sedan områdets uppbyggnad har Kronogårdens 

attraktivitet för sina moderna lägenheter och utbudet av service i centrum minskat. Som 

tidigare nämnts är Kronogården en mångkulturell stadsdel, där över hälften av invånarna har 

en annan etnisk bakgrund än svensk och i jämförelse med de andra stadsdelarna i Trollhättan 

har Kronogården en ung befolkning. Arbetslösheten är utbredd och antalet invånare som lever 

på försörjningsstöd och arbetsmarknadsstöd är större än i andra stadsdelar (Gunther et al, 

2005). 

 
Kronogården är nu återigen ett område som det satsas på, för att förbättra förutsättningarna i 

stadsdelen byggs nu en kombinerad skola och kulturhus som ska bli en mötesplats för både 

unga och gamla, samt för boende från stadens alla delar (Trollhättan, 2008).  

Mediebilden av det segregerade bostadsområdet 

En stark kraft i den segregerade processen är medias bild av miljonprogramsområdena. 

Rapporteringen riktas till en ”icke-invandrarpublik”, och präglas ofta av att de boende i de 

segregerade bostadsområdena är objekt, man besöker ”dem”, skildrar ”dem”, föreslår hur 
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”dem” bör och kan ta itu med problem med mera. Oavsett vilken form av problem som 

beskrivs bidrar detta till att reproducera bilden av området som problematiskt, och formar 

omgivningens syn på stadsdelen (Ericsson et al, 2000). 

 
En vanlig beskrivning av miljonprogrammet sker med hjälp av statistik. Ofta kan man se 

faktarutor med procentsatser som ska ge en övergripande bild av stadsdelen. Antal arbetslösa, 

andelen bidragstagande, kriminalitet, valdeltagande och andelen invånare med utländsk 

bakgrund är bara några av de variabler som ska ge en bild av befolkningen i området. Men 

dessa variabler fungerar också som markörer för en annorlundahet i jämförelse med andra 

områden i staden. En risk med att använda sig utav statistik är tolkningsmöjligheten och 

innebörden i de olika definitionerna som används. I vissa statistiska beräkningar är budskapet 

att koncentrationen av invandrare ökar, men samma siffra kan innebära ett annat budskap, det 

vill säga att andelen svenskar ökar, detta beroende på hur man ser på de barn som föds i 

Sverige men med föräldrar som har rötter i utlandet (Ericsson et al, 2000). 

 
En part som hjälper till att öka segregationen och stigmatiseringen av vissa bostadsområden är 

de rykten som sprids. I vissa fall kan det räcka med att nämna namnet på en stadsdel för att 

allmänheten ska associera till den uppsjö av bilder som området omgetts av. Det är inte 

ovanligt att ”Östermalm” i Stockholm har en annan känsloladdning än ”Rosengård” i Malmö. 

Namnet på området är förknippat med föreställningar om fint eller fult (ibid.). Redan från 

miljonprogrammets start har media beskrivet programmet som problem. Som tidigare nämnts 

var ämnet för uppmärksamheten då moderniteten, vilket skulle leda till att de boende blev 

offer för kriminalitet och social utslagning. Cirka 40 år senare presenteras 

miljonprogramsområdena nästan enbart med etniskt segregerade förtecken, och ses som 

problemområden eller utsatta stadsdelar. Idag är det inte lägre de boende som är offer utan 

snarare orsaken till problemen. I media skildras berättelser om invånarna som ”de Andra”, 

människorna och platserna betraktas annorlunda och avvikande (Broms Wessel et al., 2005).  

Sedan 1990 talet har media förmedlat bilder av organiserad kriminalitet, om maffialiknande 

ligor och ”etniska gäng”. Stereotyperna är många och i medierna har bilden av den unge 

invandrade mannen blivit liktydig med farlighet, kvinnorna är fångade i föråldrade könsroller 

och männen är fast i förtryckande mönster. Kontentan av detta blir att de boende i de 

segregerade bostadsområdena framstår som i grunden annorlunda än människor boende i 

andra, tillsynes ”finare” stadsdelar. De stereotypa föreställningarna om kriminalitet, religions- 

och kulturmotsättningar leder till att det blir mer legitimt att betrakta människor som ”vi” och 
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”dem”, vilket också förstärker den sociala exkluderingen för invånarna i de segregerade 

områdena (Sernhede, 2002).   

 
Mediernas debatt om de utsatta stadsdelarna pendlar å ena sidan om eländesskildringar av 

kriminalitet, ungdomsgäng och konflikter. Där journalisterna åker till förorterna som en 

upptäcktsresande för att återge en bild av de ”annorlunda” invånarna, och på andra sidan står 

mångkulturalismens visionärer som förmedlar romantiserade bilder av multiexistens, nya 

former av gemenskaper och kosmopolitiska miljöer. På denna sida märks inte något av 

missförhållanden utan de segregerade bostadsområdena är de mest kulturellt kreativa, 

spännande och internationella miljöerna i dagens Sverige. Dessvärre är det den negativa 

bilden av dessa bostadsområden som får den största publiciteten i media (ibid.).   

Teoretiska utgångspunkter 

Samhällsarbete och social mobilisering  

Vid de fall då ett problem inte kan lösas, eller inte löses på ett tillfredställande sätt, av 

exempelvis kommunen eller statens olika projekt, får folket själva träda fram och i allt större 

utsträckning finna vägar för att handskas och lösa bekymren. Tillsammans kan människor 

påverka sitt närområde, och det är just detta samhällsarbete handlar om, det vill säga att stödja 

människor att organisera sig och gemensamt ta itu med frågor som angår dem alla (Sundh & 

Turunen, 1992). I samhällsarbetet tas både missgynnade och välgynnade personers egna 

resurser till vara och genom att människor engagerar sig och deltar i planering och 

verkställighet skapas trygga sociala miljöer som är till förmån för folket (Arnstberg & 

Ramberg, 1997).   

 
Det finns ett antal grunder för samhällsarbete. Det rör sig bland annat om mötesplatser, för att 

en gemenskap ska kunna byggas behöver människorna naturliga träffpunkter, det kan handla 

om allt ifrån mataffärer till skolor eller parker. Ju fler mötesplatser ett område har desto fler 

mötestillfällen. Ofta är det personer som ägnar mycket tid i området som har störst gemenskap 

till andra personer i omgivningen, exempelvis föräldralediga småbarnsföräldrar och 

arbetslösa. Det handlar även om den egna vinningen, att man som person har mer intresse av 

att lära känna nya människor om man själv kan få något utbyte utav dem. Ofta söker man sig 

till dem som till mångt och mycket liknar en själv, eller är i samma situation som en själv, 

eftersom man då har gemensamma intressen och lättare kan kommunicera med varandra. I 

vilken mån en person engagerar sig i sitt område beror även på hur mycket den engagerar sig i 



18 
 
 

 

verksamheter utanför området. Det vill säga att den som har färre nätverk utanför den egna 

stadsdelen är mer engagerad i sitt eget område. Till sist grundar sig samhällsarbetet även i ett 

ömsesidigt beroende mellan deltagarna i gruppen. Att gruppen har ett gemensamt mål och att 

alla satsar på verksamheten gör att deltagarna är mer mån om och värdesätter det man delar 

(Völker, 2007).      

 
Samhällsarbete har ingen lång historia i Sverige utan kom främst från England, USA och 

Holland under 1960-talet. Däremot finns det liknande svenska tankebanor sedan längre 

tillbaka som exempelvis de svenska folkrörelserna och folkutbildningstraditionen. Det 

svenska begreppet samhällsarbete är ett relativt otydligt begrepp som kommer från 

engelskans community work, vilket är en samlingsterm för ett flertal olika begrepp och 

arbetssätt inom området samhällsarbete. Några av de begrepp som ingår i community work är; 

community organization, community development och community action (Sundh & Turunen, 

1992). 

   Community organization syftar till att samordna den sociala servicen så att offentliga 

institutioner och ideella föreningar samarbetar bättre för att på ett tidigt stadie upptäcka och 

åtgärda olika slags problem. Folket stimuleras att kartlägga sina behov, sätta upp mål och 

komma upp med strategier för att förbättra institutionerna till att bättre gälla brukarnas behov 

(ibid.).       

   Community development strävar efter att mobilisera lokalbefolkningen att engagera sig i sitt 

närområde. Människor från ett visst geografiskt område eller social gruppering får hjälp med 

att organisera sig och arbeta gemensamt för att förbättra sitt område och aktuella 

levnadssituation (ibid.). 

   Community action bygger ofta på att förtryckta och eftersatta personer skapar opinion, 

utvecklar motmakt genom en kollektiv kamp där de ställer krav på samhället att förändras. Att 

människor lever i fattigdom, arbetslöshet och social utsatthet beror inte på de enskilda 

individernas karaktär eller okunskap, utan beror på att vi lever i ett ojämlikt klassamhälle som 

präglas av utsugares förtryck mot de utsugna (ibid.).    

 
Både community development och community organization arbetar utifrån två vägar, 

antingen en gräsrotsstrategi eller en paraplystrategi. Med gräsrotsstrategin menas i korthet att 

gruppen byggs upp underifrån med personer som mobiliserat sig och utvecklas genom egna 

resurser, och paraplystrategin innebär att beslutet att starta en grupp med en viss inriktning 

kommer uppifrån med samordnade insatser (ibid.).   
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En viktig del för att samhällsarbetet ska fungera är att folket mobiliserar sig för de aktuella 

frågorna. Tanken bakom den sociala mobiliseringen är att människan i grunden är fri 

(Arnstberg & Ramberg, 1997). Människan har kunskaper och resurser om hur man kan 

förändra och förbättra sin omgivning, emellanåt kan dessa kunskaper vara dolda eller ligger 

latenta av olika anledningar, men under bra förhållanden kan dessa kunskaper aktiveras och 

frigöras. Att människor avstår att engagera sig i frågor som mer eller mindre påverkar dem 

direkt kan exempelvis bero på jantelagen och auktoritetstron med mera. Dessa faktorer gör att 

uppfinningsrikedomen och engagemanget hålls nere, och personen utestängs från sitt eget 

aktiva handlande. I den sociala mobiliseringen försöker man se till personens möjligheter, ta 

till vara på individens vardagliga kunskaper, uppmärksamma dess kunnande samt väcka den 

slumrande frihet som finns där. Detta för att de själva ska kunna gå ihop och verka för sina 

gemensamma frågor utifrån sina egna mål, möjligheter och förhoppningar (Sundh & Turunen, 

1992). Genom den sociala mobiliseringen ökar också det sociala kapitalet bland 

medlemmarna, förtroendet för andra personer ökar och att viljan att kollektivt arbeta för ett 

gemensamt bästa växer (Docherty et al, 2001). Samhället bygger på gemenskap, det är inte 

antalet vänskapsband som är det viktiga utan kvaliteten i banden mellan personerna i gruppen. 

Att banden mellan medlemmarna i gruppen stärks leder till att man som medlem känner en 

mer grannskapskänsla, en social integration där man är en del i ett sammanhang, ett 

sammanhang som man kan identifiera sig med (Hipp & Perrin, 2006).  

 
De bästa initiativen för utveckling och förändring i olika frågor kommer från de berörda 

personerna själva. För att stötta denna process finns det ofta en eller fler samhällsarbetare som 

fungerar som katalysatorer för att hjälpa en grupp individer att samlas kring en och samma 

verksamhet, där personerna gemensamt kan ge sig i kast med olika slags problem eller behov. 

Det är viktigt att samhällsarbetaren har vetskap om vad det handlar om att vara i den situation 

som deltagarna lever i, och förstå vad människorna i den aktuella gruppen förstår. Det 

samhällsarbetaren kan bidra med är tips på hur man kan gå till väga för att organisera sig 

kring ett ämne så att arbetet ska bli så kreativt, produktivt, stimulerande och 

gemenskapsökande som möjligt, samt att skapa ett tryggt och tillåtande klimat där den 

enskilde har möjlighet att blomma ut. Samhällsarbetarens slutgiltiga mål är att göra sig själv 

överflödig, att ha hjälpt till att ordna en så pass stabil förening som till slut kan stå på egna 

ben och fortsätta utvecklas utan att samhällsarbetaren ska vara där och hålla ett vakande öga 

(Sundh & Turunen, 1992).   
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EMPIRISK REDOVISNING 
För att ge en inledande bild av hur boende uppfattar sin stadsdel, Kronogården, ges först i 

detta kapitel ett kort redogörelse av vad som diskuterats under det observerade mötet 

angående bilden Kronogården och tryggheten i området. Därefter ges en separat beskrivning 

av själva projektet Trygg i Trollhättan vilket bygger på den informantintervju som gjordes 

med en representant från projektet. Detta avsnitt är ämnat för att introducera läsaren i 

projektet och för att läsaren sedan ska vara mer insatt vid de mer individuella avsnitten som 

följer därefter.  

 

Resumé av upplevelser 
Under det möte som arrangerades för att samtala om tryggheten i stadsdelen samlades 

allmänheten i Kronogården i områdets medborgarkontor, även kallat Mötesplatsen.  Exempel 

på åsikter och upplevelser som kom fram var bland annat att Kronogården utifrån ses som ett 

segregerat område fastän det egentligen är det mest integrerade området i staden. Flera gav 

uttryck för att människor från världens alla hörn bor och interagerar med varandra i 

Kronogården, man låser inte in sig i sina lägenheter utan umgås. Ska man tala om etniskt 

segregerade bostadsområden ska man tala om de ”finare” villaområdena, där det bara bor 

svenskar. Det som saknas i Kronogården är kontakter med svenskar, men få svenskar pratar 

och umgås spontant med invandrare. Skulle det byggas villor här skulle det ändå inte flytta in 

några från de svenska villaområdena.  

 

Kronogården har fått ett oförtjänt dåligt rykte men är en bra stadsdel. Visst finns det problem 

men det finns också mycket bra, och det gäller att ta till vara på det positiva. Man kan inte 

vänta på att kommunen ska skicka någon att ”rätta till” problemen, för politikerna som 

bestämmer bor eller tillbringar ingen tid här, dem vet inte vad som behövs. Utan det bästa är 

om man jobbar underifrån med människorna som bor här. Det som bland annat kan behövas 

är att röja sly, så att miljön kring cykelbanorna känns tryggare och ordna mer naturliga 

mötesplatser för personer som bor i området och även utanför för att lära känna varandra.  
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Resultatredovisning av informantintervjun   
För att få information om själva projektet Trygg i Trollhättan, intervjuades en informant som 

varit engagerad i projektet sedan dess start. Informanten som i denna studie kallas för Abbas 

kom till Sverige som arbetskraftsinvandrare under 1960-talet. Han har mångåriga erfarenheter 

av olika typer av integrationsarbete och är välkänd bland de boende i stadsdelen Kronogården.  

Trygg i Trollhättan 

Trygg i Trollhättan är ett projekt som startade år 2005 efter ett initiativ från 

förvaltningschefen på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Tanken med projektet utgår 

från tre olika punkter: mobilisera vuxenvärlden, fånga upp ungdomar i ett tidigt stadie innan 

dem trampar fel samt aktivera föreningslivet.  

 
Orsaken till att just Kronogården valdes till pilotområde var att det under en tid har varit en 

del bekymmer där och att vuxenvärlden behövdes rustas. Abbas hade länge sett ett behov av 

att orientera nyanlända invandrade föräldrar i de normer som gäller i det svenska samhället 

för att föräldrarna ska på bästa sätt kunna stödja sina barn.      

I början är dem glada, pigga, å vilken vacker stad, Trollhättan är fantastiskt! Allt 
är jätte-, jätte- jättebra, sen efter ett par månader ser man samma person som har 
säckat ihop. Och när man frågar, hur är läget? /…/ Ja det är barnen, det är 
problem, vi förstår inte varandra, språket och sen så fort man höjer rösten så får 
man pekfingret, passa dig jävligt noga vi är i Sverige, man får inte aga barn här, 
jag ringer polisen! /…/ Och dem har skrämt sina föräldrar. /…/ Jag tror på 
föräldrarna, oavsett vart dem kommer ifrån, föräldrar är experter på att 
uppfostra sina barn. Men sen när man kommer till en ny miljö, ny kultur, nya 
regler, nytt språk, man tappar ju fotfästet! /…/ Ungdomar och barn över huvud 
taget, dem är ju egoistiska egentligen, dem gör ju allt för att spela vuxenvärlden 
mot varandra för sin egen vinning. (Abbas) 

 
Olika föräldragrupper har tidigare startats i Kronogården, men erfarenheten av dessa var att 

engagemanget svalnar i mångt och mycket när föräldrarna hittar arbete och andra intressen. 

För att Pappaföreningen skulle bli stark och leva vidare handplockades därför 10 

ansvarstagande pappor till gruppen, och föreningen byggdes upp med en föreningsstruktur 

med demokratiska principer och en öppenhet för alla oavsett nationalitet. Utomstående 

aktörer kom och informerade om strukturen i föreningar, om ordförandeskap, kassörens roll 

och sammanträdesteknik med mera.  

Sen vi valde styrelsen, plötsligt från ingenstans vart en pappa ordförare, och man 
såg ju /…/ dem växte, från ingenstans till sekreterare, till kassör, till ledamot i 
styrelsen. Alltså dessa gubbarna, WOW man såg verkligen hur dem växte! 
(Abbas) 
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Pappaföreningen arbetar med nattvandring om kvällarna och medverkar även i skolan där det 

av olika anledningar kan behövas ytterligare vuxenresurser. Förutom dessa verksamheter är 

pappaföreningen ett forum för diskussioner, samt råd och stöd i föräldrarollen. På liknande 

sätt som Pappaföreningen organiserar sig, verkar en grupp mammor i Mammaföreningen. 

Föreningen startades med att ca 7 mödrar valdes för att starta en förening där syftet är att 

förstärka mammarollen, utveckla kvinnornas sociala liv genom att komma ut och träffa folk, 

diskutera och få rådgivning för olika bekymmer och aktivera mammorna utanför familjens 

nätverk. Detta genom att exempelvis anordna shoppingresor till Ullared, åka på julmarknad 

till Liseberg och träffa nya människor med olika bakgrund.  

 
Andra punkten, att fånga upp ungdomar innan dem ”trampar fel”, sker främst genom 

Ungdomskommittén, vilket är en förening för ungdomar mellan 17-29 år. Föreningen 

startades med att en grupp på tre unga män, som gjort en del ofog, uppmärksammades. Man 

såg till deras potential, deras positiva och starka sidor. Utifrån dessa tre personer har 

kommittén sedan utvecklats till att bli en förening med runt 70 – 80 medlemmar där syftet är 

att arbeta för att vara goda förebilder och att skapa en aktiv fritid för ungdomarna med bland 

annat fotboll, simning, dans och styrketräning. Utöver dessa aktiviteter arbetar ungdomarna 

även med ”unga hjälper gamla”. Detta är en verksamhet där ungdomarna hjälper gamla 

personer med deras olika vardagsbehov, exempelvis städa och handla med mera. Ofta har den 

äldre generationen en fientlighet och rädsla, inte bara mot invandrarungdomar, utan mot 

ungdomar i allmänhet. De är rädda för väskryckningar och våld, men genom att hjälpa de 

äldre med deras behov vänds synsättet, och de gamla menar istället att svenska ungdomar ska 

lära av invandrarungdomarnas generositet och respekt för äldre. 

 
Trygg i Trollhättans tredje punkt är att aktivera föreningslivet. Förutom utvecklandet av 

Pappa- och Mammaföreningen och Ungdomskommittén kan andra föreningar söka bidrag 

genom Trygg i Trollhättan för att utveckla deras verksamheter och aktiviteter. Det anordnas 

dessutom föreningens dag och årligen en Kronogårdsfestival i området.  

 
Ekonomiskt sett finansieras Trygg i Trollhättan genom bidrag från Folkhälsorådet, 

Folkhälsorådet har dock ingen påverkan på verksamhetens utformning. För att kunna bygga 

nya föreningar är det viktigt att se potentialen i medlemmarna, och ge dem resurser för att gå 

vidare med sina gemensamma mål och vägar till förbättring.  
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Det viktigaste är att se människan, och se henne med respekt och värdighet! /…/ 
När initiativen kommer från folket själva ska de uppmuntras, för då flyter arbetet 
på enkelt. (Abbas) 

 
Pappa- och Mammaföreningen samt Ungdomskommittén fick till en början mycket 

vägledning och stöttning av intervjupersonen men med tiden börjar de olika styrelserna bli allt 

mer starka och klara sig själva. Idag är Ungdomskommittén och Mammaföreningen i princip 

självgående och har börjat leva sina egna liv. Pappaföreningen går också framåt men behöver 

mer uppbackning, detta eftersom en del sidointressen gör att engagemanget dämpats något. 

 

Resultatredovisning av respondentintervjuerna 
För att få ytterligare kunskap om hur deltagarna i Trygg i Trollhättan upplever stadsdelen 

Kronogården och hur de mobilisera sig för dess utveckling har tre intervjuer gjorts med en 

respondent från vardera förening. Representanterna kallas i denna studie för ”Iyad”, ”Juliette” 

och ”Haidar”. Iyad kom till Sverige för cirka fem år sedan och har varit aktiv i 

Pappaföreningen sedan dess uppstartande. Han är förvärvsarbetande och bor i Kronogården. 

Juliette har bott i Kronogården med omnejd allt sedan hon kom till Sverige 1976 men flyttade 

från området 2005 när hon fann kärleken på annat håll. Hon vistas dock fortfarande mycket i 

området genom hennes arbete, och har varit med i Mammaföreningen under en längre period. 

Mannen som i denna uppsats kallas för Haidar bor på Kronogården sedan 10 år tillbaka. Han 

är engagerad i Ungdomskommittén och är även sedan några månader tillbaka anställd för att 

förbättra bostadsförhållandena i stadsdelen. 

Upplevelse av stadsdelen 

Respondenterna som deltagit i studien bor eller har bott i Kronogården under en längre period 

och utifrån de svar som gavs framträdde två sidor av Kronogården, dels att det är en bra 

stadsdel att bo i, men att det även finns vissa problem. Dock är personerna i stort nöjda med 

stadsdelen och anser att det är ett bra område där personer känner varann och där man som 

boende trivs.  

Kronogården i sig är en väldigt fin stadsdel, det är liv i stadsdelen. Det gäller 
bara att kunna hantera och handskas med folk, det gäller att veta vad folk har för 
kulturer och hur lever dem egentligen. Det som jag tycker däremot är 
fruktansvärt och det som är synd är att det är /…/ så mycket smuts. Alltså folk 
slänger ut, /…/ en matta där, slänger en soppåse där och så vidare. /…/ Annars 
tycker jag att det är en fruktansvärt bra område! (Juliette) 
 
Jag säger att jag trivs faktiskt! /…/ Det är livligt och dem är öppna. /…/ Jag vet 
att dem går inte genom lagar och regler, /…/  dem har inte bott i länder som har 
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regler att du måste vara tysta, sova och respektera grannarna efter klockan tio, 
/…/ men det finns också många som respekterar lagarna. Det finns kontakt mellan 
folk som bor där, dem har hämtat detta från sina länder jag tror. /…/ Jag ser 
också svenskar som bor här och dem blir också lika öppna, för att kunna hälsa 
och heja, /…/ ja det kommer att bli inte så stora skillnader mellan svenskar och 
invandrare som bor i Kronogården.  /…/ Men vi måste jobba lite för att kunna 
stödja problemen som finns i Kronogården med ungdomar och föräldrar. Det 
finns massa familjer som går fel och gör fel och dem håller inte på reglerna som 
finns i Sverige. (Iyad) 

 
Kronogården är ett område med massa olika kulturer och religioner kan man 
säga. Det är blandade människor, det har funnits mycket problem förut men nu, ja 
det är klart att det finns problem nu också, men /…/ alla som bor här trivs här, 
jag trivs jättebra här, jag skulle aldrig flytta härifrån! (Haidar) 

 
De tre intervjupersonerna anser alla att denna positiva bild inte delas av hela Trollhättans 

befolkning. Enligt Haidar är den allmänna bilden av Kronogården att det är många kriminella 

som bor i området och att det ofta är bråk, rån, förstörelse och skadegörelse. Trots att de 

intervjuade ej instämmer med denna bild kan de ändå förstå varför bilden existerar.    

Jag tycker det är synd att det ska vara så, men jag förstår dem, dem tror på 
tidningar och nyheter och så det är inte deras fel egentligen, det är median som 
ger ut denhär bilden av Kronogården. /…/ Men ska man fråga vem som helst som 
bor här vad dem tycker om Kronogården, jag tror inte någon skulle säga något 
illa. (Haidar)           

 
Jag tror dem förstår faktiskt fel, att Kronogården att det är en massa, massa 
problem men det finns mycket folk, och snälla folk som bor också där, och dem 
vill hjälpa och dem vill vara aktiva. /…/ jag tycker bara att skaffa bättre kontakt    
/…/ mellan folk som bor här och andra ställen. (Iyad) 

 
Men det är inte konstigt att dem får den uppfattningen för media bara matar dem 
hela tiden och dem säger inte det positiva, och det är fel! /…/ För säger man 
någonting negativt så ska man även säga det positiva där. /…/ Det finns många 
som är välutbildade och många bra människor här så man kan inte dra alla över 
en kam. (Juliette) 

 
Juliette förklarar att det är olyckligt att Kronogården och dess invånare mestadels beskrivs i 

negativa termer i media, eftersom detta leder till att människorna stämplas. Att ju mer media 

påtalar de fel som de boende gör desto mer stämplade blir dem, vilket leder till att ytterligare 

ofog ”rättfärdigas” och de blir bekräftade genom gärningarna. Hon berättar att hon känner 

dessa ungdomar och att de är fina människor som både är ångerfulla och respektfulla, men att 

deras handlande kan bero på att föräldrarna inte helt vet vad som gäller. Finns det då någon 

som kan stötta dem och vägleda dem till vad som är rätt och fel så tar dem det till sig.  
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Juliette beskriver ytterligare en tes till att median och allmänheten har en negativ inställning 

till de boende i Kronogården, nämligen det ”annorlunda” språket. Hon menar att det visas 

mycket känslor i området, när samtal och diskussioner sker på gator och offentliga platser på 

andra språk än svenska ökar ofta volymen, både i positiva och negativa samtal. Detta kan lätt 

missförstås och förbipasserande kan uppfatta diskussionerna som gräl och konflikter.  

 
Iyad anser dock att atmosfären som finns i Kronogården med livlighet och gemenskap även 

börjar sprida sig till andra stadsdelar i Trollhättan, vilket han anser är mycket positivt.  

Ja jag ser att det börjat också på andra stadsdelar att det folk som är bra och 
gillar att ta kontakt med andra. (Iyad)  

 

Utveckling i området  

Uppfattningen om att integrationen mellan ”svenskar” och ”invandrare” borde öka i området 

är gemensam för de intervjuade. De är eniga om att det som behöver hända är att distansen 

mellan människorna minskar, att fördomarna avtar och att man istället lära känna varandra. 

Juliette brinner starkt för att alla människor oavsett om dem är araber, amerikaner, svenskar 

eller finländare är byggda på samma sätt, att alla är lika mycket värda och att man behöver 

ställa upp för varandra. För man vet inte när man själv kommer i en situation där man behöver 

en hjälpande hand. Hon beskriver vad som behöver hända i Kronogården och Trollhättan som 

en omfamningsfest. 

Jag skulle vilja ha en stor jävla omfamningsfest. /…/ Jag skulle vilja bjuda in alla 
svenskar och alla invandrare som fanns där och hög musik, och jättemycket mat 
och bara kramas./…/ Så kan man äta och dricka tillsammans och dansa och 
allting, det skulle jag vilja ha! /…/ Ja och att dem inte räds bara för att jag är 
mörk och har svarta ögon. Förstår du, jag är ingen smutsig människa, det skulle 
jag vilja ha! (Juliette) 

   
Enligt Iyad behöver förändringar ske även på fördelningen utav bostäder, och berättar vidare 

om sina egna erfarenheter av bostadssegregationen samt hur många personer med 

invandrarbakgrund förpassas till de ”invandrartäta” områdena. 

När jag flyttade till Sverige jag kom direkt till Trollhättan. Jag tänkte att jag 
måste ta kontakt med svenskar, hur man ska ta kontakt med svenskar? Man måste 
skaffa en bostad på ett område där de flesta som bor där är svenskar. /…/ Jag 
började att söka själv från början men jag fick ingen lägenhet, och jag vet inte 
varför. /…/ Jag har tittat på nyheterna och läste tidningar att dem säger hela 
tiden att invandrare dem vill inte och gillar inte att bo på områden som massa 
som bor där är svenskar. Men /…/ jag vet inte varför dem räknade som alla 
invandrare? /…/ Och jag ställer frågan att vi vill bo med svenskar, men det går 
inte. (Iyad)  
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Haidar beskriver vidare att det är viktigt att satsa på att skapa mötesplatser till ungdomar och 

satsa på de unga. Många går inte i skolan, de vet inte vad ett CV är och är arbetslösa, dem 

umgås på torget dygnet runt och har inget att göra. När dem är äldre än 17 år får de heller inte 

delta i fritidsgårdens verksamheter. Så enligt Haidar skulle mötesplatser och sysselsättning 

vara en bra lösning för att utveckla området. 

Mobilisering för utveckling 

På frågan om varför de intervjuade engagerat sig i Trygg i Trollhättans föreningar, 

Ungdomskommittén, Pappaföreningen och Mammaföreningen gavs i stort sett två olika 

varianter av personliga anledningar, antingen beroende på att de vill utveckla situationen för 

omgivningen eller att utveckla sig själv för att genom detta kunna utveckla omgivningen.  

 
Iyad berättar att orsaken till att han engagerat sig i föreningen var att han såg okunskap som 

ett gemensamt problem för nyanlända invandrare, och att han ville bistå till att förändra 

situationen.   

Det finns många nyinflyttade familjer, föräldrarna förstår systemet fel. /…/ Det är 
konstigt, jag ser ungdomar som går mot föräldrar, /…/ och vi tänkte det är bättre 
att samla hur mycket som helst pappor och börja någon aktivitet att lära dem 
systemet, att bjuda någon från polisen. Det hjälper mycket att kunna gå rätt med 
deras barn. /…/ Lära varandra vilket som är rätt och vilket som är fel, och hur vi 
kan gå för att göra det rätta här. (Iyad) 

 
Juliette har sedan flera år tillbaka varit engagerad i att hjälpa och stödja kvinnor för att på 

olika sätt bli mer självständiga. Något som hon tycker är mycket viktigt är att stödja kvinnor 

och barn som misshandlas och nedsätts i hemmen. Genom Mammaföreningen kan hon hjälpa 

sina ”medkvinnor” att komma ut i samhället, hjälpa dem se sitt värde, och stärka deras 

självkänsla som mamma och framförallt som kvinna. 

Det funkar inte här ute i Sverige likadant som det gör i Irak, eller Syrien eller i 
Libanon, där är det ju stenhårt, men det spelar ingen roll. /…/ Ja, vi kan inte röra 
ungarna här, men det innebär inte att man slår ungarna för att man ska 
tillrättavisa ungarna, det finns vissa lagar, vissa gränser, som man som mamma 
ska kunna ta och har rätt till det. Och när dem är okunniga i svenska samhällets 
regler då kan dem inte sätta gränser. Då blir det att ungarna går ut, jaja 
samhället får väl hjälpa till. Samhället är inte skyldig att ta hand om ungarna! 
/…/ Och att kvinnorna inte bara känner att mitt jobb är att stå vid spisen, /…/ ta 
hand om barnen och ta hand om disken, det är ju inte de! Du kan ha ett eget liv, 
du kan ta hand om din kropp! (Juliette) 
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Haidar berättar att han själv har varit en av de unga som nämnts ovan. Han skolkade mycket 

från skolan, förstörde och bråkade och ägnade mycket tid på torget, men kände att han 

behövde förändra sig själv för att kunna förändra sitt umgänge. 

Ja, för jag förlorade mycket på det. Jag förlorade tid, jag förlorade familjen, jag 
åkte in i fängelset kan man säga. /…/ Jag såg att mina småsyskon, dem såg upp 
till mig när jag var kriminell. /…/ Jag tänkte det där kan inte stämma, så jag 
måste tänka om lite, dem ska inte vara som mig, dem ser upp till mig som den 
kriminelle idioten nu. /…/ Så när jag fick förslaget om Ungdomskommittén, direkt 
jag hoppade i utan att tänka. Jag ville vara en bra förebild, inte en kriminell, för 
mina bröder och för resten av ungdomarna. (Haidar) 

 
I Mammaföreningen arbetar som sagt kvinnorna för att stärka kvinnornas bild av sig själva 

och för att kvinnorna ska bli starkare i rollen som förälder. Juliette berättar att de bjuder in 

föreläsare som bland annat pratat om hälsa, alkohol och drogvanor samt föräldrarollen. För att 

sätta de teoretiska kunskaperna i sitt sammanhang har vissa börjat gå på träningspass och de 

har även önskat att testa det svenska nöjeslivet. 

En gång var vi faktiskt ute på Swania på after work. Herre Gud, ja så det var ju 
deras önskan faktiskt. För jag tänkte först att vi kanske skulle gå ut och käka 
någonstans på någon fin restaurang, men nej dem skulle gå på ”DISCO”! /…/ Så 
ja tänkte ja visst fan kan jag ta med er dit! (Juliette) 

 
Annars har Mammaföreningen ett starkt stödjande syfte där kvinnorna kan prata om sin egen 

situation, höra hur andra kvinnor har det och på så sätt få utbyte, råd och stöd.  

 
I Pappaföreningen finns det män från många olika länder och kulturer, och för att förstärka 

och mobilisera papporna är det viktigt att medlemmarna i gruppen känner och respekterar 

varandra. Detta sker bland annat genom så kallade ”Kurlturkvällar” där alla medlemmar får 

berätta om sin eget hemland, kulturen där och vad de ser som rätt och riktigt i föräldrarollen. 

Iyad menar att genom att lära känna varandra går arbetet lättare. Om fredags- och 

lördagskvällarna är de ute och nattvandrar och dagtid är de engagerade som vuxna i skolan.  

Vi är inte vakter eller poliser /…/ men vi går och ser om det finns grupper, om det 
är mopeder som hörs väldigt högt, eller musik eller någonting, om hus är öppna 
och inte stängt. /…/ Det är viktigt att hålla reda på vad gör dem. /…/ Och 
ungdomarna dem blir lite lugna och dem respekterar papporna som finns i 
området, för vi är ett stöd för våra ungdomar. /…/ Dem vet att jag känner och har 
kontakt med en massa föräldrar här i Trollhättan och blir rädda att jag tar 
telefonen och ringer till deras föräldrar. (Iyad) 

 
Ungdomskommittén är en förening för och med ungdomar som säger nej till våld, 

brottslighet, kriminalitet och droger, där medlemmarna ska hjälpa varandra att bli bra 
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förebilder för de yngre i området och Trollhättan. Tillsammans hittar de unga på olika 

verksamheter som kan ge en mer aktiv fritid, och ge det hederliga livet mer favör.  

Vi hittar på saker med dem, det är bättre att vi gör roliga saker med dem än att 
dem är ute och hittar på dumma saker. /…/ Dem som kommer nya, vi sätter in 
dem direkt med våra aktiviteter, och i början satsar vi lite mer på dem för att dem 
inte ska känna sig utanför och så. /…/ Så fort det dyker upp någonting bra med 
ungdomskommittén så ringer vi dem så att dem får känna ansvar och så. (Haidar) 

 
De aktiviteter som kommer upp vid mötena mellan ungdomarna är av skilda slag. Mestadels 

handlar det om sport och caféer samt andra liknande typer av fritidsaktiviteter, men även av 

mer medmänsklig natur.  

En gång /…/såg jag en äldre kvinna som hoppade av bussen och hon hade en 
massa väskor med sig, och det såg jobbigt ut. I våran kultur, vi har jättemycket 
respekt för äldre, dem ska inte bära eller nåt sånt, vi måste hjälpa dem, så jag 
tyckte synd om denhär kvinnan så jag sprang fram. /…/ Jag bara; Hej, det ser 
jobbigt ut för dig, jag vill gärna hjälpa dig! Ånej gå härifrån jävla invandrare du 
vill bara råna mig! Och då alltså, jag blev så sårad alltså, shit, jag ville ju bara 
hjälpa! /…/ Många vet jag, dem är rädda för invandrarkillar, så fick jag en 
jättebra ide, vi hade möte med dem, vi berättade att vi ville hjälpa dem, och dem 
tyckte det var bra. Sen så började dem ringa oss när dem behövde hämta posten, 
/…/ vi gick med påsar, sen har vi städat åt dem, vi har hängt gardiner sådana 
saker, och dem tyckte jättebra om det!  (Haidar) 

 
Att rekrytera nya medlemmar till Ungdomskommittén har enligt Haidar inte varit några större 

problem, föreningen växte snabbt upp och medlemsantalet har ökat snabbt. Dock finns det ett 

problem, det är svårt att få en varierad medlemskår.  

Dem flesta som är med är tyvärr mest killar, killar med invandrarbakgrund /…/ 
typ kan man säga. Vi har försökt få från andra ställen i Trollhättan, andra 
områden men det är lite svårt. Med tanke, allt vi gör är på Kronogården, det är 
många svenskar som inte vågar komma hit. /…/ Allt rykte som går, dem tror att 
dem blir rånade eller nerslagna när dem kommer hit. /…/ Så det behöver vi jobba 
på. (Haidar) 

 
Trots att Mammaföreningen har fått fäste i Kronogården har de vissa svårigheter med att 

rekrytera nya medlemmar. För vissa kvinnor är det ett stort steg att gå från hemmets ”trygga 

värld” till att engagera sig och gå på möten.  

Det är stora steg för dem, dem är fortfarande inte så fria och självständiga så när 
dem ska ut så kanske gubben ska äta eller att dem får främmat, och då kommer 
dem ju inte till mötena.  Eller oj vad ska folk tycka om mig om jag går på möten. 
/…/ Det är mycket sånt, så vi har ju inte nått riktigt, riktigt fram till kvinnorna. 
(Juliette) 

 
För att råda bot på detta har kvinnorna upptäckt att det inte är lönt att annonsera i tidningar 

med mera eftersom det är få i den aktuella målgruppen som blir uppdaterade på vad som 
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händer i närområdet genom media, utan knepet är istället att värva områdets skvallertanter. 

Ryktet om gruppen och dess syfte sprids från mun till mun och föreningen får på så sätt 

reklam.  

 
De tre tillfrågade medlemmarna är mycket nöjda över vad dem åstadkommit genom sitt 

engagemang i Trygg i Trollhättan, både på ett personligt och mer generellt plan. Ett exempel 

på detta är bland annat Haidar som ger följande bild:  

Mycket har det hänt alltså, med dem aktiviteter och saker som vi har gjort. /…/ 
Om jag ser till mig så hade jag fortfarande vart kriminell. Jag hade antingen 
suttit i fängelse nu eller gjort mycket dumma saker. Jag är 100 % säker på det. 
/…/ Dem flesta ungdomarna är med oss hela tiden nu, dem går på möten, dem har 
roligt när vi åker på läger. /…/ Är dem ute så kanske dem stör dem äldre som bor 
här, eller polisen åker runt och ser dem och stannar och börjar tjafsa, du vet det 
blir massa sådana här saker så det är bättre att dem är inne hos oss. /…/ Så jag 
tycker att det har hänt mycket på Kronogården den senaste tiden sedan 
ungdomskommittén startades!  (Haidar) 

 
Som tidigare nämnts berättade Haidar att det mestadels är ”invandrarkillar” som engagerat sig 

i kommittén och att många andra fortfarande är rädda för att komma till området. Dock har 

ungdomarnas engagemang i de gamla i området gett positiva effekter. Pensionärerna i 

området har gått från att vara rädda för att bli rånade till att vilja betala för den hjälp dem får 

från ungdomarna.   

Nej, jag vill hjälpa er från hjärtat, jag vill inte ha nåt med pengar att göra. /…/ 
Det känns jätteskönt faktiskt att ställa upp för dem gamla här. Att få dem att tänka 
lite positivt. (Haidar) 

 
Genom pappornas utåtriktade arbete bland annat som deras deltagande i gymnasieskolan 

sprids informationen om föreningen, inte bara inom Kronogården utan även till de andra 

stadsdelarna. Föreningen är idag känd över staden, papporna har fått respekt för deras 

deltagande och de kan se en inverkan på Kronogården. Iyad menar att området har blivit 

lugnare och att skadegörelsen har minskats sedan deras förening startades.  

 
Vad gäller Mammaföreningen berättar Juliette att det är mycket roligt att medlemsantalet 

ökar, och att kvinnorna är engagerade och börjar komma med egna initiativ till vad föreningen 

ska ha för aktiviteter och verksamheter. Gemenskapen mellan kvinnorna ökar ytterligare och 

dem vill även vända sig mer utåt, ta kontakt med andra kvinnoföreningar och få mer utbyte 

med andra kvinnor, exempelvis från kvinnogrupper i andra länder. 
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ANALYS 
I detta kapitel kopplas det empiriska material som intervjuerna genererat till den tidigare 

forskningen och den teoretiska referensramen. Analysen kommer att hålla samma teman som 

resultatredovisningen av respondentintervjuerna ovan, det vill säga upplevelse av stadsdelen, 

utveckling i området samt mobilisering för utveckling. Avsnittet som i det tidigare kapitlet 

hette Resumé av upplevelser kommer emellertid att analyseras under avsnittet upplevelse av 

stadsdelen, samt Trygg i Trollhättan kommer granskas under mobilisering för utveckling.  

  

Upplevelse av stadsdelen 
De intervjuade respondenterna ansåg att Kronogården var en bra stadsdel där människor från 

många olika länder och med många olika religioner och kulturer lever tillsammans. Att 

personer från olika länder bor tillsammans medan större delen av majoritetsbefolkningen bor i 

andra områden visar på att stadsdelen är etnisk segregerad. Stadsdelen är segregerad men inte 

homogent likt exempelvis China town i flera amerikanska städer, utan mer heterogent där de 

boende kommer från ett flertal olika länder och har olika religion och kultur (Bråmå, 2006). 

De intervjuade exemplifierar detta bland annat att man som boende i området måste ha viss 

kulturkompetens och kunna socialisera med personer från många olika världsdelar. Det som 

diskuterats under det observerade mötet är intressant ur ett segregations- och 

integrationsperspektiv. Deltagarna på mötet menade att Kronogården är ett integrerat område 

jämfört med de ”svensktäta” villaområdena som är segregerade. Utifrån Martinsson och 

Svedin (2005) är detta riktigt eftersom författarna anser att segregation är när olika 

befolkningsgrupper lever fysiskt åtskilda. I Kronogården bor och verkar personer från många 

olika länder, kulturer och trosuppfattningar tillsammans vilket tyder på att dem är integrerade 

och anpassas ömsesidigt till varandra, vilket personer i de ”svensktäta” delarna av staden har 

färre möjligheter till i sitt närområde. Spekulationerna kring att inga svenskar skulle flytta till 

Kronogården, ens om det byggdes villor där är ett tecken på den ”white flight” som finns i 

staden. Det vill säga att majoritetsbefolkningen undviker att bo i områden där andelen 

minoritetsbefolkningar är hög (Bråmå, 2006).  

 

Stadsdelen har vissa problem med bland annat nerskräpning, skadegörelse och kriminalitet, 

men dessa negativa aspekter har ingen större inverkan på den bild som de intervjuade har av 

Kronogården. Haidar känner sig hemma i stadsdelen, han trivs och kan aldrig tänka sig att 

flytta. Detta är relativt karakteristiskt för ungdomar som vuxit upp i ett segregerat 
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bostadsområde, de har sitt sociala nätverk bland de unga som bor där och de identifierar sig 

med stadsdelen (Sernhede, 2002).  

 
I enlighet med det som nämnts under avsnittet Mediebilden av det segregerade 

bostadsområdet, menar de intervjuade personerna i denna studie att media ger en orättvis, och 

snedvriden bild av området. Det som rapporteras om är mestadels skrivet i negativa termer 

och fokus ligger på de brott som begås i området, mer sällan benämns området i positiv dager. 

Det är först när det uppstår en obalans i maktförhållandena mellan två stadsdelar som det 

problematiska med segregationen uppkommer (Magnusson, 2001). Detta kan just kopplas till 

att till ”vi- och dem-tänkandet” ökar, det vill säga att genom att fokusera på de negativa 

företeelserna i ett område späds den främmande bilden av den ”annorlunda” kronogårdsbon 

på. Som läsare och ”icke-kronogårdsbo” kan man därmed bilda sig en uppfattning av att ”vi” 

bor på ett så mycket tryggare område än vad ”dem” gör. Fokuseringen på de negativa 

aspekterna kan leda till att negativa spiraler skapas. Ungdomar som stämplas ser det till slut 

som legitimt att utföra kriminella gärningar eftersom de redan klassats och betraktas som 

kriminella, det blir en del av dess identitet. Vilket kan kopplas till vad Sernhede (2002.) 

menar med att bilden av området och de boende som ”de Andra” kan leda till att de berörda 

försvarar sin stadsdel och till slut bekräftar den föreställning som de utomstående har av 

kriminalitet och stökighet.     

 
En ytterligare aspekt som nämns i sammanhanget är att annorlunda språk och högre 

samtalsvolym kan göra att människor som är ovana vid att höra andra språk missuppfattar de 

intensiva diskussionerna för att vara konflikter. Detta perspektiv tas inte upp under kapitlet 

Kunskapsläge – tidigare forskning, men är ändock en viktig aspekt. Orsaker till varför detta 

uppstår kan bland annat bero på att man som utomstående är rädd för det ”annorlunda”, och 

kopplar samman det annorlunda med det farliga. 

 

Utveckling i området 
De intervjuade respondenterna menar att segregationen mellan svenskar och invandrare 

behöver minska i Kronogården och att det inte ska vara en ”vi och dem” - relation mellan 

personer boende i olika stadsdelar. Juliettes uttalande om att hon inte vill att andra ska 

betrakta henne som smutsig kan kopplas till vad Sernhede (ibid.) menar som stereotypifiering 

av ”de Andra”. Omgivningens syn på den enskilde personen skapas inte utifrån individens 

egen personlighet eller egenskaper utan utifrån redan förutfattade meningar om de boende i 



32 
 
 

 

området. Något som behövs för att stadsdelen ska utvecklas är mötesplatser där människor lätt 

kan träffas. Som beskrivs under avsnittet Kronogården i den Teoretiska redovisningen har 

Kronogårdens forna glans med utbud av service i centrum mattats av något (Gunther, et al., 

2005). En förutsättning för att boende från de olika stadsdelarna ska kunna bli integrerade 

med varandra är att de möts, vilket också är en viktig byggsten i samhällsarbetet.  

För att integrationen ska kunna vara möjlig krävs även vissa strukturella förändringar. Iyad 

beskrev hur han för sin egen och familjens del helst hade velat flytta in till ett mer blandat 

område, men hade ej möjlighet till detta eftersom den bostadsmarknaden var stängd. Vilket 

åskådliggör att den senare forskningen avseende den etniska boendesegregationen stämmer i 

detta fall. Andelen landsmän har, som Sernhede (2002) beskriver, ingen större inverkan på 

vart man som nyinflyttad bosätter sig, utan vart man blir tilldelad bostad beror på strukturella 

orsaker.  

 

Mobilisering för utveckling    
Utifrån de tre varianter av community work som tidigare presenteras kan Trygg i Trollhättan 

stämma in under två, det vill säga community organization och community developent.  

Community organization på så sätt att initiativet till projektet kommer från förvaltningschefen 

på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, samt att föreningarna arbetar för att förebygga 

och tidigt åtgärda problem och bekymmer som finns bland de boende i Kronogården. Detta 

bland annat genom att skolan kontaktar Pappaföreningen för att få ytterligare vuxenförebilder 

i skolan. Att Trygg i Trollhättan även passar in på community development beror på att det är 

de boende som engagerats för att gemensamt öka tryggheten i Kronogården genom 

exempelvis nattvandringar, föreläsningar och fritidsaktiviteter.  

 
Eftersom förslaget till projektet kom från förvaltningschefen och att projektet mestadels 

finansieras av ett bidrag från Folkhälsoinstitutet är Trygg i Trollhättan en verksamhet med 

paraplystrategi, om än med gräsrotsinslag eftersom varken Folkhälsorådet eller staden har 

någon direkt påverkan på vilka aktiviteter som bedrivs i de olika föreningarna. Det är 

medlemmarna själva som står för förslagen, planeringen och genomförandet av aktiviteterna.  

 
I vilken mån en person engagerar sig i sitt närområde har att göra med hur mycket dem är 

engagerade i verksamheter utanför området (Völker, 2007). Detta ger Abbas exempel på när 

han berättar om de tidigare föräldragrupperna som startats innan Trygg i Trollhättan, det vill 

säga att deltagarna tappar intresse och möjlighet att engagera sig i gruppen när de fått arbete. 
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För att försöka undvika detta startades Pappaföreningen, Mammaföreningen och 

Ungdomskommittén som just som föreningar med framröstade representanter i styrelsen med 

mera. Detta kan tyda på det som Völker (2007) menar med egen vinning, genom att 

medlemmarna får en befattning och dess engagemang värdesätts växer de med rollen. Det kan 

även tyda på det ömsesidiga beroendet, är gruppen uppbyggd som en förening där alla 

medlemmar spelar en viktig och avgörande roll för föreningens framgång, blir man som 

medlem mer mån om att bidra med sitt till föreningen. Enligt Abbas är det viktigaste för 

mobiliseringen av de boende i Kronogården att se människan, och se henne med respekt och 

värdighet. Vilket stämmer väl in på samhällsarbetaren arbetsuppgift; att utveckla den potential 

och de möjligheter som deltagarna bär inom sig i den mån att föreningen till sist ska kunna 

leva vidare utan samhällsarbetares inverkan (Sundh & Turunen, 1992). Genom vägledning 

och stöttning av de initiativ som kommer upp kommer föreningarna till slut att kunna leva 

sina egna liv. Att starta Trygg i Trollhättans underprojekt som föreningar har gett ett bra 

utslag, medlemmarna är aktiva och tar egna initiativ, men även om gruppen har en 

föreningsstruktur har det visat sig att engagemanget kan svalna när nya intressen uppkommer.     

 

I enlighet med den egna vinningen har de tre respondenterna har alla olika anledningar till sitt 

engagemang i Trygg i Trollhättans föreningar, beroende på vad man vill få ut av relationerna i 

gruppen. Magnusson (2001) beskriver hur omgivningens syn på det segregerade områdena 

leder till att de boende kan marginaliseras, diskrimineras och stereotypifieras. Med 

utgångspunkt i detta kan grunden till varför Haidar valde att engagera sig i Trygg i Trollhättan 

betraktas. Haidar var tidigare kriminell och sågs som en förebild av de yngre syskonen och 

ungdomarna i området, men ville efter fängelsevistelsen förändra bilden av sig själv, han fick 

förtroende att medverka i Ungdomskommittén, dra nytta av sina erfarenheter och 

respekterades för den människan han är. Utifrån samhällsarbetet är detta ett exempel på den 

sociala mobiliseringen, att genom rätt stöttning och bra förhållanden kan de dolda resurserna 

aktiveras (Sundh & Turunen, 1992).  

Vad gäller Juliettes engagemang grundar sig den inte främst i att förändra sin egen situation, 

utan däremot andras. Juliette har tidigare stöttat kvinnor som på olika sätt haft det besvärligt, 

och genom Mammaföreningen vill hon utveckla detta och förbättra situationen för fler 

kvinnor i området. Detta engagemang pekar på det Sundh och Trurunen (ibid.) menar med 

samhällsarbete, att när folket inte är helt tillfredställd med de insatser som kommun eller stat 

genomför hittar de själva vägar att förbättra situationen, vilket ska stöttas och uppmuntras.  
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Orsaken till att Iyad engagerat sig i Trygg i Trollhättan var för att han ansåg att det fanns ett 

behov av att nyanlända föräldrar tar del av regler och normer som finns i Sverige, så att de 

kan stötta sina barn och vägleda dem att göra rätt utifrån det sammanhang de befinner sig i 

just nu. Just detta resonemang känns även igen från Juliettes och Abbas uttalanden och är med 

andledning av detta ett uppenbarligen aktuellt ämne att arbeta utifrån. Inom samhällsarbetet är 

det viktigt att bygga vidare på de frågor som deltagarna själva anser vara av stor vikt, 

eftersom det då finns engagemang, förändringsvilja och därmed stora möjligheter till att 

kunna transformera situationen (Sundh och Trurunen, 1992). 

    

De tre föreningarna arbetar på olika sätt för att uppnå Trygg i Trollhättans tre punkter; 

mobilisera vuxenvärlden, fånga upp ungdomar innan dem trampar fel samt aktivera 

föreningslivet. Föreningarna har utifrån dessa utgångspunkter fria tyglar att skapa sina egna 

verksamheter och aktiviteter med stöd från ledaren av projektet. De anordnar fritidsaktiviteter, 

ungdomscaféer, hjälper gamla, nattvandrar och deltar i skolan samt stärker varandra i 

föräldrarollen, frågor som berör dem alla i föreningarna.  

 
Vad gäller rekryteringen av nya medlemmar märks den egna vinningen av i alla tre 

föreningarna. Vid skapandet av nya nätverk söker sig människor ofta till personer som liknar 

en själv (Völker, 2007). I Ungdomskommitténs fall riktar de främst sina aktiviteter mot 

Kronogården och då det mestadels är invandrarkillar som är engagerade får det också som 

följd att föreningen också lockar personer med liknande bakgrund och intressen. För att nya 

medlemmar i Ungdomskommittén ska känna sig välkomna får de vara med på aktiviteterna 

och får eget ansvar från start. Detta är ett exempel på det ömsesidiga beroendet som Völker 

(ibid.) skrivit om. Genom att medlemmarna får känna delaktighet blir man mån om 

verksamheten, vilket gör att engagemanget ökar.    

Ett mål som Mammaföreningen har är att stärka kvinnors självbild och uppmuntra dem till att 

bli mer självständiga som kvinnor, mammor och hustrur. Som både Abbas och Juliette 

beskriver är föräldrarna kunniga på att uppfostra sina barn, men genom flytten till ett annat 

land, med annan kultur, regler och språk kan föräldrarollen försvagas. Detta kan med enkelhet 

kopplas till vad Sundh och Turunen (1992) menar med de latenta kunskaperna som med rätt 

uppmuntran kan återuppväckas. Att mobilisera mammorna i området har dock visat sig vara 

ganska svårt. Orsakerna till detta kan vara många, och är med största sannolikhet individuellt 

från kvinna till kvinna. Men genom att nå till ett mindre antal kvinnor, och förbättra 

situationen för dessa personer kan det leda till ringar på vattnet. Utifrån den egna vinningen 
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söker man sig till personer där man kan dra nytta av ett utbyte (Sundh & Turunen, 1992). 

Sprids ryktet om att kvinnors situation förbättrats genom deltagandet i Mammaföreningen ges 

god reklam för föreningen och i förlängningen kan kvinnor, som lever under liknande 

förhållanden, komma att bli intresserade av föreningen.  

Iyad berättar att medlemskåren är mycket skiftande i Pappaföreningen, avseende 

ursprungsländer och kulturer. För att lära känna varandra på ett bättre sätt delar de med sig av 

sina egna seder och bruk vid de så kallade kulturkvällarna, vilket leder till att respekten för 

varandra och varandras tänkande ökar. Detta leder i sin tur till att den sociala integrationen i 

gruppen ökar och känsla av sammanhang bildas (Hipp & Perrin, 2006).   

 

De intervjuade beskriver vad dem åstadkommit genom Trygg i Trollhättan i positiva ordalag. 

Utifrån de aktiviteter som Ungdomskommittén anordnar blir fritiden för unga i Kronogården 

mer aktiv, istället för att vara ute deltar många idag i Ungdomskommitténs verksamheter. 

Kvinnorna i Mammaföreningen har fått en gemenskap utanför familjenätverket och kommer 

med egna förslag på frågor att arbeta med, samt genom Pappaföreningens utåtriktade arbete 

har kunskaper om föreningen spridits över staden och gatan blivit något lugnare.  
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DISKUSSION 
Önskemålet var att med denna studie få en ökad kunskap i hur en boendesegregerad stadsdel 

kan uppfattas av de som engagerar sig för dess utveckling. Samt hur man kan arbeta för dess 

utveckling. Att studera Kronogården utifrån hur föreningsaktiva personer i Trygg i Trollhättan 

uppfattar stadsdelen har genererat många nya kunskaper, som också besvarat studiens 

frågeställningar. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att de kunskaper som har genererats är att Kronogården är en 

bra stadsdel att bo i, där människor från många olika ursprung kan samverka, interagera och 

trivas tillsammans, de boende är integrerade inom stadsdelen. Det finns vissa problem med 

skadegörelse och kriminalitet i området men stadsdelen har fått en oförtjänt misskrediterande 

bild genom media som mestadels rapporterar om det negativa. Det som behöver hända för att 

Kronogården ska utvecklas är att människor från olika stadsdelar möts, lär känna varandra 

och att fördomar och segregationen mellan de olika områdena minskar. Mötesplatser är något 

som är viktigt både för integrationen mellan människor men även för att samhällsarbetet ska 

kunna fungera. En utveckling behöver även ske vid tilldelandet av bostäder, då nyanlända 

invandrare inte självklart har för avsikt att bosätta sig med landsmän och andra personer som 

kommer från utlandet. Genom att mobilisera sig för områdets utveckling har en grupp 

kvinnors självkänsla ökat både i rollen som kvinna samt familjemödrar. Ungdomar som 

tidigare inte haft någon sysselsättning och istället kanske ägnat sig åt ofog har idag en mer 

aktiv fritid genom Ungdomskommitténs aktiviteter, och papporna har fått stöd i sin 

föräldraroll att förstå svenska normer och är aktivt utåtriktade genom nattvandringar och 

deltagande i skolan. Dessa resultat beror på att de boende gått ihop och engagerat sig för de 

frågor de själva ansett vara viktiga. I enlighet med samhällsarbetet och den sociala 

mobiliseringen har de fått uppmuntran och stöttning att förverkliga sina önskemål för att 

kunna bidra till någon förändring.  

 

De resultat som framkommit genom denna studie kan i mångt och mycket överensstämma 

med den tidigare forskningen som gjorts på området. Något som visats genom denna studie är 

att många trivs i stadsdelen samt att engagemanget för förändring finns inom invånarna och 

med rätt ”nyckel” kan engagemanget och viljekraften till utveckling frigöras. Vilket också har 

en relevans för det sociala arbetet och samhället i stort, genom att mobilisera allmänheten i 

frågor som berör dem själva kan ett preventivt arbete skapas och framtida problem förebyggas 

och förhindras.  
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Under arbetets gång har ett flertal tankar väkts, exempelvis på vilket sätt den bild av 

Kronogården som framkommit i denna studie är präglad av att det främst är föreningsaktiva 

personer som varit delaktiga i studien. Är man aktiv i Trygg i Trollhättan eller går på 

diskussionsmöten gällande tryggheten i Kronogården kan man möjligtvis redan ha en annan 

bild av området än de personer som inte valt att engagera sig. Möjligtvis hade en annan bild 

framkommit om en annan målgrupp studerats. Att intervjua personer som är aktiva i projektet 

kan också påverka objektiviteten på vilken verkan föreningarna har på området, men då syftet 

med studien ej var att utvärdera Trygg i Trollhättans verksamhet är detta enligt min mening 

inget negativt.  

 
Som nämndes vid det observerade mötet är inte Kronogården någon segregerad stadsdel 

utifrån den interna strukturen, där människor från olika världsdelar och kulturer umgås 

dagligen och är integrerade. Jag anser att denna vinkel av integration och segregation är 

mycket intressant och viktig, en vinkel som inte får tillräcklig uppmärksamhet. Enligt min 

mening är den allmänna bilden av integration och segregation något som sker mellan gruppen 

”svenskar” och gruppen ”invandrare”. Men att relationerna inom dessa grupper också handlar 

om integration, belyses mer sällan.  Ett annat ämne som väkt mitt intresse är vem som äger 

problemen med exempel skadegörelse i en stigmatiserad stadsdel. Är det den person som 

utför gärningen som är grunden problemet eller är det omgivningens syn på denne som leder 

till att gärningen begås?  

 
Utifrån de svar som getts på vilka aktiviteter de olika föreningarna har kan vissa könsmönster 

skönjas, det vill säga att mammorna mestadels engagerar sig för att förbättra sin egen självbild 

och rollen som mamma, medan papporna har en mer utåtriktad verksamhet med 

nattvandringar och skolaktiviteter. Vad detta beror på kan enbart spekuleras i, men enligt min 

mening skulle det behövas mammor ute om kvällarna likväl som pappor, och att balansen 

mellan föräldrarollerna på så sätt också jämställs mer. Men som Juliette beskriver är det ett 

stort steg för många kvinnor att engagera sig i Mammaföreningen och att det kanske därför i 

ett första steg behövs mer fokus på kvinnornas självbild och självständighet för att i ett andra 

steg kunna vara aktiva ute om kvällarna.  En annan reflektion kring genus i förhållande till 

Trygg i Trollhättan är att engagemanget i Pappaföreningen svalnat något i och med att arbete 

och andra intressen tar upp deltagarnas tid, något som inte verkar vara fallet i 

Ungdomskommittén och Mammaföreningen på samma sätt. Även detta är ett 

spekulationsämne. Kan det möjligtvis vara så att pappornas intresse är mer instabilt än 



38 
 
 

 

mammornas och ungdomarnas, eller kan det bero på att män har lättare att träda ut på 

arbetsmarknaden än kvinnor?   

 
Ett annat spörsmål som ägnats mycket tanke är den rollen som jag haft som ”undersökare” i 

denna studie. Jag kommer själv inte från Kronogården och har heller inte någon större 

anknytning till området. Som Sernhede (2002) menar är ofta journalister likt upptäcktsresande 

när de ska rapportera från miljonprogramsområden och beskriver bilden av ”dem Andra” eller 

som en multikulturalismens visionär som blundar för problem. Förhoppningen har varit att 

varken försöka vara upptäcktsresande eller visionär, utan att genom de frågor som ställdes vid 

intervjuerna ändå få en relativt representativ bild av hur de aktiva i Trygg i Trollhättan 

uppfattar Kronogården.  

 
Ämnet social mobilisering och samhällsarbete inom segregerade bostadsområden är långt 

ifrån uttömt. Det behövs göras mer studier där de boende själva får berätta om sin bild och 

erfarenheter för att fördomar gentemot miljonprogramsområdena så småningom ska kunna 

avta, och att mötena mellan personer boende i de olika stadsdelarna ska öka.  

 
Ett förslag på ett vitt fält som enligt min mening behöver utforskas ytterligare är bland annat 

att bygga vidare på denna studie genom att göra en opinionsundersökning för att undersöka 

hur Kronogårdsbor, som inte är aktiva i Trygg i Trollhättan, upplever stadsdelen samt 

huruvida Trygg i Trollhättans verksamheter har någon inverkan för allmänhetens trygghet i 

området.  
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE – INFORMANTINTERVJU 
 
Bakgrund 
� Vad heter du? 

� Vad har du för sysselsättning? 

� Hur länge har du varit engagerad i Kronogården? 

 
Trygg i Trollhättan 
� Skulle du vilja berätta om tryggheten i Trollhättan, är det en otrygg stad? 

� Skulle du vilja berätta vad Trygg i Trollhättan är för verksamhet? 

� Hur kommer det sig att det startade? 

� Varför är Kronogården pilotområde? 

� Vad har Trygg i Trollhättan för mål och visioner? 

� Vad behöver hända för att nå dessa mål? 

� Hur engagerar man personer att gå med i projektet? 

� Kan man se någon förändring/förbättring i tryggheten sedan projektet startade? 

 
Underprojekten: Ungdomskommittén, Mammaföreningen och 
Pappaföreningen 
� Skulle du vilja berätta lite mer om Ungdomskommittén, Mammaföreningen och 

pappaföreningen? 

� Varför behövs föreningarna, vad har dem för verksamhet, vilka engagerar sig, hur går de 

till väga för att nå sina mål? 

 
Påverkan på projekten 
� Hur finansieras verksamheterna i föreningarna? 

� Vilken roll har du som samhällsarbetare/initiativtagare i föreningarna? 

� Tror du dessa yttre faktorer påverkar verksamheterna i någon riktning? 

 
Övrigt 
� Är det något som du skulle vilja förtydliga, berätta mer om eller fråga om? 
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE – RESPONDENTINTERVJU 
 

Bakgrundsfrågor 

� Vad heter du? 

� Vad har du för sysselsättning? 

� Vad har du för anknytning till Kronogården? 

 
Upplevelse av stadsdelen 
� Skulle du vilja berätta lite om Kronogården, hur du upplever stadsdelen? 

� Hur upplever du relationen mellan grannarna i området? 

� Hur tror du Kronogården uppfattas av personer som bor i andra stadsdelar? 

- Stämmer denna bild? 

 
Utveckling i området 
� Finns det något som du tycker behöver utvecklas i Kronogården? 

� Hur vill du att stadsdelen ska vara? / Vad tycker du kännetecknar en bra stadsdel? 

� Vad behöver hända för att din bild av stadsdelen ska bli verklig? 

 
Mobilisering för utveckling 
� Skulle du vilja berätta lite om ungdomskommittén/ mammaföreningen/ pappaföreningen? 

� Hur länge har du varit aktiv i ungdomskommittén/ mammaföreningen/ pappaföreningen? 

� Hur kom du i kontakt med ungdomskommittén/ mammaföreningen/ pappaföreningen? 

� Hur kom det sig att du engagerade dig i föreningen? 

� Vad arbetar ni för? / vad vill ni förändra? 

- På vilket sätt arbetar ni för förändring i området? 

� Vad tycker du är det viktigaste som ni arbetar för/med? 

� Kan du se (tecken på) någon förändring i situationen i området som resultat på det arbete 

ni gör? 

 
Övrigt   
� Är det något som du skulle vilja förtydliga, berätta mer om eller fråga om? 
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BILAGA 3: INBJUDAN ATT DELTA I STUDIEN 
 

Välkommen till att delta i en studie om bilden av Kronogården och 
mobiliseringen för stadsdelens utveckling 
  
Att städer är etniskt segregerade är en vanlig företeelse, inte bara i Sverige utan världen över. 
De bilder och beskrivningar som visas i massmedia om dessa stadsdelar är ofta negativa och 
kopplar områdena till platser för bland annat kriminalitet och ungdomsgäng. Men vad tycker 
de boende och de som är engagerade i området? Är dessa stadsdelar lika ”farliga” som det 
visas i media?  
Syftet med denna studie är att få en ökad kunskap i hur invånare och engagerade i 
Kronogården upplever stadsdelen, samt hur de mobiliserar sig för dess utveckling.  
 
Med anledning av Ditt engagemang i Ungdomskommittén, Mammaföreningen eller 
Pappaföreningen erbjuder jag Dig därför att delta i en intervju rörande Dina upplevelser och 
lärdomar.  
 
Studien är en C-uppsats i ämnet Socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund. Jag som 
skriver arbetet (och kommer att hålla i intervjun) heter Mikaela Andersson. Uppsatsen 
handleds av Fil dr Minoo Alinia som kan nås på telefonnummer 063-16 57 19. 
 
Intervjuerna bygger på ett frivilligt deltagande. Dina personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte kommer att bli känd för andra än mig. Som 
medverkande har du rätt att avstå från att svara på frågor och du kan när som helst välja att 
avbryta din delaktighet utan särskild förklaring.  
 
Intervjun beräknas ta ca 30 – 60 minuter, och kommer efter ditt godkännande att spelas in på 
band, detta för att underlätta bearbetningen av informationen. Ljudbanden kommer sedan att 
raderas efter bearbetningen.  
 
Den färdigställda uppsatsen kommer att läsas av studenter och lärare samt kommer att finnas 
till utlåning på Mittuniversitetets bibliotek.  
 
Vill du vara med och bidra till ökad kunskap om bilden av Kronogården och hur man kan gå 
till väga för att utveckla området? 
Tveka inte att delta i studien! 
 
 
Med vänliga hälsningar –  
 

 
Mikaela Andersson 
 


