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Abstrakt 
 
 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka ungdomars och 
fältassistenters syn på den offentliga närmiljön. Studien är begränsad 
till stadsdelen Bagarmossen i Stockholms stad. Vi har tagit reda på 
vad killar i högstadieåldern gör på sin fritid och hur fältassistenterna 
arbetar. Vi har undersökt om och hur relationer och kontroll skapas 
och hur det påverkar killarna och fältassistenterna. En ytterligare 
aspekt som tagits upp i uppsatsen är vad killarna och fältassistenterna 
har för tankar om trygghet och syn på medias roll. I studien har det 
använts en modell med tre zoner: frizon, normzon och förbudszon. 
Begreppen ungdomsoffentlighet och moralisk panik har använts samt 
teorin om det kommunikativa handlandet. Kvalitativa intervjuer har 
gjorts och stor vikt har lagts vid var och ens upplevelser. Resultaten 
visar att killarna var trygga. Alla sa att det finns kompisgrupper, men 
utan ledare De kunde vara ute utan att göra någonting särskilt. 
Fältassistenterna ansåg det viktigt att ha relationer för att göra ett bra 
arbete. De tyckte att det övergripande samarbetet i stadsdelen är bra 
och att Bagarmossen inte skiljer sig från andra stadsdelar. Båda ansåg 
det viktigt för ungdomar att få vara ifred, men under kontroll. De 
kände sig trygga med ungdomarna.  
 

Nyckelord: offentlighet, ungdomsoffentlighet, trygghet, relation,  

  kontroll, media 
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Kapitel 1 Inledning 
 

Två bilder av verkligheten 
 

Bagarmossens centrum 
Fredag den 8 april 2005, klockan 21.00-23.00 

Vi tar oss en promenad här denna kväll. Två torg som hänger ihop, ett större och ett mindre. 

Det finns affärer och verksamheter i samtliga hus runt torget. Ovanför bor människor i 

lägenheter. De halvhöga husen närmast torgen är från 1950 talet i brun och grå puts. Här finns 

bland annat några krogar, konditorier, mat- och klädaffärer, apotek och bibliotek. Svenska 

kyrkan har en lokal som inte ser ut som ett kyrkorum vid det lilla torget. Mitt på torget finns 

Grillen. Han som arbetar där verkar känna många invånare, både gamla och unga. I en nyare 

byggnad i rött tegel är Folkets Hus inhyst. Fritidgården ligger insprängd mellan de båda 

torgen, mittemot Folkets Hus. Solen har tittat fram under dagen och några utemöbler har 

ställts fram på terrasserna. Tunnelbanestationen ligger vid det större torgets kortsida. Där 

finns också en rund anläggning med bänkar och blomrabatter. Allt ser rätt grått och trist ut, 

beroende på att snön just smält bort. Det stora torget vid tunnelbanan ligger nästintill öde. 

Några skyndar sig in till stationen, andra kommer precis fram. Det finns ingen som hänger 

runt utan sysselsättning. De flesta är på väg någonstans. Endast två mindre ungdomsgrupper 

syns till. Den ena gruppen består av några ungdomar i nedre tonåren, eller också är de ännu 

yngre. En av killarna går undan och samtalar med en av Lugna Gatan värdarna. Den andra 

gruppen består av lite äldre ungdomar. Några väntar utanför tunnelbanan på några andra som 

anländer med tunnelbanan en stund senare. De har ett sexpack öl med sig. De korsar det stora 

och sedan det mindre torget och försvinner sedan ur sikte bakom höghusen. På fritidsgården 

är det övernattning i natt. Några är där inne och spelar pingis och kort, några strömmar till 

med liggunderlag. Det verkar vara ganska få i rörelse denna kväll. Killen som driver Grillen 

säger att det är mer fart på lördagskvällarna. Rundar man husen där apoteket är inhyst och tar 

sig nerför en garagenerfart kommer man till stora järndörrar. Där bakom i det före detta 

garaget finns Bagarmossens Motor & IT klubb (Motorklubben), som är ett ställe som drivits 

ideellt av Henry Gustafzon i nio år och har över 100 medlemmar.  Här kan man meka med sin 

cykel eller moped, spela dataspel eller bara vara. Just idag är det dock stängt här. För en 

månad sedan då vi var här var det många yngre ungdomar, mellan 11 och 13 år. Henry är inte 
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så petig med åldersgränser. Vi vandrar tillbaka till torget. En polisbil glider upp till 

fritidsgården, en manlig och en kvinnlig polis kliver ur, går in på gården och pratar lite med 

folket där. Kyrkans lokaler är stängda denna kväll. Det är för övrigt en ganska skön kväll. Vid 

23 tiden är det ingen på de två torgen, så när som på ett par ungdomar utanför Grillen. Det 

känns tryggt, lugnt och trevligt att vara här ikväll liksom vid de tidigare tillfällen vi har varit 

här i Bagarmossens centrum. 

Medias bild av ungdomar 
Den senaste tiden har det varit mycket uppmärksamhet kring ungdomars rörelser på gator och 

torg. Det har växt fram en bild i medierna som handlar om ungdomars gängbildning, 

våldsutövning och kriminalitet. På Dagens Nyheters (DN) framsida den 20 december 2004 

stod att läsa ”Liga värvar 12-åringar att begå grova brott.” Öppnar man tidningen på sidorna 

10 och 11 står det ”Pojkliga sätter skräck i hel stadsdel – Äldre lejer yngre att begå grova 

brott. Polisen i Bagarmossen maktlös.” På samma uppslag står det att ”Fritids vill tvätta bort 

våldsstämpel.” Drygt en månad senare rapporterar DN om att ett brottsförebyggande råd 

(BRÅ) ska bildas i Bagarmossen (DN, 2005-02-06). SVT: s Dokument inifrån (SVT1 2005-

02-01) behandlade polisens hårdsatsning mot ungdomsgängen. ”Jakten på gängen” var en 

dokumentär som handlade om hur polisen med punktbevakning och nolltolerans hoppas skapa 

trygghet i utsatta bostadsområden. För detta ändamål har polisen bl.a. tillskapat SGI, vilket 

betyder enheten Särskilda Gäng Insatsen. SGI består av ungefär 30 poliser och verkar i 

Stockholmsförorten Fittja. Insatserna har ett brett politiskt stöd. Fredagen den 5 maj 2005 

rapporterade SVT1 om en händelse på Hjulstaskolan där det målades upp en bild av ett 

våldsamt gängbråk. I ett flertal efterföljande artiklar dementerades beskrivningen av 

händelsen i Hjulsta (exempelvis DN 6 och 7 maj-2005) 

 På ett öppet medborgarmöte i Bagarmossen (2005-02-02), som hade som huvudsyfte att 

”stärka tryggheten i området” genom ett ökat samarbete på alla nivåer, presenterade polisen 

sin färska trygghetsmätning (www.stockholm.se). Denna mätning visade bland annat att det 

fanns två centrala platser, torget och tunnelbanan, där många invånare i ganska hög grad 

kände sig otrygga, särskilt kvällstid. Denna otrygghet kunde, enligt mätningen, direkt kopplas 

till ungdomsgrupper som vistas på dessa platser som utgör en del av den offentliga närmiljön.  

Förhistoria 
Vårt intresse för bakomliggande orsaker till framväxandet av denna bild har aktualiserats 

genom dessa artiklar och TV program som handlade om gängbildning och dess konsekvenser 

för de boende i Bagarmossen. Vi har tagit reda på att antalet anmälda brott per 100 000 
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invånare är lägre i Bagarmossen (13 084) än till exempel Östermalm (21 493) under 2004 

(www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12). 

Vilken av dessa bilder stämmer bäst överens med ungdomarnas egen upplevelse? Hur kan 

synen vara utifrån det sociala arbetet genom fältassistenternas berättelser? Vi tror att det är av 

vikt att som socialpedagog eller fältarbetare vara insatt i hur ungdomars offentlighet ser ut. 

Det kan vara en hjälp i skapandet av relationer på fältet. Vi är för det första nyfikna på hur 

ungdomar i högstadieålder (13- 16 år) ser på sin offentliga närmiljö och på betydelsen av den 

som ett led i en frigörelseprocess. Deras upplevelse sätts i förhållande till den mer 

kontrollerande vuxenvärlden. För det andra vill vi undersöka hur fältassistenterna i samma 

område ser på dessa aspekter utifrån sin yrkesroll. En genomgång görs av olika forskares 

användning av olika begrepp såsom privat och offentlig. Hur ser ungdomars behov av 

offentliga platser ut för sitt identitetsskapande? Vad finns det för syn på ungdomsoffentlighet i 

media, hos polisen och samhället i stort? 

 

Syfte och Frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vad fältassistenter och killar i högstadieåldern har för 

syn på den offentliga miljön i Bagarmossen. 

 

• Vilken syn har killarna på den offentliga närmiljön?  

• Vilken syn har fältassistenterna på killarnas offentlighet? 

• Har relationsskapande och kontrollfunktioner betydelse för killarna och 

fältassistenterna?  

• Vad har killarna och fältassistenterna för syn på trygghetsmätningen och medias roll? 
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Kapitel 2 Tidigare forskning 
 

Bakgrund  
 
Med hänsyn till uppsatsens syfte, som är att undersöka hur ungdomar och fältassistenter ser på 

användandet av den offentliga närmiljön, är det viktigt att ta reda på vad som har belysts av 

olika forskare i detta sammanhang. Forskningen kring offentlighet i allmänhet är hitintills 

begränsad (Lofland, 1998; Andersson, 2002) och offentlighet utifrån ungdomar i synnerhet 

(Andersson, 2002). En avgränsning har gjorts utifrån vad som finns inom svensk forskning på 

området offentlighet med fokus på ungdomar samt Loflands (1998) amerikanska studie som 

kommer närmast den svenska. För att få ett perspektiv på ungdomars kulturella friställning 

har Thomas Ziehes (1986, 2002) tolkning kring dessa moderniseringsprocesser tagits med.  

 Utifrån tidigare forskning har det visat sig att det i alla tider har uppstått konflikter mellan 

generationer som handlar om ungdomars frigörelse. Denna frigörelseprocess kan beskrivas 

utifrån en frihet från någon eller någonting t ex föräldrarna och skolan eller frihet till 

någonting t ex självständighet och autonomi. Offentliga platser har alltid varit av betydelse för 

denna frigörelseprocess. Ansatsen i uppsatsen är att undersöka spänningsfältet mellan olika 

gruppers utnyttjande av det offentliga rummet. Därför är det lämpligt att definiera begrepp 

som privat, offentlighet och offentligt rum utifrån tidigare forskning. Vad är rumslig 

offentlighet och vad är social offentlighet? Finns det till och med en ungdomsoffentlighet att 

urskilja?   

Privat och offentligt  
För att kunna definiera vad som avses med offentlighet bör också begreppet privat definieras. 

I uppsatsen läggs dock fokus på det offentliga och vad det innebär för ungdomars frigörelse.  

 Enligt Björn Andersson (2002) sätts begreppet offentlig alltid i relation till sin motsats 

privat som står för något enskilt, slutet och intimt. Privat gentemot offentligt avser att ringa in 

en grundläggande dimension i samhället och som har en primär betydelse för hur vi ser på 

både oss själva och de sociala strukturer vi lever i. Längre fram i sitt resonemang om privat – 

offentlig talar dock Andersson i termer av ett kontinuum mellan dessa poler, vilket innebär en 

rörlig syn på vad som är det ena eller det andra. Det finns med andra ord många ”grader” av 

privathet och offentlighet. Han talar också om den fysiska kroppen som spänningsreglerande 

mellan den privata och offentliga sfären.  
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Mats Lieberg (1992) diskuterar privat-offentlig utifrån ungdomarna. Han skriver att den 

privata sfären handlar om att upprätta självständig intimitet. Platserna det kan handla om är 

till exempel det egna rummet.  

Offentlighet  
Lieberg (1992) har studerat ungdomar i tonåren i ett förortsområde i Lund. Han har studerat 

hur de förhåller sig till den byggda miljön utifrån hur de faktiskt använder sig av olika platser 

i det offentliga rummet och vilken symbolisk betydelse användningen har. I hans avhandling 

definieras offentligheten med utgångspunkt från den plats där det sociala livet utspelas. Det 

kännetecknas av att det är tillgängligt för alla och kan nyttjas av vem som helst oavsett vilken 

bakgrund, samhällsposition och åsikt man har.  

 Anderssons (2002) offentlighetsbegrepp går i samma anda som Liebergs tankar kring 

offentlighet. Det ska handla om öppenhet, tillgänglighet, gemensamhet och kollektivitet. Han 

har undersökt det offentliga livet utifrån ungdomars sociala samspel på platser som uppfattas 

som allmänna. Han granskar också det kollektiva och gemensamma i relationer, 

kommunikationer och strukturer i den offentliga sfären. Ett ytterligare syfte är att undersöka 

ungdomarnas rörelser i det offentliga rummet. Studien omfattar staden Göteborg och tätorten 

Mölnlycke. Ungdomarna Andersson har studerat är i huvudsak i åldern 13 till 19 år. Uttrycket 

offentlig används enligt Andersson med stor spridning och det används i olika sammanhang. 

Även om begreppet offentlighet används utifrån många olika utgångspunkter råder det ändå 

en förhållandevis stor enighet kring begreppets definition. 

Rumslig och social offentlighet 
Rumslig offentlighet eller stadens offentliga rum kan, enligt Lieberg (1992) omfatta offentliga 

platser, lokaler och anläggningar. Lieberg har använt sig av fyra ”villkor” som bör vara 

uppfyllda för att vi ska kunna prata om ett offentligt stadsliv. Platsen ska erkännas som 

offentlig av dem som använder den, de som använder miljön ska vara någorlunda bekanta 

med situationen på platsen och det ska finnas möjlighet för människor att se och synas. Det 

sista är att människorna ska känna sig trygga där. Social offentlighet kan beskriva 

offentligheten utifrån en social sfär. Här handlar det om aktiviteter och socialt liv som sker på 

de offentliga platserna. Sättet man använder platserna på påverkar också vilken grad av 

offentlighet de får.  

 Även Andersson (2002) har använt sig av formkrav för att uppnå offentlighet utifrån ett 

socialt eller rumsligt fenomen: öppna och tillgängliga för de som vill vistas där och att det ska 

finnas en karaktär av gemensamhet och kollektivitet. Det som kan sägas skilja offentliga rum 
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från privata är de slag av relationer mellan människor samt den sociala ordningen som styr 

umgänge och förväntningar. ”Om offentlighet bor någonstans så är det i staden och söker man 

stadens själva kärna och viktigaste kännetecken så finns de i dess offentliga liv.”(s.23) 
Andersson sammankopplar offentligheten i första hand med gatan som ger rum för öppenhet, 

tillgänglighet och frihet att mötas. Det föregår aktiviteter som är mer eller mindre 

målinriktade. På gatan förkroppsligas och gestaltas sociala skillnader, kulturella identiteter 

och kommersiella symboler. Andersson påpekar också vikten av att staden inte bara innefattas 

av mänskliga relationer, den är också påverkad av kapitalistiska, ekonomiska elementet, till 

exempel produktion och varuhandel.  

 Lyn Lofland (1998) gjorde geografiska studier av den offentliga miljön främst i Nord 

Amerika och England. Det finns stora kulturella skillnader i hur vi utnyttjar det offentliga 

rummet Hon beskriver det offentliga rummet som en ”regio incognita”, det vill säga ett 

avpersonifierat område. Det beror på att vi skärmar av oss från intryck då vi vistas där eller 

ser det som en nödvändig transportsträcka eller också sätter vi inte den offentliga miljön i en 

kontext då vi reflekterar kring den. Det är fortfarande ett ganska outforskat område. En bra 

forskare på det här området bör ha en lagom distans och en lagom närhet till sitt geografiska 

forskningsområde, vilket är svårt att uppnå. Mycket av ”hotet” vi identifierar i den lokala 

offentligheten har att göra med problem angående den sociala kontrollen där och i vilken 

kontext vi bör placera det vi undersöker. Lofland har följande uppdelning: det privata rummet 

(hushållet, närmaste familjen), det lokala rummet (grannar, bekanta och arbetsplatsen) och det 

offentliga rummet (främlingar och ”gatan”). Loflands rumstyper definieras inte utifrån sina 

fysiska avgränsningar utan bestäms av den relationella formen som dominerar där vid ett givet 

tillfälle. Dessa är föränderliga och därmed också definitionerna av de olika rummen. Hon 

beskriver som ett exempel på detta att det kan uppstå privata bubblor i det offentliga rummet 

genom att en grupp människor som känner varandra har en gemensam aktivitet på gatan. 

 Michael Brake (1985) har beskrivit hur olika kulturer utvecklas inom ramen för ett 

härskande värdesystem. Inom ramen för ungdomars offentlighet har han även pekat på 

framväxten av motkulturer eller subkulturer. Detta sker som en följd av att offentligheten inte 

inkluderar utan i hög grad exkluderar ungdomar.  

Identitetsskapande  
Thomas Ziehe (1986, 2002) analyserade ungdomskulturer efter andra världskriget. Han 

menade att de strukturella förändringar som samhället genomgick påverkade ungdomarna. De 

nya strukturerna uppstod genom en process som han kallade för kulturell friställning.  
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Kulturell friställning (Ziehe 1986, 2002; Öhlund, 1988) innebär att tidigare traditioner som 

har gått i arv i hela samhället och från föräldrar till barn förändras eller försvinner helt. Denna 

avtraditionalisering har till följd att det å ena sidan inte finns någon bärande trygghet kvar 

som det förutsägbara förmedlar. Å andra sidan skapas ett utrymme för ett kulturellt 

experimenterande. Ungdomar ifrågasätter gamla normer och värderingar samtidigt som de 

inte har några nya att luta sig mot. Denna kulturella friställning påverkar hur ungdomar skapar 

sin identitet. I detta ”tomrum” mellan det gamla och det nya finns utrymme för olika 

tolkningar av sig själv. Detta subjektiva, alternativa tolkningsarbete tar allt större plats i 

ungdomars tanke- och känslovärld. Relationer får en mer framträdande plats. Kulturell 

friställning leder således till en subjektivering vid identitetsskapandet där ungdomars 

drömmar och förväntningar tar stor plats. Deras livsvärld invaderas av medier som erbjuder 

en slags förstrukturerade möjligheter och stilar eller ”livsstilspaket”. Detta kallar Ziehe för 

kulturell expropriation. Allting är teoretiskt möjligt men endast en liten del går att omsätta i 

verklig handling, till exempel beroende på knappa ekonomiska förutsättningar. Det skapar 

prestationsångest att behöva ta ansvar för sig själv och alla dessa möjliga val av identiteter.  

 Konsekvenser av den kulturella friställningen för socialisationen och identitetsskapande 

blir till exempel förändrade förhållanden mellan generationer, eftersom den snabba 

förändringstakten bidrar till att föräldrakompetensen urholkas genom att de inte är de 

självklara normöverförare de var förr. Ett annat ändrat förhållande är att ungdomar tillbringar 

stor del av sin fria tid i den offentliga miljön, medan föräldrarna mest håller sig hemma. 

Ungdomar behöver idag göra ett större och mer ansträngande identitetsarbete genom denna 

klyfta mellan möjlighet och genomförbarhet. Detta motstridiga, konfliktfyllda livsinnehåll på 

det subjektiva planet påverkar ungdomarnas upplevelse av sig själva. Möjligheter av olika 

slag blir allt som oftast synliga genom ett stort medieutbud av sekundära tolkningsmönster, 

vilket gör det svårare att göra egna primära erfarenheter: världen blir bekant redan innan den 

kan upplevas. Ett exempel på detta kan vara att de flesta ungdomar vet hur allt går till rent 

tekniskt på det sexuella planet innan de själva har gjort någon sexuellt debut. Detta kan skapa 

krav på kunskap och ångest för misslyckanden. I denna process av identitetsval 

(individualiseringsprocess) skapas ett stort mått av reflexivitet. Med detta menar Ziehe att 

ungdomar kan ha en viss distans till sig själva, samtidigt som självkänslan blir ömtålig av att 

ta ett så stort ansvar vid formandet av det egna jaget.  Förutom denna subjektivering där 

ungdomarna strävar efter nära och intima relationer till personer i sin omgivning och som 

innebär att kamratgruppen får stor betydelse, finns ett annat sätt att handskas med ångesten. 

Detta är genom ontologisering, vilket betyder i det här fallet att unga människor söker efter en 
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djupare mening med tillvaron genom att pröva olika trosföreställningar eller ideal i syfte att 

finna någonting bärande eller en fastare grund bakom det subjektiva och känslomässiga. Ziehe 

talar även om läroprocesser i samband med den kulturella friställningen. Han beskriver dessa 

som en växling mellan att återskapa gamla och positiva känsloupplevelser och att kasta sig ut 

i någon ny och spännande upplevelse där risker ingår och chanser att misslyckas tas. 

Kamratgrupper och gatan är viktiga arenor för lärandet i den sociala praktiken. Det offentliga 

rummet blir här en viktig arena för möten och experimenterande för att skapa mening och 

identitet (Ziehe 1986, 2002; Öhlund, 1988). 

Media och sociala problem 
Dennis Howitt (1982) belyser hur olika sociala problem beskrivs och hanteras i massmedia. 

Han kom fram till att ju närmare ens egen vardag nyheten avspelar sig desto större värde har 

det för individen. Han fann att många företeelser tolkades utifrån en förutbestämd 

tolkningsram som passade in i förväntningen av situationen. Denna ram styrde sedan 

selektionen av nyhetsdelar och beskrivningen som följde därav. Ohlsson (1997) beskriver 

samma företeelse i termer av icke händelser som enligt honom byggs upp av spekulationer 

grundade på tidigare erfarenheter och fördomar. Howitt (1982) menar att efterfrågan på en 

viss typ av nyheter styr utbudet. Olika intressegrupper lanserar värderingar och antaganden. 

Människor föredrar dramatik och detta har en psykologisk funktion då det skapas 

samtalsämnen och människor använder nyheter som en källa till antagande om sin egen 

sociala värld som i sin tur påverkar deras beteende. Howitt fann att nyheter både kan skapa 

eller förvärra kriser, men också lugna genom att dementera rykten. Han anser till exempel att 

medier inte återger kriminalitetsnivån i samhället på ett riktigt sätt. Detta kan illustreras med 

ett syndrom som han upptäckte. Syndromet yttrade sig genom att till exempel 

gatukulturaktiviteter (det som ungdomar ägnar sig åt när fokus på deras beteende är utanför 

hemmet och den etablerade sociala ordningen) oftast är behäftade med kriminalitet. Faktum är 

att de sällan är det, men att fokus vid de få tillfällen då det fanns ett samband har legat på 

kriminaliteten. Denna fokus har sedan dröjt sig kvar och blivit upphöjd till allmängiltighet vid 

rapportering av andra, icke kriminella situationer. (Jfr Moralisk panik) 

 Lars B Ohlsson (1997) har i sin avhandling studerat hur ungdomar och ungdomsgäng 

omvandlas från ”vanliga ungdomar” till ”sociala problem” och ”ungdomskriminella”. Det 

övergripande syftet var att undersöka några av de föreställningar, maktrelationer och praktiker 

som omgärdar och genomsyrar den samhälleliga diskussionen om ungdomsproblem. Han har 

granskat några institutioner och aktörer som hjälper till att forma och upprätthålla bilden av 
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den problematiske unge till exempel polis, socialtjänst, medier, allmänheten och ungdomarna 

själva.  

Gängkulturforskning 
En internationell konferens anordnades med ungdomsgängsforskare från USA och Europa 

(Klein, Kerner, Maxson & Weitekamp, 2001). Avsikten var att se om det finns någon 

gängkultur i Europa. Frågan ställdes om en begynnande gängkulturforskning i Europa bidrar 

till att skapa gatugäng enligt Amerikanska definitioner eller om det är bättre att inte 

uppmärksamma eventuella tendenser åt det hållet? Det första, anser författarna, handlar om en 

stereotyp syn på problemet, det andra om att förneka verkligheten. De hänvisar till Cohen 

(1987) och påpekar att polisen och media är de som först definierar en grupp ungdomars 

beteende som avvikande. Beskrivningen av definitionen av detta beteende är ofta stereotyp. 

Kontrollåtgärder vidtas och genomförs (Jfr t ex polisens trygghetsmätningar).   

Trygghetsmätning 
I december 2002 genomförde polisen en trygghetsmätning i Bagarmossen 

(www.stockholm.se/files/87400-87499/file_87435.pdf). Här bor 10 113 människor. En enkät 

delades ut till 600 boende och till 200 som har sin arbetsplats i Bagarmossen. Vi har valt att 

titta på den delen som rör de boende. Ur det materialet har vi sedan lyft de delar som är 

relevanta för vår uppsats till exempel det som kan kopplas till ungdomar. Bortfallet i 

mätningen för de boende var 60 procent. Av de 40 procent (240 personer) som svarade var 69 

procent (166) kvinnor. Den högsta svarsfrekvensen, 32 procent (77 personer) står de som är 

60 år och uppåt för. Majoriteten, 54 procent (130) av dem som svarade bor i villa. Fler resultat 

redovisas i tre tabeller (se nedan). 

 
Tabell 1 

 

Resultat i procent (%) Ungdomsgäng (som bråkar och stör ordningen) Berusade ute 
Stort problem 35 13 
Litet problem 14 25 
Förekommer ej 20 20 
Förekommer, ej problem 14 33 

Tabell 2 

 

Otrygga platser i Bagarmossen centrum 
Resultat i procent (%) Dagtid Sen kvällstid 
Torget vid T-bana 28 61 
T-banehall/perrong 24 52 
Lagaplan 20 43 
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Tabell 3 
 Resultat i procent (%) Ensam ute sent en kväll 

Trygg 26 
Otrygg 59 
Vet ej 16 

 
 

Källa: Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån 2005 

 

Vad forskarna har kommit fram till 
 

Med hänsyn till hur ungdomar använder stadens offentliga rum har Lieberg (1992) 

utkristalliserat tre olika grupper. De kamratorienterade, föreningsorienterade och 

hemorienterade. Poängen med denna indelning är att visa att ungdomar skaffar sig olika 

rumsliga erfarenheter beroende på vilken kategori de ingår i. De kamratorienterade är de som 

använder offentliga miljöer mest. De tillbringar mest tid ihop med sina kompisar ute i 

bostadsområdet.  De känner sig trygga i den lokala miljön. De utgör en viktig del av den 

lokala ungdomsoffentligheten. De föreningsorienterade tillbringar en stor del av sin fritid 

utanför den egna stadsdelen, till exempel vara med i ett fotbollslag eller i en ungdomsorkester. 

De utgör en viktig del av den omvärldsorienterade ungdomsoffentligheten. Kompisrelationen 

antar ungefär samma former som de kamratorienterade. De hemorienterade ungdomarna 

tillbringar nästan ingen tid ute i bostadsområdet eller i centrum. De tillbringar mycket av sin 

tid hemma, de tittar mycket på TV samt använder sig av olika lekar och spel. De bildar inte 

gäng och har ett mer individuellt förhållande till den offentliga miljön. 

 Enligt Lieberg talar stadsplaneringen i modern tid till större del om för användaren hur 

platsen ska användas och detta gör att den avvisar alternativ användning. Även Lofland 

(1998) talar om detta i termer av tämjandet av det offentliga rummet genom arkitekters och 

stadsplanerares medverkan. Detta drabbar enligt Lieberg (1992) ungdomar då de i större 

utsträckning är hänvisade till offentlighetens arena. På grund av pengabrist blir de uteslutna 

från aktiviteter vilket också medför att de dras till den offentliga arenan som de skapat till sitt 

tillfälliga vardagsrum. Detta skapar konflikter med vuxenvärlden som upplever att 

ungdomarna tagit över det offentliga rummet. I och med förpassning till det offentliga rummet 

blir det en svårighet att dra sig undan vuxenvärldens kontroll och insyn för ungdomarna och 

alternativet blir att söka sig bort från dessa typer av offentliga miljöer.  

 Den allmänna uppfattningen att gatan är en plats där ungdomarna till exempel lär sig 

destruktivt beteende och kriminalitet anser Lieberg inte stämmer, istället menar han att gatan 
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har kommit att bli ett ställe där ungdomar kan mötas, vara tillsammans och skaffa sig 

inspiration och styrka att möta vuxenvärldens förväntningar och krav. 

 Andersson (2002) har utrönt grupper av ungdomar som han placerar i fyra olika 

positioner: de uteorienterade, de urbant orienterade, de lokalt orienterade och privat 

orienterade. De uteorienterade ungdomarna är de som oftast använder sig av det lokala och 

centrala offentliga rummet. Genom att de utnyttjar det offentliga rummet i hög grad syns och 

hörs de. De lär sig att ta de här miljöerna i anspråk och att dominera dem. I denna grupp finns 

en klar majoritet av killar. De urbant orienterade är de som oftast träffar kompisar i den 

centrala men aldrig i den lokala offentligheten. De lokalt orienterade är de urbanas raka 

motsats, de är oftast i det egna bostadsområdet men aldrig inne i centrum för att träffa 

kompisar. De privat orienterade svarade att de aldrig träffar kompisar i offentlighetens öppna 

rum, vare sig i den lokala eller centrala offentligheten.  

 En generell tendens enligt Andersson är att otryggheten ökar med avståndet från det egna 

bostadsområdet. Upplevelser och erfarenheter av rädsla, obehag och våld i offentliga miljöer 

är ganska vanligt bland ungdomar. Anderssons resultat utifrån de uteorienterade ungdomarna 

visar att de går i huvudsak på högstadiet och de åker endast in till stan för planerade 

aktiviteter som till exempel biobesök och Liseberg (Nöjesfält i Göteborg). På frågan om det 

finns platser man undviker svarar de flesta denna grupp nekande. Ungdomar i denna grupp 

har till viss del varit inblandade i hotfulla och våldsamma situationer. Bland de uteorienterade 

urskiljs i undersökningen en grupp mycket frekventa aktörer i det offentliga rummet samt en 

grupp ”coola” eller ”tuffa”. I den här livsstilen finns generellt en stark koppling till social 

problematik. Andersson har dock inte något belägg för att kopplingen är så stark som den 

beskrivs av andra forskare (se Mahoney & Stattin 2000).  

 Lofland (1998) fann ett tydligt samband mellan upplevelsen av otrygghet och graden av 

deltagande i den offentliga miljön med alla dess olika företeelser. Ju mindre vi exponeras till 

det störande och råa i det offentliga rummets mångfald och ju mindre frekvent vi stöter på 

dess ”hårda kant”, desto mer är vi benägna att bli upprörda över saker som händer som till 

exempel då det sitter folk på en parkbänk som är märkbart alkoholpåverkade. En sannolik 

följd av detta blir att vi undviker det offentliga rummet om vi har en möjlighet. Det betyder att 

ju mer vi rör oss på gator och torg och blir vana vid dess olika inslag, desto mindre känner vi 

oss som främlingar. Vi lär oss att anpassa oss och att hitta strategier eller principer att hantera 

olika situationer beroende på hur vi definierar situationen. 

 Ziehe (1986, 2002) har kommit fram till att det genom ungdomars avtraditionalisering har 

skapats ett tomrum som ger utrymme för experimenterande med möjligheter till nya 
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identiteter. Det offentliga rummet är en viktig arena för detta. Utrymmet fylls snabbt av 

färdiga lösningar genom massmedia och marknaden. Det skapar ambivalens och ångest hos 

ungdomar att behöva ta ansvar för alla dessa val. 

 Som en följd av att offentligheten inte inkluderar utan i hög grad exkluderar ungdomar 

har Brake (1985) även pekat på framväxten av motkulturer eller subkulturer i 

ungdomsoffentligheten. 

 De tendenser Ohlsson (1997) kunde se i sina studier kring den massmediala arenan och 

kontrollsystemets arena i samhället var ett cirkulärt händelseförlopp där en hotfull bild mer 

och mer förstärks. Detta sker genom att polisen får tips från allmänheten som leder till ett 

ingripande. Ingripandet berättar sedan medierna om i form av en hotfull bild. Myndigheter 

instämmer i bilden, till exempel socialtjänsten, och aktiveras utifrån hotbilden. Den hotfulla 

bilden tolkas av polisen som en allmängiltighet och så börjar nästa runda.  De båda arenornas 

aktörer förstärker ömsesidigt varandra. Ohlsson menade också att massmedias intresse går ut 

på att skildra dagsaktuell dramatik som en ganska synlig och cementerande företeelse, medan 

kontrollsystemets intresse mer handlar om att permanenta konkreta hot som en ganska osynlig 

och avskiljande, individualiserande process. Han kom fram till att stora homogena grupper 

som är benägna till motstånd är svåra att överblicka varför de måste individualiseras. Detta 

sker genom att peka ut några som avvikande som i sin tur placeras i en ny enhet som är lättare 

att kontrollera och överblicka, det vill säga kategorin kriminella element. Därefter sätter en 

normaliseringsprocess igång. Han har slutligen funnit att samhällsnormerna skapar avvikare 

från gruppen. Återanpassningsprocessen till normaliteten stärker den kollektiva moralen. Att 

skapa avvikare och sedan återställa värderingar genom normalisering är en nödvändig 

process, menar han. Det har visat sig att det inte finns någon rimlig proportion mellan graden 

av oro och den verkligt inträffade händelsen. Dessa så kallade ”icke händelser” hjälper till att 

överbrygga skillnaden mellan verklighet och skapade förväntningar. 

 Även Thomas Öhlund (1997) har ett liknande resonemang i sin avhandling 

”Normaliseringspraktiker i det moderna samhället” då han diskuterar fältarbete i termer av 

profylaktisk rationalitet. Med detta menar han att fältassistenternas förebyggande arbete går ut 

på att de ska upptäcka sociala problem innan de blivit till. Det offentliga rummet utsätts för 

kontroll och det förebyggande inslaget hos fältarna är ett uttryck för att vilja återskapa eller 

ersätta den informella sociala kontrollen från förr i tiden, enligt Öhlund. 

 Howitt (1982) drar slutsatsen att det inte finns några enkla samband mellan kriminalitet 

och nyhetsrapportering, men att en stämplingsprocess i media, där ungdomar ses som en 

grupp utan urskiljning, kan ha påverkat kriminalitet i negativ riktning.  
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Forskarna Klein, Kerner, Maxson och Weitekamp, (2001) anser att man bör arbeta utifrån ett 

kontinuum med vanliga ungdomsgrupper vid den ena polen och gatugäng vid den andra, för 

att inte fastna i ett svart - vitt tänkande. En annan fördel med ett nyanserat tänkande är att 

samhället inte blundar för problemet med eventuell gängbildning, men inte heller cementerar 

de bilder som skapas genom till exempel media. De kom fram till att mer forskning på 

området behövs. 

Sammanfattande bild 
Å ena sidan diskuterar Ziehe (1986, 2002) hur betydelsefullt det är med kompisar under 

ungdomstiden och vilka centrala behov de fyller. Det offentliga rummet är, enligt Andersson 

(2002) och Lieberg (1992), en viktig plats för skapande av nya möten och experimenterande 

för att forma en egen identitet. Brake (1985) å andra sidan belyser problemet med ungdomars 

exkludering ur det offentliga rummet. En följd av detta kan vara att ungdomar skapar 

subkulturer. Subkulturers ofta märkbara beteende och framträdande utseende kan bidra till att 

skapa oro. Cohen (1987), Ohlsson (1997) och Klein et al (2001) ställer sig frågan om vi 

skapar någonting som kan liknas vid ”icke händelser”?  
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Kapitel 3 Teoretiska perspektiv och begrepp 
 

Habermas teori om det kommunikativa handlandet 
 
Eftersom uppsatsens syfte är att studera både fältassistenters och ungdomars syn på den 

offentliga närmiljön kan det vara av värde att ta hjälp av Jürgen Habermas teori om system 

och livsvärld. Detta motiveras med att intresset å ena sidan riktats på systemets - i detta fall 

socialtjänstens representanter (fältassistenterna) i en yrkesutövande roll och å andra sidan på 

livsvärldens representanter genom att ha ungdomarnas egna upplevelser i fokus. Teorin om 

det kommunikativa handlandet kan lyfta upp perspektiv på en eventuell interaktion mellan 

dessa båda.  

 Enligt Eriksen & Weigård (2000) har Habermas byggt sina teorier om system på det 

systemteoretiska tänkandet. Han knyter an till dess grunder som säger att ett system består av 

mindre självreglerande system som alla har utbytesrelationer med varandra. De strävar 

ständigt efter ett jämviktstillstånd genom anpassning till varandra. Med system avser 

Habermas de delar i vårt samhälle som består av de marknadsekonomiska flöden och den 

politisk-administrativa apparaten (staten). Han kallar dessa för styrningsmedier och de består 

å ena sidan av pengar och å andra sidan av makt. ”Den som har pengar kan betala, den som 

kan befalla har makt” (s.128). Förutom system beskriver Habermas en livsvärld. Livsvärlden 

kan, till skillnad från systemet, analyseras utifrån en fenomenologisk handlingsteori, där 

kommunikation och social interaktion mellan människor är det centrala. Habermas kallar 

detta för kommunikativt handlande.  

 Det kommunikativa handlandet handlar i korthet om förnuft, rationalitet och underbyggd 

argumentation. En av dess uppgifter är att skapa ömsesidig förståelse och konsensus bland de 

jämlika och kompetenta inblandade i syfte att vidarebefordra kulturell kunskap/fenomenologi 

(det objektiva). En annan uppgift kommunikationen har är att samordna handlande i syfte att 

skapa social integration och solidaritet (det sociala/samhället). En tredje funktion är 

socialisering i syfte att forma personliga identiteter (det subjektiva). Kultur, samhälle och 

personlighet kallar han för strukturella komponenter. Habermas återkommer till de tre fälten: 

det objektiva, det sociala och det subjektiva. I samtalets objektiva fält handlar det om vad som 

är sanning, i samtalets sociala fält talar man om hur man bör handla och i det sista fältet, det 

subjektiva, handlar det om vad man upplever. (Eriksen & Weigård, 2000; Habermas, 1996) 
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Habermas har en tes om att systemet håller på att kolonisera livsvärlden. Med detta menar 

han, enligt Andersen (Andersen & Kaspersen (red), 1999), att systemet utvidgar sin 

målrationella styrningskapacitet på bekostnad av livsvärldens kommunikativa rationalitet. 

Detta sker särskilt i tider av social oro och nationalekonomiska svängningar. På det kulturella 

området skapar systemets invadering i livsvärlden förlust av mening. Tar systemet över i 

sociala integreringsprocesser uppstår upplösning av normer och värderingar, så kallad anomi. 

Detta påverkar i slutänden även individen och dennes livsvärld.  

 Enligt Andersen anser Habermas att staten och marknaden fungerar relativt oberoende av 

rationell konsensus. De är i stort sett självgående och strävar efter att upprätthålla 

ovannämnda jämvikt. I systemet råder ett minimum av samtycke, personliga motiv och 

solidaritet. Detta är kommunikationssparande och därmed effektivt. Habermas menar, enligt 

Andersen, att solidaritet, mening och personlig identitet inte kan uppstå vare sig på 

kommersiell väg eller politiskt, utan endast genom språklig kommunikation inom livsvärldens 

sfär.  

 

Ungdomsoffentlighet 
 
Fokus i uppsatsen ligger på ungdomsoffentligheten. Undersökningen har gjorts utifrån 

antagande att det finns en specifik offentlighet som kan ses som ungdomars egen. Nedan 

presenteras det som i den granskade forskningen definieras som ungdomsoffentlighet. 

 Lieberg (1992) diskuterar huruvida det kan finnas en ungdomsoffentlighet som en egen 

social sfär. Utgångspunkten för detta är i vilket socialt och fysiskt sammanhang ungdomarnas 

integration i vuxenvärlden utspelar sig och hur den förhåller sig till den privata och offentliga 

sfären. Enligt Lieberg kan man, åtminstone delvis, urskilja en ungdomsoffentlighet: ”en social 

sfär eller gemenskap, som fungerar som ett livsrum för självständig bearbetning och utbyte av 

upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra ungdomar”? (s. 109). Det som gör 

ungdomars gemenskaper till en offentlighet är att umgänget följer offentlighetens 

grundprinciper om öppenhet, fritt meningsutbyte och att de använder offentliga platser. Även 

om det finns olika grupperingar och klassmässiga skillnader menar Lieberg att det finns 

likafullt en betydande och internationaliserad gemenskap. Dess karaktär av offentlighet fås av 

att det utspelas på offentliga platser och sammanhang inom ramen av offentlig 

ungdomskultur. För att identifiera ungdomars relationsmönster är dimensionen privat-

offentlig viktig. 

 19



Andersson (2002) använder sig av Liebergs definition av ungdomsoffentlighet. Han 

understryker också vikten av att se ungdomsoffentligheten ur ett socialisationssammanhang. 

Enligt Andersson går ungdomars vistelse i offentligheten ut på samma användning som de 

vuxnas: deltagande i folkliv, gå på kaféer mm. Men för ungdomarna är den offentliga miljön 

central som arena för att utveckla frihet och självständighet. Det handlar om frihet från 

föräldrarna och skolan. I det som kan ses som ungdomars offentliga rum till exempel gator 

och torg, råder det ganska stor frihet från kontroll och insyn från just dessa parter. Andersson 

påpekar också att skolan och föräldrarna inte behöver vara negativa eller problemfyllda ur 

ungdomsperspektiv, utan att det handlar om frihet till och inte frihet från dessa. Något som 

enligt Andersson kan känneteckna ungdomars offentliga sammanhang är att hög och låg 

kontroll kan ske mycket tvärt, här tar han upp som ett exempel att elever rör sig mellan 

klassrum och korridor. Som nämns ovan understryker Andersson att det är viktigt att se 

ungdomsoffentlighet ur ett socialisationssammanhang, med tanke på identitet och social 

tillhörighet.  

 Även Michael Brake (1985) tar upp den sociala identitetens tillblivelse som konstruerad 

genom de sociala värden och relationer som omger oss. För att koppla detta till ungdomars 

offentliga rum måste identiteten praktiseras och förkroppsligas. Andersson (2002) 

återkommer flera gånger till deltagande i offentligheten som en läroprocess. Han knyter här 

an till Thomas Ziehes (1986) tankar om reflexivitet som tidigare nämnts. Offentlighetens 

subjektiva sida kräver egna ställningstaganden och förhållningssätt till det som syns och sker i 

det offentliga sociala rummet, detta är inte enbart arbetsamt utan erbjuder också möjligheter. 

Man kan göra sina egna val. Det är ett reflexivt projekt, däri ligger lärandet.  

Reträtt, interaktion och gränszonsplatser 
Beroende på hur ungdomarna använder sig av det offentliga rummet har Lieberg (1992) delat 

in dessa avgränsningar i två huvudkategorier, reträttplatser och interaktionsplatser. 

Reträttplatserna är de ställen där ungdomarna söker sig när de vill undvika kontroll och insyn 

från vuxna och andra ungdomar. Dessa platser kan både vara individuella och kollektiva. 

Interaktionsplatserna är däremot platser i den offentliga miljön. Här handlar det istället om att 

synas och det är här relationer ofta skapas, både mellan personer i den egna gruppen och i 

omgivningen. En ytterligare plats som Lieberg fått fram i sin studie är gränszonsplatser som 

kännetecknas av att de ligger i utkanten av bostadsområdet eller mitt emellan två eller flera 

delområden inom området. För att uppnå ökat handlingsutrymme söker sig ungdomarna till 

dessa olika platser beroende på vad de är ute efter att göra.  
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Andersson (2002) sträcker sig lite längre än till dessa tre platser som Lieberg benämner som 

reträttplatser interaktionsplatser och gränszonsplatser. Han benämner fyra olika typer av rum, 

stadens öppna rum, institutionella rum, organiserade och aktivitetsbaserade rummen och de 

kommersiellt organiserade rummen.  

 

Moralisk panik 
 
Moralisk panik är ett teoretiskt begrepp på ett socialt fenomen. Moralisk panik inträffar ofta i 

tider av social oro till exempel då arbetslösheten stiger och både uppstår och försvinner 

snabbt. Moralisk panik klassas som ett tillstånd som uttrycker sig genom att en episod, person 

eller grupp anses ha en tendens att bli definierad som ett hot mot samhällets värderingar eller 

intressen. Hotet presenteras i ett förenklat och stereotypt mönster genom massmedia. De 

moraliska barrikaderna är bemannade av redaktörer, politiker och andra rätt-tänkande 

personer. Sociala experter ställer sina diagnoser och ger sina lösningar genom att ta tillflykt 

till olika strategier för att klara av hotsituationen (Cohen, 1987). Ett exempel på detta kan vara 

att när människor i allt större utsträckning börjar åka gratis (”planka”) i kollektivtrafiken sätts 

åtgärder in i form av fler kontrollanter i vagnarna och då man lämnar stationen. Ett problem 

som har uppstått i sammanhanget är att det hotfulla inte längre direkt går att hänföra till vissa 

grupper av arbetarklassungdomars avvikande beteende, som var vanligt i England mellan 

1960 och 1970. Behovet av att placera människor och företeelser i olika fack har alltid varit 

stort för att det skapar ordning och trygghet. Att inte kunna definiera och inordna ett upplevt 

hot skapar ytterligare förvirring och rädsla, vilket i sin tur leder till ännu större moralisk panik 

(Cohen, 1987). 

 

Frizon, normzon och förbudszon 
 
Ungdomar har behov av egna platser i det offentliga rummet medan vuxna förespråkar mer 

insyn i deras förehavanden. Den vanliga föreställningen är att ungdomar som exkluderas från 

det offentliga rummet fångas in i aktiviteter som förespråkas av vuxna. En följd av att man 

begränsar ungdomarnas tillgång till offentliga platser kan istället bli att de ägnar sig åt mer 

förbjudna handlingar. Hans-Edvard Roos (1986) har utvecklat en modell (se fig. 1) med tre 

rumsliga och sociala zoner. Dessa är frizon, normzon och förbudszon. Han har vid 

utformandet av begreppet frizon inspirerats av Corrigan´s ”doing nothing” begrepp som 
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innebär att möjlighet ges att sudda ut skillnaderna mellan vad som anses normalt, avvikande 

och även kriminellt beteende och där egna kollektiva erfarenheter kan göras. Även Ziehe 

(1986, 2002) talar om ungdomars experimenterande i det offentliga rummet, något som kan 

jämföras med innebörden i Corrigan´s begrepp. Roos (1986) frizon kännetecknas av icke-

institutionaliserade handlingar, till exempel skolk från skolan och provocerande handlingar. 

Normzon är ett icke rumsligt begrepp som ofta förespråkas av vuxna. Med detta menas att det 

råder kontrollerade och organiserade handlingar, exempel på detta kan vara att man anlägger 

fotbollsplaner för att få bort ungdomarna från gatan och att de på detta sätt får något att göra. I 

förbudszonen existerar fall av brottsliga handlingar som olika typer av egendomsbrott, 

misshandel samt handlingar som klart definieras som åtalbara.  

 Analysen av det empiriska materialet sker utifrån ovannämnda teorier. Som ytterligare 

hjälp kommer Roos modell av de rumsliga och sociala zonerna att användas. 

 
 

 

Fig.1 Modell enligt Roos (1986, s. 149) 
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Kapitel 4 Metod 
 

Tillvägagångssätt  
 

Val av undersökningsmetod 
Den kvalitativa metoden lämpar sig för fenomenologiska studier där undersökaren vill få en 

förståelse för individers upplevelser och tankar genom deras egna berättelser. Vi har valt en 

kvalitativ metod för att komma så nära en levande kunskap som möjligt samt ett försök till ett 

helhetstänkande genom att se individen i sitt sammanhang. (Kvale, 1997; Malterud, 1998) 

 Materialinsamlingen har skett genom halvstrukturerade intervjuer för att lämna tillräckligt 

mycket utrymme till intervjupersonerna men samtidigt kunna få svar på förutbestämda teman 

i form av frågeställningar (Kvale, 1997). Fem intervjuer har gjort dels med tre ungdomar dels 

med två fältassistenter anställda av socialtjänsten. För att göra de intervjuade personerna 

rättvisa har vi valt att begränsa oss till fem intervjuer. Detta är även ett rimligt antal med tanke 

på studiens omfång och resurser. 

 Vi har valt att lägga fokus på Bagarmossen som tillhör Skarpnäcks stadsdelförvaltning. 

En del av materialinsamlandet har därför skett utifrån en etnografisk ansats genom att vi har 

vistats i Bagarmossen vid ett flertal tillfällen, både dagtid och kvällstid under flera 

sammanhängande timmar. Vid dessa tillfällen har fältanteckningar förts som använts i 

uppsatsen. Första gången vi var där var på det i inledningen beskrivna medborgarmötet. Syftet 

med att vistas i Bagarmossen har varit att lära känna området som sådant och vilka stämningar 

det verkar råda där. Ett annat syfte var att lära känna människor som bor och arbetar där, men 

framförallt för att studera och prata med ungdomar som bor i Bagarmossen. Detta för att få en 

bättre förståelse för kontexten våra intervjupersoner befinner sig i.  

Genomförandet av intervjuerna 
Fältassistenternas intervjuer gjordes på deras arbetsplats var och en för sig vid samma tillfälle. 

Två av killarnas intervjuer gjordes var och en för sig i skolan vid samma tillfälle. Den tredje 

ungdomen intervjuades på fritidsgården. Samtliga intervjuer genomfördes i enskilda rum. Vid 

varje intervjutillfälle hade en som uppgift att intervjua och den andre assisterade. Under två av 

intervjuerna blev det små avbrott på grund av att någon öppnade dörren eller någon gick 

genom rummet. Samtliga intervjuer spelades in på band.  
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Intervjuguidens utformning 
Vi har gjort två intervjuguider, en till fältassistenterna och en till killarna. Frågorna behandlar 

i stort sett samma ämnesområden nämligen synen på och upplevelsen av det offentliga 

rummet och dess betydelse för frigörelsen. Vi har tagit en del av och låtit oss inspireras av 

Björn Anderssons (2002) enkätfrågor rörande ungdomars offentliga liv. Vi har också läst 

litteratur, forskning och teorier på området och byggt frågorna utifrån detta. En del av 

frågornas utformning har knutit an till den lokala offentligheten, en del frågor har varit mer 

generella.  

Urval 

Stadsdelen Bagarmossen 
Urvalet av stadsdel är en slags fallstudie (Kvale, 1997; Malterud, 1998). I undersökningen 

gäller fallet inte en person utan en stadsdel. Att vi valde Bagarmossen beror på medias fokus 

på stadsdelen.  

Fältassistenter (Fältare) 
I och med att undersökningen avgränsar sig till en stadsdel och urvalet knyter an till 

uppsatsens frågeställningar har detta lett till ett begränsat urval beroende på att det endast 

finns två intervjupersoner som motsvarar undersökningen syfte, detta kan ses som ett 

strategiskt urval (Backman, 1998). Eftersom underökningens intervjupersoner arbetar under 

socialtjänsten är urvalet inte representativt. Detta för att det finns olika uppdragsgivare inom 

denna yrkeskategori.  

Ungdomar 
Vid urvalet av ungdomar har hjälp sökts hos dem som arbetar med ungdomar i stadsdelen. 

Högstadieåldern valdes på grund av att vi hade en idé om att ungdomar i denna ålder i stor 

utsträckning vistas i det offentliga rummet.  

Transkriberingsförfarande  
Namnen på respondenterna är fingerade. Vid transkriberingen av intervjuerna med de två 

fältassistenterna har upprepade ord tagits bort. Talspråk har till stor del ersatts med 

skriftspråk. Som exempel på detta har ”asså” ersatts med alltså, ”nåt” med något och 

”nånstans” med någonstans. Hummanden och tvekanden har skrivits ut i den utsträckning vi 

funnit det relevant. I citaten är talspråk ersatt med skriftspråk. Skratt och gester som 

förtydligar står inom parantes, vissa kortare pauser har markerats med tre punkter (…), 

avbrutna meningar har också skrivits ut med tre punkter (…). Längre pauser står inom 
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parantes, (paus). Förtydliganden har gjorts av författarna genom kursiveringar och 

anmärkningar inom parantes för att sammanhanget ska förstås. Där det inte gick att höra vad 

som sades på bandupptagningen har detta markerats med (Bandet otydligt). Vid transkribering 

av intervjuerna med killarna har samma metod som ovan tillämpats. En del av resultaten från 

trygghetsmätningen i intervjuerna med killarna har sammanfattats till en kortare version i 

transkriberingen än de bandade originalintervjuerna (Kvale, 1997). 

 Transkriberingarna har skickats till de båda fältassistenterna för genomläsning och 

godkännande. Detta gjordes på begäran av den ena assistenten. Beslutet togs därför att skicka 

till båda för att göra en rättvis gest. Även några kompletterande frågor bifogades som 

besvarandes skriftligt och muntligt per telefon och skrevs in i den ursprungliga intervjun.  

Fältare B valde också att göra en hel del ändringar i texten, saker plockades bort och andra 

lades till efter dennes önskemål.  

Kodning av det transkriberade materialet 
Vi har valt att presentera resultaten i ett eget kapitel för att sedan analysera resultaten i nästa 

avsnitt. Detta motiveras med att vi genom att renodla resultaten tänkte få ett helhetsintryck av 

vad våra intervjupersoner ville berätta för att därefter hitta anknytning till teorierna i analysen 

av resultaten (Malterud, 1998). 

 Vid kodningen av det transkriberade materialet har vi använt oss av ad hoc metod. Vi 

började med en viss meningskategorisering eller dekontextualisering utifrån 

frågeställningarna. Kategorierna eller temana var offentlighet, de tre zonerna, normzon, frizon 

och förbudszon samt trygghet och media. I vår induktiva ansats upptäckte vi två nya aspekter 

nämligen utsagor kring relation och kontroll som ledde till ytterliggare ett tema (Malterud 

1998). Utifrån de teman vi fick fram gjorde vi sedan i resultatkapitlet en 

meningskoncentrering och rekontextualisering för att se att materialet fortfarande stämde 

överens med dess ursprungliga sammanhang (Kvale, 1997; Malterud, 1998). 

Analysmetod 
Vid analysen av resultaten har vi använt en narrativ struktureringsmetod vilket innebär att 

både den enskilda berättelsen och helhetsintrycket får ta plats. Vi har letat efter både 

variationsvidd och karakteristika i materialet (Kvale 1997; Malterud, 1998). Varje tema har 

sedan delats upp i olika rubriker i form av frågor. Vi har även använt oss av våra 

fältanteckningar som en komplettering till forskning och teorier.  
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Etiska reflektioner 
 
Alla respondenterna har blivit informerade om vilka riktlinjer som gäller under och efter 

intervju förfarandet. Vi har valt att använda oss av vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

(www.vetenskapsradet.se). Vi erbjöd alla respondenterna att läsa igenom frågorna innan 

intervjun började. För att dölja fältassistenternas könstillhörighet har vi valt att kalla dem för 

Fältassistent/fältare A och Fältassistent/fältare B. I en av intervjuerna har vi varit tvungna att 

utelämna en viss del i resultatredovisningen för att skydda identiteten på personen. Eftersom 

vi inte har ställt närgående frågor till killarna om till exempel familjeförhållande, droger och 

brottslighet ansåg vi det inte nödvändigt att få vårdnadshavarens tillåtelse. Alla tre killarna 

valde att delta frivilligt. Vid ett tillfälle stängde vi av bandspelaren på grund av att 

intervjupersonen ville få klarhet i en sak innan frågan besvarades. Genom att vi har fått hjälp 

att hitta ungdomar för intervjuer kan de inte vara fullständigt anonyma.   

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Validitet 
De teoretiska delarna och begreppen har överensstämt med tillämpningen i det empiriska 

materialet på ett tillfredställande sätt. Roos (1986) modell har hjälp till vid teori- och 

begreppsvalet. Detta kan ha bidragit till en relativ god begreppsvaliditeten (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2004). Vi anser att vi har lyckats få svar på våra 

frågeställningar och därmed uppfyllt syftet för uppsatsen. Möjligen har vi bortsett från vissa 

aspekter som kom fram vid kodningen av resultaten vilket kan vara ett uttryck för en viss 

omedvetenhet från vår sida. Det kan ha förekommit en del subjektiva tolkningar vid steget 

från resultat till analys. Dessa aspekter kan i sin tur ha påverkat resultatvaliditeten (Esaiasson 

et al, 2004).  

Reliabilitet 
Det som kan ha ökat tillförlitligheten i uppsatsen är att transkriberingsmetoden är ganska 

standardiserad och att vi har transkriberat tillsammans (Kvale, 1997; Malterud, 1998). Vi tror 

att det faktum att vi under hela uppsatsskrivandet har arbetat tillsammans ökar 

tillförlitligheten i och med att det hela tiden är två som diskuterar sig fram till olika 

tolkningar. Ytterligare ett bidrag till ökad tillförlitlighet kan vara att vi har renodlat resultaten 

så långt det gick och därefter har analyserat dessa (Esaiasson et al, 2004). Det som kan ha 
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minskat tillförlitligheten är att vi i vissa fall omedvetet har ställt ledande frågor och därmed 

kanske fått de svar vi velat ha (Kvale, 1997). 

Generaliserbarhet  
”Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna 

enda person” (Kvale, 1997, s. 98).  

 Vår utgångspunkt har varit att ta reda på enskilda individers syn på en företeelse och vi 

har därmed inte haft intensionen att uppnå allmängiltighet. Vi har dock funnit många likheter i 

fältassistenternas respektive killarnas berättelser. Genom dessa likheter blir företeelser 

upphöjda från individnivå och kan därmed indikera vissa tendenser som kan vara intressanta 

att forska vidare på. Vi tror att varje individ på något sätt speglar samhället.  

 

Metodologisk diskussion  
 
Vi har valt att använda tre zoner som modell och därmed utgår vi från att de finns. Valet av 

detta sätt att redovisa är en sort avgränsning och är därför en tolkning i sig. Detta kan medföra 

att vi har bortsett från och uteslutit andra möjliga tolkningsramar.  

 Fördelen med vår metod som kombinerar intervjuer med fältstudier är att det bidrar till en 

större förståelse genom att sätta individen i ett kontextuellt sammanhang.  

 Eftersom vi inte har intervjuat killar som har varit aktuella hos socialtjänsten av etiska 

skäl blev det möjligen färre beröringspunkter mellan fältassistenterna och killarna. Trots det 

har det kommit fram en del saker som både fältassistenter och ungdomar uttalar sig om som 

har varit intressanta att lyfta fram. Det hade varit optimalt att intervjua ungdomar som både 

varit mycket i det offentliga rummet och varit i kontakt med fältassistenterna i egenskap av 

deras yrke. Fokusgrupper hade varit en annan lämplig metod i vår studie. Vi kom fram till att 

det kunde bli svårt med ungdomar i fokusgrupper då vi tänkte att de påverkar varandra i 

denna ålder.  

 Vi tror att ungdomar i högstadieåldern inte läser dagstidningar i någon högre 

utsträckning, därför har inga direkta frågor ställts angående mediarapporteringen av 

Bagarmossen. Vi har valt att presentera trygghetsmätningen för killarna och fått deras åsikter 

kring dess resultat. Eftersom trygghetsmätningen tog stor plats i media gav detta indirekta 

svar på deras tankar kring mediarapporteringen. Det är möjligt att vi kunnat få tydligare svar 

på killarnas syn på media genom att ställa mer direkta frågor.  
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Inga testintervjuer gjordes vare sig med en fältassistent eller med någon ungdom. I synnerhet 

när det gäller ungdomsintervjuerna hade vi sett en fördel i att göra en testintervju. Vi märkte i 

dessa intervjuer att vissa brister hade kunnat åtgärdas till exempel oklara frågor. Vår 

okunskap i intervjuteknik gjorde att vi ibland ställde ledande frågor där vi inte velat. Detta 

kan ha lett till att svaren vi fått på dessa frågor har blivit vinklade eller inte lämnat utrymme 

till intervjupersonen att berätta sin version.  

 Vi har valt att undersöka ett fenomen så förutsättningslöst som möjligt. Därmed har vi 

inte haft fokus på ett identifierat problem. Våra intervjufrågor har inte behandlat problematik 

till exempel våld, droger och kriminalitet, utan de har varit inriktade på att få reda egna 

upplevelser av olika företeelser. Därmed har vi fått fram de narrativa aspekterna vi var ute 

efter (Kvale, 1997). Det hade varit lättare att ha problem i fokus i uppsatsen för att det 

antagligen hade fört med sig att vi hade avgränsat oss mer. I vår uppsats hade vi exempelvis 

enbart kunnat fokusera på hur media beskriver ungdomsgäng. Vi har genom vår bredare 

ansats fått många olika aspekter att diskutera. Detta anser vi är både positivt och negativt. Det 

vi upplever skulle kunna fattas i uppsatsen är en intervju med den polis som samordnar all 

samverkan i Bagarmossen för att till exempel få hans syn på det offentliga rummet. 

 

Studiens avgränsning 
 
En c-uppsats har begränsade förutsättningar och resurser. Därför är materialet begränsat till 

fem intervjuer. Vi har avgränsat oss till att undersöka en särskild stadsdel. Syftet var att 

studera samverkan och samspel mellan olika parter i ett begränsat offentligt rum. En annan 

avgränsning vi har gjort är att enbart intervjua killar i högstadieålder. Vår förförståelse var att 

dessa ofta vistas i grupper i det offentliga rummet. Valet av fältassistenter bland andra som 

vistas i det offentliga rummet berodde för det första på att vi ville ha en anknytning till socialt 

arbete och för det andra att vi ville ha en anknytning till ungdomar.  

 I uppsatsen begränsade vi oss till de ungdomar som Lieberg (1992) kallar 

kamratorienterade och de som Andersson (2002) kallar de uteorienterade detta för att de 

främst stämmer in på den typen av ungdomar vi vill undersöka.  Anderssons rumsindelning, 

stadens öppna rum, institutionella rum, de organiserade och aktivitetsbaserade rummen och 

de kommersiellt organiserade rummen behandlades inte i uppsatsen.  
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Kapitel 5 Resultat 
 

Nedan knyter vi an till våra fyra frågeställningar som har resulterat i tre olika teman. En kort 

beskrivning av vad fältassistenternas arbete innebär utifrån vad de själva berättar får öppna 

resultatavsnittet. Sedan redovisas först de första två frågeställningar som behandlar 

användandet av den offentliga miljön i stort, för att sedan övergå i resultat om synen på den 

offentliga närmiljön. Detta följs av en resultatredovisning uppdelat i de tre olika zonerna. Allt 

detta tillhör det första temat. Sedan redovisas resultat kring relation och kontroll utifrån den 

tredje frågeställningen som ett andra tema. I den tredje resultatdelen behandlas medias roll 

utifrån det vi hittat i vårt material och blir därmed ett tredje tema som kan kopplas till vår 

fjärde frågeställning.  

 

Hur ser killarna på den offentliga miljön och vad tänker 
fältassistenterna om ungdomarnas offentlighet? 
 

Fältassistenternas jobb 
Fältassistenterna beskriver sitt arbete näst intill på samma sätt. Den ena är socionom och den 

andra är Barn- och Ungdomspedagog. De arbetar för socialtjänstens resursenhet i Skarpnäcks 

stadsdel. Arbetet består i att förebygga att ungdomar hamnar i riskzonen för skolk, 

kriminalitet, droganvändning och annat destruktivt beteende. Utredningsenheten har hand om 

den direkta myndighetsutövningen, medan fältassistenternas jobb bygger på frivillighet. 

Tjänsten som sådan är i princip tvådelad. En uppsökande fältdel kvällstid då de är ute 

varannan helg och ungefär två kvällar i veckan och en del dagtid där man jobbar mer 

behandlande med vissa delar av straffpåföljd, bekymringssamtal, medling vid brott och de har 

även en liten del familjearbete och individuella ungdomskontakter. Fältassistent B kallar 

denna del för mer rent socialtjänstarbete som de har fått vara med och utforma själva. De är 

även med i skolornas elevvårdsteam. 

Vad sägs om offentlighet? 
På frågan om man åker in till stan svarar Farin, Jocke och Simon alla tre att det oftast är för 

planerade aktiviteter, exempelvis handla kläder eller gå på bio. Alla uttrycker att det är 

meningslöst att åka in till stan utan anledning.  
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Jag åker bara dit när jag ska handla aldrig annars. /Simon 

 

Farin och Simon uppehåller sig främst i Bagarmossen medan Jocke oftast är Kärrtorp. 

Fältassistenterna beskriver att ungdomarna åker i väg från den egna närmiljön.  

 

 (…)dom försvinner till stan. Alltså de är mycket mer rörliga än vad vi är så att säga. 

Vi har ju vårt område som vi jobbar i. /Fältare A 

 

Alla tre killarna anser att den rumsliga offentliga närmiljön är fin. Två jämför den egna miljön 

med andra som de känner till och tycker bättre om den egna närmiljön. Simon tycker att 

klotter är fint. Jocke beskriver att skadegörelse är något som går i perioder, medan Simon vare 

sig har tänkt på eller sett någon skadegörelse.  

 En av fältassistenterna anser att torget inte är särskilt inbjudande i jämförelse med nyare 

centrum gallerior. Detta utan att uttala sig om någon av dessa miljöer är bättre eller sämre. 

Ingen av fältarna säger någonting om skadegörelse eller klotter.  

 Både Farin, Simon och Jocke beskriver att de känner sig trygga i Bagarmossen. De 

nämner vare sig platser eller situationer som otrygga. Alla beskriver också att man känner 

eller känner igen de flesta ungdomar som rör sig i Bagarmossen. Fältassistent B tror att 

vuxnas närvaro på fältet upplevs som en trygghet av ungdomarna.  

Simon och Farin beskriver så här: 

 

Jag känner alla (…), fan jag har bott här hela mitt liv./Simon 

 

Jag vet bara att det här stället det är lugnt, och så känner man ju många här så. Så de 

som man känner de gör inte dig illa./Farin 

 

Enligt Farin upplevs den egna närmiljön tryggast att vara i i jämförelse med att vistas i 

områden utanför Bagarmossen. En av fältassistenterna tror att ungdomar upplever att det är 

tryggare på hemmaplan än utanför den egna närmiljön. 

 

Det är mer… det känns tryggare här. Nu känner man alla här och så där. Men i stan, 

man vet inte vem man möter./Farin  
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Nej men däremot känner dom sig nog hemma och trygga just där så därför är det 

säkert anledning till att det händer grejer när man far iväg så att säga för då är det ju… 

då är de ju inte trygga längre, då är de inte på sina hemmaplaner längre. /Fältare A 

 

Båda fältassistenterna känner sig trygga i Bagarmossen med de ungdomar som bor där.  

Båda beskriver att otrygghet kan uppstå när ungdomar från andra stadsdelar kommer till 

Bagarmossen. Fältare A jämför med vuxna grupper som vistas i det offentliga rummet (torget) 

kvällstid. 

 

Men alltså om man ser de där vuxna som stapplar ut ifrån den där krogen som finns 

där vid Lagaplan. , Alltså jag skulle vara mycket mer rädd för dem som kommer ut 

därifrån än för ungdomarna det kan jag ju säga. /Fältare A 

Frizon 
Både Simon, Farin och Jocke har mer eller mindre återkommande träffpunkter i den offentliga 

miljön. Simon och Farin beskriver olika delar av Bagarmossens centrum, till exempel 

tunnelbanan och torget, medan Jocke brukar ha en särskild parkbänk i Kärrtorp som sin 

träffpunkt. Fältare A bekräftar det två av killarna beskriver: 

 

(…) det är ju lite samlingsplats på något sätt, runt grillen och runt fritidsgården och 

tunnelbanan och så vidare. /Fältare A 

 

Simon och Farin beskriver att man får nya kompisar genom kompisars kompisar. Simon 

beskriver hur det brukar gå till när man träffas.  

 

(…)om jag går på typ en fest eller disco eller någonting med mina kompisar, så hälsar 

de på en kille som jag inte känner, så jag hälsar också. Sen nästa gång vi träffas så 

säger vi ”tjena”. /Simon 

 

Uppgifterna som killarna ger på hur många de kan bli varierar från sju, åtta upp till tjugo 

ungdomar. Simon beskriver: 

 

(…) först kommer det ut en, sen samtidigt det kommer ut en, sen är dom två, de sitter 

på ett ställe, sen kanske det kommer någon, sen så blir det mer och mer hela tiden. 

/Simon 
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Fotbollen är stor del av alla tre killarnas uteliv, alla beskriver att de brukar spela fotboll i och 

runt centrum. Samtliga säger också att de bara kan vara ute utan att göra någonting särskilt 

eller bara för att mötas. De två äldre killarna säger att det kan bli fest ibland. 

 

Man köper typ en läsk (…) så sätter vi oss och snackar och sådant där. (…) så där så 

kanske vi typ spelar fotboll eller något sådant. Eller går hem till någon kompis. /Jocke 

 

(…) fredag och lördag, då är man så där ute och festar och så. /Farin 

 

På frågan om hur viktigt det är att få vara ifred både från vuxna och från andra ungdomar, 

svarade Farin och Jocke att de ansåg det vara viktigt och de säger att de inte får vara ifred. 

Simon säger att andra kanske har behov av det men att han inte har det för sin egen del.   

 

Vi får inte vara ifred här i Bagis liksom. Men man kan ju alltid dra någon 

annanstans./Farin 

 

Nä men för att om man gör någonting kul som man vill göra så kanske några andra 

kommer och stör./Jocke   

Normzon 
Fältassistenterna betonar också vikten av att ungdomarna får ha sin frihet och möjlighet till att 

bara vara i den offentliga miljön.  Båda två anser att friheten bör vara under vuxnas kontroll. 

Fältare B beskriver: 

 

(…) jag tror att ungdomar behöver sin frihet, men de behöver en kontrollerad frihet., 

(…)jag tror att vi i det tänjandet av gränser som ungdomar mycket håller på med så 

måste det ändå finnas ett stopp någonstans./Fältare B 

 

Fritidsgården och motorklubben besöks frekvent av både Jocke, Farin och Simon. Två av tre 

är övervägande på motorklubben. Farin har organiserad fotbollsträning.  

Förbudszon 
Jocke och Farin beskriver att de har varit i utkanten av och i förbudszonen. Den senare 

berättar att saker kan gå sönder när man har tråkigt. Simon talar om andra ungdomar som 

ibland befinner sig i förbudszonen.  
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Jag var en sådan förut, som gillade att ta sönder grejer men inte längre. Jag tycker bara 

det är onödigt. Det är bara föräldrarna som får betala. /Jocke 

 

(…) jag är med mina kompisar och de kanske dricker ibland. /Simon 

 

Fältassistenterna i Bagarmossen beskriver att de arbetar förebyggande i förbudszonen och har 

delvis fokus på kriminalitet, samt förebyggande av kriminella personers nyrekrytering av 

yngre personer. 

 

(…) anledningen till att vi har jobbat mycket med kriminalitet det var (…), att vi 

märkt att det har förekommit (paus) polisanmälningar och ”Snack bland ungdomar på 

byn. /Fältare B 

 

Alltså det vi gör först är att vi kollar upp fritidsgårdarna, vilka som är där, vi vet 

ungefär, det är ett visst antal som vi, som man i första hand jobbar mot eller med, hur 

man nu vill se det, ett visst klientel av ungdomar så att säga som befinner sig i vad 

man kallar för riskzonen. /Fältare A 

 

Har relationsbyggande och kontrollfunktioner betydelse för 
ungdomar och fältassistenter?  
 

Relation 
Båda fältassistenterna beskriver vikten av att skapa relationer med ungdomar för att kunna 

utföra ett bra fältarbete. Båda fältassistenterna säger att de förutom det offentliga rummet 

använder sig av fritidsgården och skolan för att skapa relationer. 

 

(…) vårt arbete är så otroligt beroende av relationer. Egentligen bara som jag ser det är 

det egentligen med bara relationen som man kan göra någon förändring., Har man 

ingen relation kan man stånga huvudet blodigt alltså./Fältare A 

 

Båda fältassistenterna beskriver en balansgång mellan att vara i sin yrkesroll, en närvarande 

vuxen och att vara en samtalspartner på ungdomarnas nivå. 

 

Att vara vuxen och inte kompis men ändå liksom kunna ha balansen att faktiskt kunna 

prata med dem men ändå stå för det man jobbar för./Fältare B 
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Alla tre killarna anser att det är bra med den typen av arbete som fältassistenterna gör, två av 

de tre uttalar sig om fältassistenternas jobb i Bagarmossen. En av de tre har haft kontakt med 

dom.  

 Båda fältassistenterna säger att det finns många ungdomar som vill vara ifred men att det 

också finns många som är kontaktsökande själva. 

 

Många har ju den här idén att ungdomar vill vara ifred och visst så är det ju, och det är 

många ungdomar som vill vara ifred men många ungdomar är också kontaktsökande 

själva, och tycker att det är ganska schysst att det finns de som i alla fall har lite koll. 

Vilket gör att man kan ringa upp och säga att ”du vi kanske ska vara där nu den här 

kvällen och kan inte ni komma förbi./Fältare B 

Kontroll 
Båda fältassistenterna beskriver att det finns ett samarbeta mellan polisens ungdomsgrupp 

från Globen, socialtjänst, fältassistenterna, Lugna Gatan, fritidsgårdarna, kyrkan, och 

föräldravandrarna. Båda anser att detta är bra. Fältare B säger att de även deltar i skolornas 

elevvårdsteam. 

 

(…) sen har vi oftast backup om det skulle behövas, vi har ungdomsgruppen vid 

polisen och så vidare, just den här samverkans biten alltså det finns ju folk som man 

kan få tag på om det skulle behövas./Fältare A  

 

Fältassistenterna ger exempel på hur ett sådant samarbete kan se ut: 

 

Ja sen så är det ju det som vi själva ser och det som vi får höra från exempelvis 

fritidsgårdspersonalen, Lugna gatan om att det har varit strul runt den här killen då kan 

man ju söka upp den eller också så är det så att han är aktuell på utredningsenheten 

och då är det ju dom i första hand som gör det jobbet så att säga./Fältare A 

 

Vi är i skolan och hittar någon ungdom som på något sätt behöver hjälp, och därför 

blir man hitkopplad./Fältare B 

 

Båda fältassistenterna säger sig vara medvetna om att ungdomarna vet att de tillhör 

socialtjänsten.  
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(…)de förstår att du tillhör socialtjänsten, de flesta. Vissa ser ju oss som civilpoliser 

och tjallare (…). /Fältare A  
 

Och visst har man fått höra att man är ”socialtant” och att ”ni har en svart bok där ni 

skriver upp saker i.”, Det känner jag att det kan dom kan få tro./Fältare B 

 

Fältare A talar om kontroll i termer av rumslig kunskap och kontroll och tycker att det ingår i 

arbetet att ha kännedom om det offentliga rummet för att underlätta själva kontrollprocessen, 

medan fältare B lyfter fram mer generella aspekter på kontroll som t ex skillnaden i att ha 

organiserade aktiviteter och att bara vara ute på gator och torg. Fältare B tar även upp 

riskaspekten i att inte ha någon ordnat fritid och ser samtidigt att man inte kan tvinga in dem i 

någon form av verksamhet. 

 

(…)när är man är ute i det offentliga på något sätt så finns det en mindre kontroll för 

vilka man träffar eller vilka man umgås med eller blir indragen i eller man blir vittne 

till eller på något vis. På en fritidsgård eller i ett handbollslag så kan ju jag kontrollera 

vilka jag vill ha (…)./Fältare B  

 

Ah det är liksom vitsen med det uppsökande arbetet vi ska ha så bra lokalkännedom 

och områdes kännedom så att vi ska veta ungefär var de kan tänkas befinna sig så ja. 

Allt som oftast så vet vi vart de är … fast inte alltid (skratt)./Fältare A 

 

Några frågor ställdes till killarna kring synen på övriga kontrollerande vuxnas närvaro i den 

offentliga miljön. Värdarna från Lugna Gatan känner alla tre killarna till och både Jocke, 

Simon och Farin har en relation med dom. Två av de tre killarna vet vilka de nattvandrare 

föräldrarna är men har själv inte haft kontakt med dem. Den tredje vet inte vilka de är. 

 Jocke säger att polisen är schysst ibland och ibland inte, Simon säger att vissa är schyssta 

och andra är ”pip” (fult ord). Simon beskriver polisens kontrollerande funktion. Farin säger att 

polisens närvaro är överflödig och behövs för andra saker. 

 

Helt plötsligt kan de ta oss och bara kolla igenom oss utan anledning./Simon 

 

Alltså Lugna Gatan det är så bra, men alltså polisen de behövs inte här. De borde vara 

någon annanstans och hjälpa några andra./Farin 
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Fältare A lyfter fram närvaron av poliser och polisbilar som en trygghet för de boende i 

Bagarmossen. 

 Simon ger uttryck för att det kan vara blandade känslor i att ha vuxnas kontroll, medan 

Farin upplever en ständig vuxenkontroll i Bagarmossen.  

 

Ja det är ju bra på ett sätt, sen jobbigt för oss du vet, ungdomar som har några som 

hänger efter sig. /Simon 

 

Alltså det är alltid ögon överallt så här… man vet inte vem som kollar på just nu. 

/Farin  

 

Fältare B ger uttryck för att ytterligare vilja öka samarbetsformerna över yrkesgränserna för 

att vara steget före ungdomarna. 

 

Ett ännu tätare samarbete än vad vi gör och precis hur det skulle se kan jag inte så här 

rakt upp och ner nu tänka men jag tror att det är en jättehjälp. /Fältare B 

 

Vad har killarna och fältassistenterna för syn på 
trygghetsmätningen och medias roll? 
 

Ett antal artiklar i olika tidningar (DN, 2004-12-20, 2005-02-06) har beskrivit Bagarmossen 

som ett område med en problematik kring ungdomsgäng och kriminalitet. Det är främst 

polisen som uttalar sig om detta.  

 Fältare A håller med om att det finns kriminalitet bland ungdomarna men inte i den 

utsträckning som påvisas i tidningsartikeln. Att det skulle vara utstuderad, ”ligamässig” och 

mer som ren maffiastil anser fältare A vara tveksamt. 

 Båda fältassistenterna anser att media har en stor genomslagskraft. Utifrån vad ryktena 

säger anser fältassistenterna att Bagarmossen inte skiljer sig från andra stadsdelar utan att det 

handlar om att ”olyckligtvis många saker hände samtidigt”. (Fältare B) 

 

Jag kan väl många gånger bli ledsen på media utifrån att man hänger ut, och till vilket 

ansvar. Alltså en tidning för mig ska vara en informationskälla och inte ett 

ställningstagande vilket jag tycker det har blivit mycket och det gäller inte bara 

Bagarmossen./Fältare B 

 36



 

I en av ovannämnda artiklar refereras det till en trygghetsmätning som är gjord i Bagarmossen 

av polisen. Den presenterades på medborgarmötet som nämns i inledningen. Det refereras 

under mötet till att det har framkommit att folk kände sig otrygga framför allt på torget och 

vid tunnelbanan bland annat på grund av att ungdomsgrupper hänger på dessa ställen. 

 Båda fältare säger att de inte känner igen sig själva i att vara rädd för ungdomsgrupper i 

och med att de känner dem och har en relation till många av dem. 

 

Alltså jag har så svårt att sätta mig in i den situationen för jag är… jag befinner mig 

bland de ungdomar som folk ser som ett hot./Fältare A 

 

(…) jag har relationer vilket gör att de här blir inte otäcka barn för mig, eller 

ungdomar för mig naturligtvis./Fältare B 

 

Fältare A kan leva sig in i hur andra kan tänkas uppleva ungdomsgrupper.  

 

Däremot kan man förstå att folk är rädda framförallt äldre då när de ska ner i tunnel… 

det står en klick med ungdomar som låter och rör sig mycket och så vidare./Fältare A 

 

Simon och Farin uttrycker en viss förståelse för att folk känner sig rädda när man samlas i 

större grupper. Simon beskriver det utifrån att ungdomar låter mycket när de är många, medan 

Farin beskriver det så här: 

 

(…) det man ser på kvällarna, så ser man bara ungdomar som är där. Man ser inte folk 

som går där. Jag tror att folk är rädda … alltså ”går jag ut nu, det är sent, klockan åtta 

det är sent på kvällen” och de tänker att ”går jag ut nu så kanske jag blir rånad av 

någon ungdom och så”, eller ”att min dotter kan bli våldtagen” eller så. /Farin 

 

På frågan om de tror att det finns ungdomsgäng i Bagarmossen svarar samtliga ungdomar att 

det finns gäng men att det handlar om att man är en samling kompisar som umgås i grupp. 

Fältare A har en liknande beskrivning av vad ett gäng kan vara. 

 

Det är inget gäng alltså, folk de säger att vi är gäng, vi är bara kompisar i en 

grupp./Simon 
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Men det finns folk som brukar vara med varandra ofta men jag tror inte att de typ 

tycker att det är värsta gänget som går runt och gör saker./Jocke 

 

Alltså det är en grupp kompisar som står och pratar för de har ingenstans att vara 

riktigt. Oftast är det när ”gården” har stängd, de har ingenstans att ta vägen, vad ska de 

göra, för det är för tidigt att gå hem tycker de./Fältare A 

 

Farin, Simon och Jocke avfärdar alla tre att det skulle finnas ledare över kompisgrupperna. 

Simon drar paralleller till amerikanska definitioner av gängledare. Vidare tror han att poliser 

kan dra felaktiga slutsatser av hur ungdomsgrupperna är sammanställda. 

 

Det är poliserna som säger ”Ja, gäng, gäng”, kanske för att en är stor och de andra är 

mindre kanske. Då tror de att han är värsta gängledaren. /Simon 
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Kapitel 6 Analys 
 

Hur killarna ser på den offentliga miljön och vad fältassistenterna 
tänker om ungdomars offentlighet. 
 

Ungdomsoffentlighet finns den? 
Genom vår vistelse ute på fältet har vi kunnat konstatera att det finns en ungdomsoffentlighet 

i Bagarmossen utifrån vad Lieberg (1992) och Andersson (2002) kallat för 

ungdomsoffentlighet. Vi har iakttagit ungdomsgrupper som rör sig i och runt centrum och de 

utnyttjar därmed det offentliga rummet. Killarna säger själva att de främst vistas i centrum 

och på torget i Bagarmossen även om en av dem ibland använder sig av det som Lieberg 

(1992) benämner som gränszonsplats. Jockes mötesplats är vid en bänk i Kärrtorp. Alla dessa 

platser kan ses som interaktionsplatser där de vill vara synliga för varandra och allmänheten. 

Detta stämmer överens med Liebergs och Anderssons (2002) forskning där de säger att den 

lokala aktiviteten över lag är hög i de grupper de kallar uteorienterade respektive 

kamratorienterade.  

 Fältassisterna har en bild av att ungdomarna åker in till stan på kvällstid. Det finns i 

killarnas utsagor inget belägg för detta. Däremot beskriver de att man åker in till stan för 

planerade aktiviteter. Anderssons forskning bekräftar att ungdomarna åker in till stan för 

planerade aktiviteter. 

Har det offentliga rummet en funktion i frigörelse- och 
identitetsskapande processer? 
Vi har sett att ungdomar rör sig mellan de olika zonerna men även kunnat se att det inte alltid 

är en självklarhet var man befinner sig. Andersson (2002) beskriver detta som en växling 

mellan hög och låg kontroll som kan ske mycket tvärt. Vi har iakttagit rörelser där ungdomar i 

kortare eller längre stunder väljer att gå mellan denna höga och låga kontroll genom att röra 

sig mellan frizon och normzon. Ett tydligt exempel på detta är när ungdomarna rör sig fram 

och tillbaka mellan torget och fritidsgården med jämna mellanrum. Båda fältassistenterna 

bekräftar utifrån sin yrkesroll att det finns olika behov. Många ungdomar vill vara ifred men 

det finns också många som är kontaktsökande själva. Habermas beskriver systemet som 

koloniserar livsvärlden som en möjlig negativ företeelse (Andersen & Kaspersen (red), 1999). 
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Här kan vi se att fältassistenterna, som i uppsatsen ses som representanter för systemet, ändå 

står för en positiv bild av mötet mellan systemet och ungdomarnas livsvärld.  

 Jocke och Farin tycker att det är viktigt att få vara ifred från vuxna och andra ungdomar. 

Båda nämner det som Lieberg (1992) kallar för reträttplatser som sådana ställen där man tror 

sig vara ifred. Simon som är äldst av de tre har inget behov av detta själv men kan ändå förstå 

att andra har det. Att behovet av frizonen för den egna frigörelsen och identitetsskapandet kan 

se olika ut för olika ungdomar har både Lieberg och Andersson (2002) sett i sina studier och 

lyft fram det i beskrivning av olika gruppers fritidssysselsättningar som nämns under tidigare 

forskning. Fältassistenterna betonar vikten av att ungdomarna får ha sin frihet. Båda uttrycker 

också förståelse för behovet av frizonen för ungdomar generellt och att det har sett ut så i alla 

tider. Det är en normal företeelse att ungdomar vistas i offentliga miljöer anser de. Båda två 

anser trots det att friheten bör vara under vuxnas kontroll. Fältassisten B uttrycker samtidigt 

att man inte kan tvinga in dom i någon form av verksamhet.  

”Doing Nothing”, är det viktigt för killarna? 
Andersson (2002) och Ziehe (1986, 2002) talar om ungdomsoffentligheten som en viktig 

möjlighet att skapa nya kontakter och möten. De lyfter även fram nya möten som ett led i en 

läroprocess där ungdomar lär sig något nytt i varje möte. Simon och Jocke beskriver hur de 

skapar nya kontakter. Båda berättar att det vanligaste sättet att få nya kompisar på är genom 

kompisars kompisar. Detta sker oftast ute i den offentliga närmiljön.  

 Vi har under våra återkommande besök i Bagarmossen sett att fotboll har en stor 

betydelse för killarna. De samlas i centrum för att umgås, spela fotboll eller bara vara. Detta 

kan vara något som kan liknas vid Loflands (1998) privata bubblor i det offentliga, då 

ungdomarna skapar en egen definition av en liten del av det offentliga rummet och lägger 

beslag på dess yta. Detta är något som samtliga ungdomar vi intervjuat bekräftar. Även om 

fotbollen är en viktig del i samvaron ungdomar emellan så kan vi ändå se att själva mötet och 

att bara vara utan att göra någonting är ett lika viktigt syfte med vistelsen i det offentliga 

rummet. Doing nothing innebär som nämnts tidigare bland annat möjligheten att egna 

kollektiva erfarenheter kan göras. Sådana behov finns hos alla tre. Även Ziehe (1986, 2002) 

talar om det offentliga rummet som en viktig arena för ungdomar att frigöra sig i och 

experimentera med olika identiteter. Fältassistent B tar upp riskaspekten i att inte ha någon 

ordnad fritid. Även om vi i vårt material inte har någon ungdom som befinner sig i 

förbudszonen nu så beskriver Jocke att han har varit delaktig i förbjudna handlingar förut. 

Jocke säger att saker lätt kan gå sönder när man inte har någonting att göra, när man har 
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tråkigt. Detta betyder att det ändå finns en viss poäng med det fältassistent B säger om risken 

med att inte ha en ordnad fritid anser vi. Brakes (1985) resonemang om ungdomars 

exkludering ur det offentliga rummet kan styrka processen som Roos (1986) beskriver då 

”doing nothing” kan över gå i förbjudna handlingar. 

Normzon: nödvändig för ungdomar eller för vuxna? 
Roos talar om normzon utifrån att där råder vuxen kontrollerade och organiserade handlingar. 

Vi ser fritidsgården och Motorklubben i Bagarmossen som platser i normzonen. Fritidsgården 

och motorklubben besöks frekvent av alla tre. Simon och Jocke är övervägande på 

motorklubben. En av de tre killarna har också organiserad fotbollsträning som vi också tycker 

är hemmahörande i normzonen. Alla tillbringar en del av sin fritid i normzonen som en 

självvald aktivitet. Utifrån våra iakttagelser på fältet är det svårt att avgöra om de själva 

upplever dessa normzonplatser som vuxenkontrollerade. Tendensen till att fältassistenterna 

vill lägga frizonen inuti normzonen genom att till exempel Fältassistent B talar om 

kontrollerad frihet kan vi se som en bekräftelse av Roos (1986) beskrivning. Föreställningen 

enligt Roos är att vuxna vill ha ungdomar i normzonen. Han säger också att det kan finnas 

risker med detta, att det i stället kan bli en förflyttning till förbudszonen. För att knyta an till 

Habermas (Eriksen & Weigård, 2000) igen kan vi bekräfta honom i att systemet med sina 

normer också kan invadera ungdomarnas identitetsskapande i frizonen. Detta genom 

fältassistenternas behov av att lägga frizonen inuti normzonen. Detta kan vara ett uttryck för 

kulturell expropriation, för att tala i Ziehes (1986, 2002) termer där ungdomar erbjuds färdiga 

lösningar i normzonen för att undvika att de inte ägnar sig åt ”doing nothing”. 

 

Betydelsen av relationsskapande och kontrollfunktioner för killarna 
och fältassistenterna. 
 

Är det möjligt att kombinera relationsskapande och kontrollerande 
funktioner? 
Fältassistenterna i Bagarmossen beskriver att de arbetar uppsökande och förebyggande och 

har delvis fokus på kriminalitet i Skarpnäcks stadsdel. Anledningen till detta var, enligt 

Fältassistent B, att det dels förekommit polisanmälningar, dels att det skett nyrekrytering av 

yngre personer till kriminalitet. Fältassistent A säger att de flesta ungdomar troligtvis är 

välfungerande och att antalet som de kommer i kontakt med kan röra sig om 7-8 procent (ca 

200) ungdomar. Båda fältassistenterna beskriver upprepade gånger vikten av att skapa 
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relationer med ungdomar för att kunna utföra ett bra fältarbete. Vi frågade dem om det 

påverkar relationen med ungdomarna att de tillhör socialtjänsten. De tror att ungdomarna är 

medvetna om att de tillhör socialtjänsten och uttrycker själva att det inte påverkar relationen 

negativt. Som vi tolkar det talar Habermas om relationsskapande i termer av kommunikativt 

handlande. Fältassistenterna försöker möta ungdomarna där de befinner sig, försöker sätta sig 

in i deras livsvärld. Habermas (Eriksen & Weigård, 2000; Habermas, 1996) trycker på att det 

kommunikativa handlandet är en förutsättning för social interaktion mellan människor och 

skapar ömsesidig förståelse och konsensus. Fältassistenterna lägger stor vikt vid att skapa 

möten med ungdomarna för att kunna samarbeta med dem och därmed kan arbetet beskrivas 

ha samma intentioner som beskrivs genom det kommunikativa handlandet.  

 Ser vi utifrån killarnas perspektiv så har ingen av dem som vi har intervjuat har haft 

kontakt med fältassistenterna i egenskap av socialtjänstrepresentanter. Bara en av de tre 

känner igen dem i egenskap av fältassistenter. Detta rimmar inte riktigt med den intention 

fältassistenterna beskriver sig ha då det gäller att skapa relationer med ungdomarna i 

stadsdelen. Alla tre killarna anser att det är bra med den typen av arbete som fältassistenterna 

gör då vi har förklarat deras yrkesfunktion.  

 Att balansera mellan att vara i sin yrkesroll, en närvarande vuxen och att vara en 

samtalspartner på ungdomarnas nivå beskriver båda fältassistenterna som en svår uppgift. 

Detta kan vara ett uttryck för en svår avvägning mellan relationsskapande och kontrollerande. 

Det kan också vara ett uttryck för det Habermas pratar om när han diskuterar systemet som 

invaderar livsvärlden (Andersen & Kaspersen (red), 1999). 

Går det att förebygga vistelse i förbudszonen genom ökad kontroll? 
Utifrån Roos (1986) definition av förbudszonen och vilka som hör hemma där, handlingar av 

ren kriminell karaktär, finns det ingen av de tre killarna som passar in där. Vi kan ändå se att 

det finns konflikter mellan hur olika grupper definierar delar av det offentliga rummet. 

Lieberg (1992) beskriver hur ungdomar i stor utsträckning är hänvisade till offentlighetens 

arena. Detta skapar problem genom den moderna stadsplaneringen i och med att den talar om 

för användaren hur platserna ska användas och därmed avvisar alternativ användning. Även 

Brake (1985) belyser problemet med ungdomars exkludering ur det offentliga rummet och 

diskuterar att följden skulle kunna bli att ungdomar skapar subkulturer. Farin berättar att de 

brukar spela fotboll på torget i centrum på kvällarna och att detta inte ses med blida ögon av 

de boende runt torget. Ibland sker det olyckshändelser, till exempel ett fönster som går sönder. 
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Lieberg (1992) beskriver att ungdomar ibland omdefinierar delar av det offentliga rummet för 

att passa deras egna syften. Exemplet ovan kan vara ett utryck för en sådan omdefinition.  

 Genom Habermas teori om system och livsvärld kan vi i vårt material hitta tendenser till 

att systemet invaderar livsvärlden (Andersen & Kaspersen (red), 1999). Fältassistenterna 

beskriver att det finns ett samarbeta mellan polisens ungdomsgrupp från Globen, socialtjänst, 

fältassistenterna, Lugna Gatan, fritidsgårdarna, kyrkan, föräldravandrarna och i skolornas 

elevvårdsteam. Detta stora samarbete är ett uttryck för ett ännu större kontrollbehov än vad 

fältassistent yrket i sig innebär. Med tanke på att det offentliga rummet är en plats där alla får 

vistas och att ungdomsoffentligheten är en viktig arena för frigörelsen (jfr Frizon) blir den 

höga graden av kontroll en faktor att ta hänsyn till. Simon ger uttryck för blandade känslor i 

att ha vuxnas kontroll. Farin upplever en ständig vuxenkontroll i Bagarmossen. Han säger att 

han känner ögon på sig från alla håll och med tanke på alla vuxna som samarbetar runt 

ungdomarna i Bagarmossen kan vi ha en förståelse för att han upplever det så. Vi har även 

själva sett hur många vuxna som går omkring kvällstid i olika roller. Fältassistent B tror att 

vuxnas närvaro på fältet upplevs som en trygghet av ungdomarna. Fältassistent A lyfter fram 

närvaron av poliser och polisbilar som en trygghet för de boende i Bagarmossen. Vi ställde 

frågor till killarna kring synen på övriga kontrollerande vuxnas närvaro i den offentliga 

miljön. Värdarna från Lugna Gatan känner alla tre killarna till och de brukar prata med dem. 

Nattvandrarna har de inte haft någon kontakt med. Polisens närvaro är någonting som alla tre 

har något att berätta om. Farin säger att polisens närvaro är överflödig och att de behövs för 

andra saker. Jocke säger att polisen är schysst ibland och ibland inte medan Simon säger att 

vissa är schyssta och andra är ”pip” fult ord. Simon beskriver polisens kontrollerande funktion 

med att de helt plötsligt kan ta och visitera dem utan anledning, detta i jakt på stulna mobiler 

eller jackor. Vi har tidigare beskrivit att vissa grupper blir definierade som ett hot mot rådande 

samhällsvärderingar och att det kan kallas för moralisk panik då verkligheten inte riktigt 

överensstämmer med upplevelsen av det hotet. Här finns en klar tendens till att alla ungdomar 

dras över en kam genom att polisen visiterar vem som helst utan anledning. 

 Fältassistent B ger uttryck för att ytterligare vilja öka samarbetsformerna över 

yrkesgränserna för att vara steget före ungdomarna. Här finns en stegrande kontrollrörelse. 

För det första är fältassistentyrket en slags kontrollerande funktion i sig. Ett större samarbete 

som beskrivs ovan är för det andra ett uttryck för ännu större kontrollbehov. Att dessutom 

vilja öka eller förstärka detta samarbete ytterligare kan leda till frågan var det ska sluta 

någonstans. Ziehe (1986, 2002) talar om vikten av ungdomars frigörelseprocess och behov av 

frizoner för sitt identitetsskapande. Brake (1985) ställer sig frågan vad som händer om vi mer 
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och mer begränsar dessa frizoner i det offentliga rummet. Han menar att ungdomars 

exkluderande ur den offentliga miljön leder till skapande av subkulturer. Habermas (Eriksen 

& Weigård, 2000; Habermas, 1996) talar om det objektiva, det sociala och det subjektiva som 

samhällets strukturella komponenter. Social omsorg, i det här fallet utifrån fältassistenternas 

arbete, handlar just om dessa tre ansatser: att möta ungdomar i deras subjektiva livsvärld för 

att förmedla normer och värderingar och därifrån socialisera in dem i samhället. 

Fältassistenterna strävar efter att arbeta utifrån detta vad vi har sett. 

 

Killarnas och fältassistenternas syn på medias roll och 
trygghetsmätningen.  
 

Hur ser killarna och fältarna på trygghet? 
Alla tre killarna beskriver att de känner sig trygga i Bagarmossen. De nämner varken platser 

eller situationer som otrygga. Även de uteorienterade ungdomarna i Anderssons (2002) 

resultat, som är samma typ av grupp som vi tittar på, svarar att det inte finns platser som man 

undviker. I Anderssons undersökning är upplevelser och erfarenheter av rädsla, obehag och 

våld i offentliga miljöer ganska vanliga vilket inte stämmer helt överens med det våra 

intervjuade ungdomar säger. Killarna beskriver också att man känner eller känner igen dom 

flesta ungdomar som rör sig i Bagarmossen. Det finns ett samband mellan att känna sig trygg 

och att känna varandra. Att lära känna varandra kan återigen kopplas till ungdomars vistelse i 

frizonen som vi tidigare beskrev. Farin upplever den egna närmiljön tryggast att vara i då han 

jämför med att vistas i områden utanför Bagarmossen. För detta finns belägg i Lieberg (1993) 

och Anderssons (2002) forskning. Andersson säger dessutom att det är en generell tendens att 

otryggheten ökar med avståndet från det egna bostadsområdet. Även en av fältassistenterna 

tror att ungdomar upplever det tryggare på hemmaplan än utanför den egna närmiljön. Båda 

fältassistenterna uttrycker att de känner sig trygga med Bagarmossens ungdomar. De 

beskriver att de kan känna otrygghet när ungdomar från andra stadsdelar kommer till 

Bagarmossen.  

Vem bestämmer vad som är ett socialt problem?  
Ett antal artiklar i tidningen DN (2004-12-20, 2005-02-06) har beskrivit Bagarmossen som ett 

område med en problematik kring ungdomsgäng och kriminalitet. Det är främst polisen som 

uttalar sig om detta. Fältare A håller med om att det finns kriminalitet bland ungdomarna men 

inte i den utsträckning som påvisas i tidningsartikeln. Att det skulle vara utstuderad, 
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”ligamässig” och mer som ren maffiastil anser fältare A vara tveksamt. Båda fältassistenterna 

anser att media har en stor genomslagskraft. Utifrån vad ryktena säger anser fältassistenterna 

att Bagarmossen inte skiljer sig från andra stadsdelar utan att det handlar om att många saker 

hände samtidigt. Fältassistenterna har inte riktigt samma bild av Bagarmossens ungdomar 

som den bild media ger.  

 Howitt (1982) beskriver att nyheter både kan skapa eller förvärra kriser, men också lugna 

genom att dementera rykten. Han har dragit slutsatsen att en stämplingsprocess i media kan 

påverka kriminalitet i negativ riktning. Både Howitt och Ohlsson (1997) upptäckte att många 

företeelser tolkades av journalister utifrån en förutbestämd tolkningsram som passade in i 

förväntningen av situationen som sedan styrde selektionen av nyhetsdelar och beskrivningen 

som följde därav. Cohen (1987) beskriver tendensen till att grupper definieras som ett hot mot 

den rådande ordningen. Hotet beskrivs i media på ett förenklat sätt liksom lösningarna på 

problemen. Ovan beskrivna tendenser har blivit synliga i det empiriska materialet så till vida 

att tolkningsramarna kan bli för snäva och stereotypa genom medias ögon. Detta kan leda till 

att bilden av ett hot som möjligen finns förstoras upp, vilket kan bli en bidragande orsak till 

att moralisk panik uppstår.  

 I en av ovannämnda artiklar (DN 2005-02-06) refereras det till trygghetsmätningen som 

är gjord i Bagarmossen av polisen. I trygghetsmätningen (www.stockholm.se/files/87400-

87499/file_87435.pdf) har det framkommit att folk kände sig otrygga framför allt på torget 

och vid tunnelbanan bland annat på grund av att ungdomsgrupper hänger på dessa ställen.  

Cohen (1987), å ena sidan, beskriver att sociala samhällsexperter identifierar och ger 

lösningar genom att tillgripa olika handlingsstrategier i en hotsituation. Lofland (1998) å sin 

sida beskriver att individen kan utveckla strategier för att känna trygghet i det offentliga 

rummet. Fältassistenterna säger att de känner ungdomarna och har en relation till många av 

dem detta gör att de inte kan relatera till den rädsla som framkommit i mätningen. Däremot 

kan Fältare A leva sig in i hur andra, framförallt äldre, kan tänkas uppleva ungdomsgrupper. 

Två av killarna uttrycker också en viss förståelse för att folk kan känna sig rädda när man 

samlas i större grupper. Forskning visar att proportion mellan graden av oro och den verkligt 

inträffade händelsen inte är rimlig. Dessa så kallade icke händelser hjälper till att överbrygga 

skillnaden mellan verklighet och skapade förväntningar (Cohen, 1987; Ohlsson, 1997; Klein 

et al, 2001). Vi kan inte se att den graden av otrygghet som framkommer i 

trygghetsmätningen stämmer överens med vår egen upplevelse av Bagarmossen. Vår 

erfarenhet är mer lik den som våra intervjuade ungdomar och fältassistenter har.   
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Samtliga ungdomar säger att det finns ”gäng” men uttrycker tydligt att det handlar om att man 

är en samling kompisar som umgås i grupp. Fältassistent A har en identisk beskrivning av vad 

ett gäng kan vara. Alla tre killarna avfärdar att det skulle finnas gäng med en uttalad ledare. 

Simon tror att poliser kan dra felaktiga slutsatser av hur ungdomsgrupperna är sammanställda 

och drar paralleller till amerikanska definitioner av gäng. Han säger att bara för att en av 

killarna i gruppen är större än de övriga anser polisen att han bör vara ledare för det gänget. 

Enligt Klein (SVT2, Jakten på gängen, 2005-02-01) blir polisens betraktelsesätt, att se 

ungdomar som kriminella problem en självuppfyllande profetia. Han menar att om man blir 

definierad som en brottsling så blir risken med tiden stor att man lever upp till det. Flera 

undersökningar har också visat att den amerikanska polisens hårda polisiära insatser mot gäng 

har fått omvänd effekt. Klein et al (2001) anser att ett svart-vitt tänkande när det gäller 

ungdomsgrupper/ungdomsgäng inte är särskilt fruktbart. Detta med tanke på att det finns en 

mängd olika strukturer och funktioner i ungdomsgrupper. Att arbeta utifrån ett kontinuum kan 

vara ett steg i rätt riktning enligt forskarna. Polisen har ett gängtänkande utifrån amerikanska 

gängdefinitioner vilket vi också har belägg för både i vårt material och i artikeln i DN (2004-

12-20). Detta stämmer inte överens vare sig med hur killarna själva definierar sina 

kompisgrupper, hur fältarna ser på ungdomsgrupper eller hur vi har upplevt detta. Forskarna 

Klein et al (2001) ställde sig frågan om en begynnande gängkulturforskning i Europa bidrar 

till att skapa gatugäng enligt Amerikanska definitioner eller om det är bättre att inte 

uppmärksamma eventuella tendenser åt det hållet. Framtiden får utvisa.  
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Kapitel 7 Diskussion 
 

De tre zonerna 
 
I diskussionen kommer vi att använda av oss de zoner som Roos (1986) har beskrivit och som 

vi har använt oss av i resultat och analys delarna. 

Frizon – Normzon  
Vi börjar i normzonen, där vi anser att fältassistenternas yrkesroll som representanter för det 

normaliserande systemet finns. Vi har sett att fältassistenterna ser som sin uppgift att skapa 

relationer. Ett underliggande syfte med detta är, som vi ser det, att det finns en 

kontrolldimension i detta relationsskapande utifrån deras yrke som socialarbetare. Detta ger 

även Öhlunds (1997) undersökning uttryck för genom att fältassistenter måste arbeta både 

förebyggande och behandlande samtidigt. Vi kan se att de arbetar i gränslandet mellan 

normzon och frizon genom att skapa relationer i ungdomarnas frizon. Att jobba i detta 

gränsland uttrycker de själva som en svår uppgift. Vi kan hålla med om att det kan vara svårt 

att förena myndighetsutövande i systemet med relationsskapande i livsvärlden. Vi kan fråga 

oss om ett kommunikativt handlande skulle kunna räcka till för att skapa förståelse för 

ungdomarnas upplevelser. I detta fall kan vi se två olika maktstrukturer dels ungdom - vuxen 

och dels klient - socialarbetare som pekar på en ojämlik relation. Det kanske ändå snarare 

handlar om en slags intervenering av systemet i livsvärlden här än en kolonialisering, 

eftersom det främst handlar om ett relationsskapande, även om det bakomliggande syftet är att 

kontrollera. Vi tror trots allt att de bästa förutsättningarna för skapande av en jämlik relation 

är att båda parter finns i frizonen. Även polisen har en myndighetsutövande roll men som vi 

ser det arbetar de mer i gränslandet mellan frizon och förbudszon. Vi upplever att det kan vara 

ännu svårare att skapa relationer med ungdomarna. Vi förstår att det delvis kan bero på att de 

arbetar ingripande vid lagöverträdelser. Vi anser att polisen har den största kontrollmakten 

och därmed har de sämsta förutsättningarna att skapa relationer om vi till exempel jämför med 

fältassistenter och Lugna Gatan. Vi har fått en känsla, genom det vi har sett, att polisen vill 

skapa relationer genom att till exempel hälsa på på fritidsgården. Vi tror inte att det räcker att 

bara köra upp med bilen till fritidsgården och gå in ett par minuter för att sedan försvinna 

igen. Trots att de har svåra förutsättningar för relationsskapande anser vi att de måste ändra 

sina närmandestrategier för att uppnå ett bra resultat. Vi tror att de kan vara idé att delvis kliva 
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ur sin roll som polis och att ta sig mera tid till att knyta kontakter med ungdomarna. Att skapa 

relationer tar tid! Vi har fått fram att alla tre killarna upplever att de har en relation med 

Lugna Gatan värdarna. Vi förmodar att detta beror på att de har bättre förutsättningar genom 

att inte ha en myndighetsutövande roll. Vi tycker att Lugna Gatan värdarna därför verkar ha 

en större respekt för frizonens betydelse för ungdomarna.  

Frizon – Förbudszon 
Vi har sett en benägenhet hos fältassistenterna att vilja tränga in i ungdomarnas frizon med 

vuxenkontroll. Vi ser en fara i att beröva ungdomarna sin möjlighet till frigörelse genom att 

försöka styra deras experimenterande och identitetsskapande i det offentliga rummet. Vi tror 

inte att ungdomar vill ha färdiga livsstilpaket utan vi anser att de ska få skapa sina egna 

värderingar utifrån sina egna erfarenheter. Samtidigt tänker vi att vi själva i rollen som 

socialpedagoger kommer att hamna i situationer där det finns maktförhållanden och en mer 

eller mindre medveten vilja att normalisera och socialisera ungdomar till rådande 

samhällsnormer och värderingar. Genom vårt material har vi kunnat dra slutsatsen att det 

finns ett massivt samarbete mellan polisen, socialtjänsten, skolan, Lugna Gatan, Svenska 

kyrkan och nattvandrarna. Alla vill hjälpas åt att skydda ungdomar från att kliva över 

systemets lagliga gränser som leder till att de kan hamna i förbudszonen. Killarna upplever sig 

ständigt iakttagna och med tanke på hur många olika vuxna det är som kontrollerar det 

offentliga rummet tycker vi inte att det är så konstigt. Dessutom har alla dessa kontrollanter 

av det offentliga rummet jackor på sig med ett tydligt budskap om deras roll. Vi undrar vad 

dessa ”uniformerade vuxna” står för i ungdomarnas upplevelsevärld. Varför kan inte vuxna gå 

ut i egenskap av enbart vuxna, utan måste iklä sig en tydlig och kontrollerande roll? 

Fältassisten B önskar att stärka detta stora samarbete ytterligare. Vi undrar var detta ska sluta 

någonstans. Det vi tror är att det till slut inte kommer att finnas möjlighet till frizon eller att 

den kommer att krympa så mycket att det får allvarliga konsekvenser för ungdomars 

identitetsutveckling och frigörelse. Vi tror inte att det går så långt som till subkultursskapande 

men däremot kan vi se att det motverkar det som fältassistenterna försöker uppnå i sitt arbete, 

nämligen att skapa bra relationer med ungdomarna. 

Sociala problem? 
I resultaten har det kommit fram att fältassistenternas bild av Bagarmossen inte stämmer 

överens med medias bild och att Bagarmossen inte avviker från andra stadsdelar när det gäller 

kriminalitet vilket bekräftas av brottsstatistiken 

(www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12). Vi tycker att det drabbar ungdomar som 
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grupp i Bagarmossen när man utmålar dem som ett gäng som hotar tryggheten. Vi har även 

upptäckt stora brister i trygghetsmätningen genom att svarsfrekvensen bland de boende var så 

låg som 40 procent och de flesta kvinnor, men att ändå ”Söderortspolisen och stadsdelen, 

medborgare och föreningsliv, unga som gamla ska, utifrån den trygghetsmätning som gjorts i 

området och som presenteras på mötet, samlas kring uppgiften att förstärka tryggheten i 

Bagarmossen.” (www.stockholm.se/templates/template_121.asp) Vi tror att kvinnor är mest 

rädda för att bli överfallna och våldtagna, vilket är svårt att tänka sig att 13-16 åringar ägnar 

sig åt. Denna generalisering och stämpling har vi också sett i hur ungdomsgrupper definieras 

av polisen i media. Vi tror att polisen i sin jakt på gängen snarare skapar en gängkultur eller 

åtminstone förstärker ett vi och dem tänkande än att de får bukt med eventuell 

gängkriminalitet. Håller vi på att skapa något som vi ännu inte har?  

 

Slutsatser 
Vi har kunnat dra två övergripande slutsatser. Det ena är att det är viktigt och positivt för 

ungdomar att ha tillgång till det offentliga rummet för att utveckla sin identitet och skapa 

trygghet. Trots det kan vi se att killarna i sin frigörelseprocess ändå har ett visst behov av 

vuxenkontakt.  

Den andra slutsatsen vi kan dra är att den ökade kontrollen på och skildringen av 

ungdomstiden och ungdomsgrupper i media och av myndighetsutövare leder till ett ännu 

större avstånd mellan de olika grupperna. Själva avsikten att minska klyftor ger därmed en 

omvänd effekt. 

 

Vidare forskning 
 

Vi kan konstatera att vare sig vi eller forskarna har fått något riktigt svar på frågan om vi 

håller på att skapa något som vi ännu inte har. Därför kan det vara ett framtida 

forskningsområde att undersöka hur kontrollen av det offentliga rummet påverkar både 

samhället i stort och ungdomarnas utveckling. Ett annat undersökningsområde som knyter an 

till ämnet är hur människor i ett bostadsområde utifrån en social mobilisering kan bidra med 

resurser. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Intervjuguide fältare 

Utbildning/arbetsuppgifter (nödvändigt för oss att veta eftersom vi inte har en aning) 

Vad har du för utbildning? 

Hur skulle du beskriva din arbetsuppgift? 

                  - vad är syftet med din arbetsinsats? 

      Hur ofta är du ute på fält? 

- vilka tider? 

Vad gör du exakt när du är ute och går? Beskriv gärna en typisk fredagskväll. 

Hur kan en ungdom bli aktuell hos socialtjänsten genom ditt arbete? 

 

Samarbete med andra (undersökning av kontroll/maktaspekten) 

Vad har du för samarbete med polisen? 

a. med skolorna? 

b. med Lugna Gatan? 

c. med kyrkan? 

d. med andra, t ex nattvandrande föräldrar? 

 

Synen på ungdomsoffentligheten  

Hur tycker du din relation till ungdomarna är – generellt sett? 

Hur tror du att ungdomarna ser på er närvaro ute på fält? 

      Följande intervjufrågor är hämtade från Björn Anderssons (2002, s.276-281) intervjuguide 

Tycker du att det finns något positivt med ungdomarnas uteliv? 

   Tycker du att det finns något negativt med ungdomarnas uteliv? 

   Hur viktigt tror du att tillgången till gator och torg är för ungdomars frigörelse/utveckling? 

   Händer det att du är rädd eller tycker att det är obehagligt när du vistas utomhus i ditt 

arbete? 

    Har du sett slagsmål/våld i ditt arbete? 

- har du själv varit utsatt för våld i ditt arbete?  

        Finns det platser du undviker när du är ute på fält? 

- om ja/nej, av vilken anledning? 
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Media och rykten 

Ryktet om Bagis i media, de här tidningsartiklarna t ex. ,(vi tar med oss för att visa) vad 

tänker ni om det? 

- var tror ni ryktena kommer ifrån/hur uppstår dessa? 

Var du på mötet där Annika Billström & Carin Götbladh var närvarande? 

               - hur tyckte du det mötet var? 

- vad anser du om trygghetsmätningen som polisen presenterade? 

Skulle du vilja ändra på någonting här i Bagis som är möjlig för delta i?  

Kompletterande fråga: Vad precis är det du förebygger? 
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Bilaga 2 

Intervjuguiden ungdomar  

Hur gammal är du? 

Har du många barndomskompisar som du har hängt ihop med sen dagis/lågstadiet? 

Vad är det vanligaste sättet för dig att få nya kompisar på idag? (Ute på torget/hemma hos 

varandra/föreningsverksamhet/fritidsgården) 

Vad är det som styr valet av kompisar.  Har ni någonting gemensamt? (Tänker du mest på 

utseende eller på vad de har för egenskaper? Eller kläd/musikstil?) 

Har du någon organiserad fritid Ex. fotbollsträning i lag?  

Hur mycket är du på fritidsgården?  

Hur ofta är du ute och bara ”glider runt och kollar läget”?  

Är det viktigt att få vara ifred när man är ute? (Vuxna och andra ungdomar) 

Varför är det viktigt? 

Var någonstans är ni då? Platser, gömställen? 

Brukar du vara ute sent på kvällar? (Vardagar/Helger? 

Hur sent kan det bli då? 

Är det skillnad på vardagar och helger? 

Vad gör du när du är ute? Beskriv en vanlig vardagskväll.  

Helgerna? 

Hur väl känner alla ungdomar varandra här i Bagis? (är det ”alla känner alla”?) 

Är du tillsammans med många kompisar samtidigt när du är ute?  

Är ni både tjejer och killar?  

Hur många kan ni bli då? 

Var brukar ni helst träffas? Platser?  

Drar ni vidare till något annat ställe? 

Varför i så fall? 

Vad tänker du om Lugna Gatan killarna? 

                        – om polisens arbete här i Bagis? 

                        – om fältarbetarna? 

– om nattvandrande föräldrar? 

Tror du att det finns några ungdomsgäng här i Bagis? 

Om ja: Hur många tror du dom är? 

Vad gör dom? 

Vad tycker du om det?  
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Polisen mäter hur tryggheter är i olika stadsdelar, Trygghetsmätning. En sådan mätning har 

gjorts i Bagarmossen. Den presenterads i början på februari i Folkets Hus. Det var många 

vuxna där som bor och arbetar här i Bagis. Den mätningen visade att många, speciellt äldre 

och kvinnor, är rädda för att gå på torget eller vara vid t-banestationen på kvällarna. De säger 

att det beror på att det finns ungdomsgäng där som sprider obehag.  

Vad tänker du själv om det?  

Hälsar ni på andra vuxna?  

Finns det något hot för dig/Är du rädd för någonting när du är ute i Bagisområdet? 

Finns det plaster som känns trygga eller otrygga för dig? 

Hur tycker du att miljön är i Bagarmossen? Centrum, torgen, Hur tycker du att det ser ut? 

Finns det mycket klotter? 

Är det mycket skadegörelse? 

Tycker du att det finns saker att göra för dig och ungdomar i din ålder? 

Finns det någonting du har tänkt att du skulle vilja ändra på här i Bagis? Om du fick önska 

precis vad som helst? 
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