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Abstract 

Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka vad invånares samhällsengagemang i ett ”särskilt 

utsatt område” i form av trygghetsvandringar och samrådsmöten kan säga om integration. Genom 

etnografiskt fältarbete och deltagande observation ämnar studien fånga deltagarnas perspektiv på 

sitt engagemang, undersöka vad engagemanget har för inverkan på lokalsamhället och invånarnas 

känsla av trygghet, samt vad samhällsdeltagandet och dess inverkan kan säga om integration. Det 

empiriska materialet analyseras och diskuteras utifrån relevanta teorier om gemenskap, sociala 

gränser, trygghet samt social respektive strukturell integration. Invånarnas verksamhet och 

engagemang syftar till att öka tryggheten i stadsdelen, och skapar parallellt ett forum för 

språkövande och personliga möten över sociala och etniska gränser. Relationsskapandet bland 

invånare i stadsdelen tycks i sig indirekt leda till ökad trygghet, samt en känsla av gemenskap. 

Strukturella faktorer på makronivå uppenbarar sig emellertid som barriärer för invånarnas 

deltagande och delaktighet i en övergripande samhällelig och nationell gemenskap. 

 

Nyckelord: socialantropologi, integration, utsatt område, samhällsengagemang, 

samhällsdeltagande, gemenskap, trygghet, sociala gränser, relationer, Sverige, Linköping, 

Skäggetorp 

 

The aim of this thesis is to examine what residents’ community participation by way of local night 

patrol for social reassurance and community meetings in a “deprived neighborhood” has to say 

about integration. Through ethnographic field study and participant observation the study aims to 

capture the participants’ perspective of the participation, examine what impact the engagement has 

on the local community as well as what the affects and participation has to say about integration. 

The empirical material is analyzed and discussed from the basis of relevant theories of community, 

social boundaries, social reassurance as well as structural respectively social integration. The 

engagement of the residents aims to increase the feeling of social security and reassurance in the 

local community, and parallelly it creates forum for language practice and social encounters that 

goes beyond social and ethnic boundaries. The increasement of personal relationships seems to 

indirectly lead to a higher level of social reassurance as well as a feeling of solidarity in the 

community. Structural factors on a macro level, however, seems to work as barriers for the 

residents’ participation and involvement in a general societal and national fellowship and 

community. 
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   الهدف من هذا 
ن لحالة المجتمع فن الخاضعة لألستضعاف  الضاحيه  " األنشاء هو الوصول لكيفية تأثير اهتمام المواطنير

ن األمان ولقائات التشاورية عىل موظوع     الخاص عن طريق التجول لتأمير
االندماج العرف   

 

دراسات العليا التي يتم عن طريق الحضور في المكان المناسب للمشاركه الشخصيه واألنتباه ام التكنيك لالعن طريق استخد  

جدية المباشر على طريقة اشتراك واهتمام المواطنين لفهم  

  اهتمامهم وتأثير هذا االهتمام لحصول المواطنين على المزيد بالحساس بألمان وكيف يؤدي هذا

   لفهم حالة االندماج
العرف   

                                                                                                                                 

  ا
يات وثيقة الصل  لمواد الت  تحصل عن طريق التجربة تدرس وتناقش عن طريق نضن  

. كيت   بموضوع التحديات األجتماعيه،األمان واالندماج الع
  االجتماع  الي 

  المشاركه رف 

  ضواح  المدينه وإيجاد امكان الغه ولقائات هدف اهتمام وعمل
ن هو توفير األمان األكير فن                 المواطنير

                                             .    اجتماعيه
خارجه عن المعدوديات العرف   

 

ن الموا بناء العالقات     الضمابير
ن فن ة عىل مزيد من األمانطنير واح  تؤدي بطريقه غير مباشر  

.    وإحساس المشاركه

 

. حضور ومساهمة العوامل األنشائيه الغير قادرة للتغير تظهر وتؤدي اىل ايجاد حواجز أمام ن للمشاركة الوطنية    المواطنير
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1. Inledning 

Under hela 1900-talet och början av 2000-talet har Sverige haft 

en stor andel personer som har invandrat av såväl arbetskrafts- 

som asylskäl (Länsstyrelsen 2018:8). Sverige är ett av de 

västländer som under det senaste halvseklet varit mest öppen 

för att ta emot flyktingar utsatta för våld och förföljelse i 

auktoritärt styrda regimer (Puranen, 2019:36). Integration har 

periodvis, i och med detta, varit ett aktuellt ämne i den samtida 

politiska och mediala diskursen.  

 

Denna studie har gjorts i skuggan av en politisk debatt om 

integration och utanförskap i Sverige som kan tyckas stå still. I den statliga televisionens 

partiledardebatt i programmet Agenda efter 2019 års höstbudget var två av de ämnen som 

duellerades migration respektive kriminalitet (Agenda 2019). I en analys av debatten skrev SVT:s 

inrikespolitiska kommentator Mats Knutson att nuvarande statsminister Stefan Löfven inte gav 

klarhet i hur partiet respektive regeringen han representerar ställer sig till just migration; mer 

restriktiv eller mer generös? (Knutson 2019). 

 

Diskursen fokuserar således på siffror och kriminalitet, istället för att debattera kring hur vi ska 

arbeta för att de människor som kommit till vårt land de senaste åren (och för den delen, många år 

dessförinnan) ska få samma förutsättningar för deltagande i samhället som svenskfödda. En central 

fråga som väcks ur detta faktum är dock; hur börjar man, med bakgrund i ett annat samhälls- och 

värdesystem, deltaga i och känna tillhörighet till, ett nytt?  

 

I och med den här studien har jag lärt känna människor i stadsdelen Skäggetorp som har migrerat 

till Sverige. Skäggetorp är beläget relativt centralt med cirka fyra kilometer till Linköpings 

stadskärna. Trots sin förhållandevis centrala placering kan den ringled som omger området ge 

intryck av att Skäggetorp är en ö, avskild från omkringliggande bebyggelse. Den mediala diskursen 

innehåller beskrivningar av Skäggetorp som segregerat och socialt utsatt, och skildrar ett område 

präglat av utanförskap och ojämlikhet (Eriksen 2019; Svedin 2019; Janson & Nekham 2019). I 

skrivande stund, i slutet av november 2019, pågår en stor polisinsats i området (Holmqvist & 

Larsson 2019) och tidigare under samma månad har en skottlossning och knivskärning ägt rum 

(Savina 2019; Quist 2019). 

Sverige, Sverige, älskade vän. En tiger som 

skäms; jag vet hur det känns. När allvaret 

har blivit ett skämt, när tystnaden skräms. 

Vad är det som hänt? Välkommen, 

välkommen hit, vem du än är, var du än är. 

Duka din veranda till fest, för en långväga 

gäst, i landet lagom är bäst. Vi skålar för 

en midsommar till, färsk potatis och sill, 

som om tiden stått still. Välkommen, 

välkommen hit, vem du än är, var du än är. 

Sverige – Joakim Berg 
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Skäggetorp har funnits med på Polisens lista över “särskilt utsatta områden” från 2015 fram till i 

dag (Polisen 2015; Lisinski 2016; Polisen 2017; Hultquist & Ygge 2018; Lindstam 2019). Polisen 

definierar särskilt utsatt område som ett område som ” … kännetecknas av en social problematik 

och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter 

för polisen att fullgöra sitt uppdrag.” Vidare anses läget för dessa områden som ”akut” och 

områdena inbegriper även i viss mån parallella samhällsstrukturer, extremism, personer som deltar i 

strid i konfliktområden samt en hög koncentration av kriminella (Polisen 2015). Den bild av 

stadsdelen som målas upp i media och av Polisens kategorisering är emellertid långt ifrån 

fullständig; i samma område bor många människor som inte vill något hellre än att få känna 

trygghet och gemenskap. 

 

Personerna jag lärt känna Skäggetorp har, likt många svenskar genom åren, valt att engagera sig i 

sitt lokalsamhälle. Folkrörelser, tillsammans med annat föreningsliv, engagerade, och engagerar, 

människor över hela Sverige, och det är något som länge varit en stor del av svensk kultur. 

Byggandet av den svenska staten utgick från just demokratiskt deltagande i form av folkrörelserna, 

som arbetarrörelsen, kvinnorörelsen och nykterhetsrörelsen (Länsstyrelsen 2018:25–26). En grupp 

invånare i stadsdelen Skäggetorp har följt i dessa spår.  

 

En ökad förståelse för dessa personers engagemang, bidrar till en nyansering av hur integration kan 

”göras”, och gemenskap kan skapas; tillsammans. Ett vanligt uttryck för att göra något tillsammans 

har visat sig beskriva deras engagemang särskilt väl. Under mina fältstudier såg jag i en lokal för 

samrådsmöte ett hjärta urklippt ur rött papper, fastnålat i en vägg. I hjärtat fanns ett par arabiska 

symboler. När jag frågade min informant Samir om innehållet i hjärtat, förklarade han att det står 

skrivet ”hand i hand”. Jag har sedan dess, genom mina informanter, fått reda på att det - likväl som i 

det svenska språket (Palmér et al 1984:238) - är ett vanligt uttryck för att personer utför eller 

genomgår något tillsammans. Ur denna bakgrund vill jag att uttrycket ska finnas i åtanke genom 

kommande läsning av detta arbete. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med följande uppsats är att undersöka vad en verksamhet som Trygghetsvandrarna och mina 

informanters samrådsmöten kan säga om integration. Genom att belysa mina informanters egna 

perspektiv på sitt engagemang och den sociala insats de utför ämnar den här studien bidra till en 

empirisk förståelse av integrationsprocessen samt en nyansering av vad integration innebär.  
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De frågor jag har för avsikt att diskutera är; vad gör mina informanter i Trygghetsvandrarna och på 

samrådsmötet? Vad har deras engagemang och verksamhet för inverkan? Och slutligen, vad kan 

verksamheten och engagemanget, samt dess inverkan på lokalsamhället, säga om integration?  

 

2. Teori 

Inom akademin finns en stor mängd forskning, inom olika discipliner, om integration. I Sverige har 

ämnet diskuterats flitigt av bland annat statsvetare som Anders Westholm (se exempelvis Westholm 

2009), forskare i socialt arbete som Masoud Kamali (se exempelvis Kamali 1997; SOU 2005:41) 

och sociologen Jose Alberto Diaz (1993; SOU 2005:56) Det finns också flera socialantropologer 

som på olika sätt forskar om integration. Layal Kasselias Wiltgren (2014) har studerat integration 

av lokal typ, där hon genom fältstudier undersökt hur ungdomar uttrycker etnicitet, nationalitet och 

flerspråkighet. Precis som Wiltgren (2014) belyser jag i föreliggande uppsats lokal 

integrationsprocess.  

 

För att presentera, analysera och diskutera mitt insamlade fältmaterial kommer jag använda mig av 

verktyg i form av några teoretiska ramverk. I följande avsnitt kommer var och en av dessa 

teoretiska utgångspunkter beskrivas och sättas i relation till den här studiens syfte. 

 

Etniska gemenskaper 

I den här uppsatsen kommer jag använda mig av begreppen “etnicitet” respektive “etnisk grupp” för 

att diskutera de sociala gränser som mina informanter upplever mellan grupper. Av den anledningen 

är det relevant att presentera den definition av begreppet etnicitet jag kommer utgå från, och för att 

göra det använder jag mig av Hylland Eriksens forskning om etnicitet och nationalism (1993).  

 

Enligt Hylland Eriksen kan etnicitet, snarare än baserat på kulturella, språkliga eller 

utseendemässiga skillnader eller likheter, istället definieras som en social identitet som baseras på 

en kontrast gentemot andra och på ett förment ursprung. Med andra ord är etnicitet en social aspekt 

av relationer mellan aktörer, snarare än “...en egenskap hos en grupp.” Hylland Eriksen menar att 

för att etnicitet, och således en etnisk grupp, ska uppstå måste grupperna ha någon typ av kontakt 

med varandra. Samtidigt måste de ha en föreställning om att “...den andra gruppen är kulturellt 

annorlunda än den egna.” Med andra ord är det först när kulturella skillnader uppfattas som viktiga, 

och av socialt relevant karaktär, som sociala relationer innehåller etniska aspekter. Avgörande för 



 

 

9 

 

detta skapande av åtskillnad blir således den interaktion som sker mellan grupperna. Det är i mötet 

med de som uppfattas som “de andra” som etniciteten skapas (Hylland Eriksen 1993:22). 

 

I introduktionen till antologin Etnicitetens gränser och mångfald (1999) skriver Erik Olsson att 

etnisk medvetenhet tycks ha ökat sedan mitten av förra seklet. Etnicitet spelar idag en större roll i 

såväl lokala som globala politiska arenor. Olsson hänvisar bland annat till de etniska konflikterna i 

forna Jugoslavien (1999:11). I mer eller mindre alla världsdelar kan emellertid ses hur etnicitet är en 

stor faktor i konflikter; konflikter mellan grupper i Sudan och Sydsudan (Globalis, Sydsudan 2016), 

fördrivningen av rohingyafolket i Myanmar (Globalis, Myanmar - Rohingya 2018), och ryska 

myndigheters hävdade “ansvar” över etniska ryssar i Ukraina trots deras ukrainska medborgarskap 

(Globalis, Ukraina 2019). Etniciteten är i förlängningen ett sätt att uttrycka mening i skapandet av 

en identitet (Hylland Eriksen 1993:22), och blir därigenom relevant när det kommer till att dra 

gränser och skapa avstånd till “andra”.  

 

När jag således i följande uppsats använder mig av begreppen “etnicitet” eller “etnisk grupp” syftar 

jag till ovan resonemang om dess betydelse. Jag vill alltså belysa den aspekt av begreppen som 

framhåller etnicitet som något som föreställs eller uppfattas finnas, snarare än något förtingligat, 

samt som del av processer vid gränsdragning och skapande av avstånd, snarare än grupperna i sig. 

När jag i denna uppsats använder mig av begreppet etnicitet, gör jag det ibland i förhållande till 

begreppet samhälle.  

 

Vad är ett samhälle? 

Begreppet samhälle tycks vara lika vardagligt allmängiltigt som det är teoretiskt omdiskuterat. 

Inom socialantropologin har begreppet samhälle debatterats mycket, just på grund av dess ofta 

förekommande användning i ämnet (Jmf. Barth 1994:18–20). På grund av den här uppsatsens ringa 

storlek ämnar jag, utan att gå in djupare i den diskussionen, använda mig av “samhälle”, och 

följaktligen “gemenskap”, på ett sätt som rimmar väl med Barths (1994), Andersons (1991), 

Hylland Eriksens (1995) och Diaz (1993) resonemang om att “samhälle” och “gemenskap” är något 

som måste konstrueras, bland annat genom interaktion.  

 

Hylland Eriksen (1995:51) skriver att relationen mellan interaktion och samhälle kan beskrivas som 

följer: “Socialt liv består framför allt av handling, eller interaktion mellan aktörer. Om människor 

slutade interagera med varandra, skulle det inte längre finnas något samhälle.” Detta sätt, på vilket 



 

 

10 

 

ett samhälles grundsten beskrivs som interaktion, kommer att genomsyra hela den här uppsatsen. 

Genom att beskriva individers samhälleliga handlingar som interaktioner, snarare än handlingar, 

erbjuder det en möjlighet att fokusera på “... aktörskapets karaktär av ömsesidighet.” Handlingar är 

med andra ord ofta riktade mot andra aktörer, och interaktion mellan aktörer är det som skapar ett 

samhälle.  

 

Interaktion mellan samhällsmedlemmar kan emellertid ske på olika sätt och på olika platser. Detta 

behandlar Ramona Pérez i sin artikel The Misunderstanding of Mexican Community Life in Urban 

Apartment Space (2006). Pérez påvisar hur kulturella skillnader i hanterandet av platser passande 

för socialitet kan leda till missförstånd mellan individer och grupper med olika kulturell bakgrund, 

samt att insikt om kulturell logik bakom sådana val kan leda till en ökad förståelse för varandra. Jag 

kommer använda Pérez studie för att resonera kring mina informanters syn vad de upplever som 

”rätt” och ”fel” plats för sociala handlingar. 

 

Vidare är de flesta handlingar även relationsbetingade. Detta utgör en kärna inom antropologin, vars 

minsta studerade enhet inte är individen, “... utan relationen mellan två.” Så för att åter knyta an till 

begreppet samhälle, kan samhällets allra minsta byggsten således sägas vara det ömsesidiga 

förhållandet mellan två personer (Hylland Eriksen 1995:52). Ur den här diskussionen växer alltså 

relationer fram som det som tycks vara det mest grundläggande inom mänskligt socialt liv, och 

således skapandet av ett samhälle. En som har skrivit om just relationskapande och (moderna) 

samhällen är Anthony Giddens (1990). 

 

Trygghet och tillit 

Anthony Giddens skriver i boken Modernitetens följder (1990) om hur moderna samhället på vissa 

sätt leder till att människor kan leva ett tryggt och rikt liv, men att det å andra sidan samtidigt har 

flera dystra sidor, som miljöförstöring och vapenteknologisk utveckling. Vad jag emellertid 

kommer fokusera på bland Giddens resonemang är hur upprätthållandet av tillit och trygghet hänger 

samman med moderna företeelser och skapande av relationer.  

 

Människor behöver känna ontologisk trygghet, som Giddens (1990:91) kallar det. Med ontologisk 

trygghet syftar Giddens på en form av trygghet där det finns en tillförsikt i att individens identitet 

såväl som sociala och materiella handlingsmiljö kommer vara konstant, och att det finns en känsla 
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av att människor och ting är pålitliga. Allt detta är grundläggande för att tillit och trygghet ska 

kunna upprättas, menar Giddens (1990:91).  

 

Tillit byggdes i förmoderna samhällen på släktskapsrelationer, lokalsamhället som plats och 

religiösa kosmologier och traditioner. I moderna samhällen bygger detsamma på personliga 

relationer, abstrakta system och framtidsorienterat tänkande (Giddens 1990:99). Tryggheten idag 

kan beskrivas som byggd på mer urbäddade och abstrakta system (Giddens 1990:29;84) som 

myndigheter och andra samhälleliga institutioner. Medan dessa abstrakta system kan “...erbjuda 

trygghet och pålitlighet i vardagslivet...” kan de, till följd av sin natur, “...inte bidra med vare sig 

den ömsesidighet eller den intimitet som finns i personliga tillitsrelationer.” (Giddens 1990:110). 

Jag kommer använda Giddens resonemang som verktyg för att diskutera mina informanters 

skapande av personliga relationer och trygghet.  

 

Det moderna samhälle som Giddens beskriver kan ses som en relativt ny företeelse. På samma vis 

är nationer och nationella gemenskaper likaså ett relativt nytt sätt för människor att gå samman och 

skapa gemenskap. 

 

Nationell (föreställd) gemenskap 

Sett ur människans historia som art, är nationsstaten, om vilken Benedict Anderson skriver i boken 

Imagined Communities (sv. Den föreställda gemenskapen) (1991), ett annat relativt modernt 

projekt. Anderson undersöker nationens “föreställda gemenskap”. Anderson fokuserar, till skillnad 

från Giddens relationer, på gemenskapsskapande ur makroperspektiv, och vad en föreställd politisk 

gemenskap, kallad nation, är samt hur den är beskaffad. Författaren menar att gemenskaper, 

förutom de där alla medlemmarna ses ansikte mot ansikte, i själva verket är föreställda (Anderson 

1991:21).  

 

Anderson beskriver detta genom att skriva att “...medlemmarna av även den minsta nation aldrig 

kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar...” men 

att de, trots det, har på en bild av deras gemenskap och alltid betraktar den som ”...ett djupt, 

horisontellt kamratskap.” (Anderson 1991:21). Anderson hänvisar vidare till Hugh Seton-Watson 

(1977) som skriver att ”...en nation existerar när ett stort antal människor i en gemenskap anser sig 

utgöra en nation, eller uppför sig som om de utgjorde en.” (Seton-Watson 1977:5, min 

översättning). På samma sätt kan alltså alla typer av gemenskaper, där inte alla medlemmar möts 
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ansikte mot ansikte, betraktas. Med andra ord kan en gemenskap skapas, och ett sätt att skapa detta 

är genom nationalism. Gellner (1964) skriver: “Nationalism är inte nationers uppvaknande till 

självmedvetande...” utan att nationalismen uppfinner nationer där de inte existerar (1964:169). 

 

Jag kommer i följande uppsats diskutera mina informanters arbete mot att känna gemenskap inom 

sin stadsdel, samt mot att känna gemenskap med, och tillhörighet till, hela landet Sverige. Två typer 

av gemenskaper kommer således förekomma. Den första är den av fysisk, personlig typ som byggs 

på personliga möten. Med Gellners resonemang vill jag belysa mina informanters arbete mot att just 

skapa en gemenskap, där de upplever att den inte finns. Likt Gellners citat om att nationen genom 

nationalism uppfinns där den inte existerar, tycks mina informanter uppfinna – skapa – en 

gemenskap där de upplever att den inte existerar. Med andra ord vill jag fokusera på den process 

som skapar gemenskap. 

 

Den andra typen av gemenskap är den av Andersons föreställda sort. Jag menar att en sådan 

gemenskap kan ses som en förlängning av det gemenskapsskapande som initialt sker genom 

personliga möten. Med Andersons resonemang som verktyg för analys vill jag belysa hur mina 

informanter jobbar mot att få tillhöra en större - i Andersons ord föreställd – gemenskap, som 

sträcker sig längre än inom stadsdelen Skäggetorp. En sådan process kallas vanligen integration. 

 

Integration 

Som jag nämner i inledningen handlar en stor del av den samtida diskursen om migration och 

siffror, snarare än om integration. Att fokus idag ligger på migration bekräftas av Jan Edling i 

rapporten Förorterna som Moder Svea glömde skriven i samarbete med ABF och Verdandi. Edling 

(2015:50–51) skriver nämligen att “Den invandrarpolitiska debatt som förs idag har handlat mer om 

migration än om integration, mer om hur många flyktingar som ska få skydd här än hur vi ska ta 

emot dem efter den första tiden i asylboende.”  

 

Enligt Edling har integrationspolitiken rent av “misslyckats”: “Genom att skapa en underklass som 

förvägrats en ordentlig utbildning, chanser till arbete, drägliga inkomster och utveckling av sina 

talanger och färdigheter håller vi på att skapa ett nytt försörjningspolitiskt dilemma. Till barnen, de 

sjuka och de äldre håller vi på att lägga en ny grupp som kommer behöva försörjas.” (Edling 

2015:50–51). Trots dessa rapporter fokuserar alltså den pågående diskursen på migration och 
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kriminalitet. Jag menar att detta fokus ytterligare döljer vår samtids faktiska behov, nämligen just 

det som kan kallas integration.  

 

Begreppet integration kommer vanligtvis i sällskap av begreppen segregering respektive 

assimilation, som tre huvudstrategier stater kan använda för att hantera, likväl som att 

statuspositionera, relationen mellan minoritet och majoritet. Integration, som den tredje varianten av 

dessa s.k. strategier, avses enligt Hylland Eriksen “... deltagande i samhällets gemensamma 

institutioner, kombinerad med ett upprätthållande av gruppidentitet och kulturell särprägel.” 

(Hylland Eriksen 1995:313). 

 

Integration kan även delas upp i underkategorier, som social respektive strukturell integration. I 

Diaz teoretiska resonemang om integration i Choosing integration (1993) innebär den förstnämnda 

invandrares integration i de sociala sfärerna av interaktion och sociala relationer i “värdlandet”. 

Detta kan ta sig uttryck som interaktion på arbetsplatsen, i grannskapet, familjen (vänner och 

mellanetniska partnerskap) samt medlemskap i sociala organisationer. Diaz menar, 

sammanfattningsvis, att den sociala integrationen handlar om invandrares rekonstruktion av sitt 

sociala liv, i nya kontexter (Diaz 1993:122-123).  

 

Den senare, strukturell integration, handlar snarare om kontextuella förutsättningar i värdsamhället, 

och tar till stor del plats i de ekonomiska sfärerna av bland annat arbetsmarknad och lön (Diaz 

1993:81). Den strukturella integrationen har emellertid även aktörsmässiga aspekter i form av 

individens motivation samt dennes ekonomiska och mänskliga kapital erhållet i såväl värd- som 

hemland. Sammanfattningsvis, menar Diaz, att ju högre motivation individen har för förbättrad 

socioekonomisk position, och ju högre nivå av mänskligt kapital och sociala resurser med som 

korrelerar med värdlandets behov, desto högre nivå av strukturell integration (Diaz 1993:82-83). 

 

Diaz (1993) framhåller även en tredje kategori, politisk integration, med vilken han enkom syftar 

till politisk integration av typen “politiskt medborgarskap”, det vill säga den formella politiska 

processen att bli medborgare i en nationsstat (Diaz 1993:170). 

 

Med utgångpunkt i det teoretiskt omdiskuterade begreppet integration och ovan nämnda teorier om 

integrationsstrategier, etnicitet, samhälle, modernitet och nationell gemenskap ämnar jag diskutera 

och analysera vad mina informanter gör i och med sitt engagemang i stadsdelen Skäggetorp. 
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3. Metod 

Den här bygger på det empiriska material som jag skapat under min etnografiska fältstudie. Att jag 

väljer att beskriva mitt material som skapat, snarare än insamlat, är ett aktivt val. Genom att välja 

det begreppet framhåller jag min egen och mina informanters medverkan i och inverkan på 

forskningen som utförts (Alm 2019:14). Genom deltagande observation och samtal skapades 

materialet till den här studien av mina informanter och mig tillsammans.  

 

Etnografi och deltagande observation 

Den metod jag använder mig av för att utföra den här forskningen är etnografi. I den här studien 

ämnade jag fånga mina informanters perspektiv och komma så nära mina informanters sätt att se på 

världen som möjligt. Vidare består det fält som min forskning har utförts i av en relativt liten grupp 

personer, varför jag har valt den etnografiska metoden. Grundläggande för etnografisk forskning är 

nämligen att den sker människonära och att det ofta genomförs i småskaliga sammanhang (Alm 

2019:19). Eftersom etnografi är en metod av kvalitativ och induktiv typ, som snarare än hypoteser 

och förutsägelser om vad som kommer framkomma av materialet fokuserar på att betrakta, förstå 

och redogöra för exempelvis beteende eller fenomen (Agar 1996:238), passar metoden utmärkt för 

den här studiens syfte. 

 

Vanligt för etnografisk forskning är deltagande observation. Jag har utfört fältarbete genom 

deltagande observation vid tre trygghetsvandringar och ett samrådsmöte under november år 2019. 

Den deltagande observationen har låtit mig ta del av mina informanters eget perspektiv (Alm 

2019:21). Istället för att tillskriva mina informanter anledningar för deras handlingar kan jag - 

genom att göra just det som mina informanter gör, och fråga dem om det medan vi gör det - få del 

av deras egen syn på vad de gör och på verkligheten omkring dem.  

 

Jag som forskningsredskap, indexikalitet och fältanteckningar 

I etnografisk forskning och deltagande observation är jag, forskaren, själv deltagare (Alm 2019:19) 

och således en del av det som händer inom ramen för det jag observerar (Alm 2019:65). Eftersom 

min personliga karaktär är en del av studien är det logiskt att den också påverkar (Agar 1996: 92–

93). Jag vill ur denna bakgrund gå djupare in på den här studiens förutsättningar och lyfta fram 

några punkter som jag menar är relevant för läsaren att veta, för att på bästa sätt kunna ta den av den 

här studiens innehåll. 
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Jag har själv vuxit upp i det område som min studie utförs i, bott där fram till ungefär tjugo års 

ålder, för att senare arbeta på en av områdets skolor. Med anledning av detta har jag varit väl 

medveten om områdets stigmatiserade karaktär bland personer som inte har egen erfarenhet 

därifrån. Under mina, ännu inte särskilt många, levnadsår har jag både hunnit älska Skäggetorp och 

hunnit känna en stark vilja att ta del av forum utanför det, för att slutligen landa i ett stort intresse 

för och omtanke om det. Mitt eget ramverk inom vilket denna studie görs är således som både 

“insider” och “outsider”. Min egen bakgrund gör att jag kan bära på en del förförståelse för mina 

informanters perspektiv, som personer som inte har en relation till Skäggetorp saknar. Å andra sidan 

har jag på intet sätt delat majoriteten av mina informanters livssituation och erfarenheter när det 

kommer till bland annat migration, språk och andra centrala omständigheter. Jag vill härmed 

understryka att min egen livserfarenhet inte ska ses som en sanningsgrundande utgångspunkt; såväl 

mötena med mina informanter och deltagandet i Trygghetsvandringarna, som inläsningen av 

relevant vetenskapligt material, har utökat mina perspektiv.  

 

Detta leder in på begreppet indexikalitet, det vill säga mängden delad bakgrundskunskap och 

gemensamma föreställningar mellan två eller flera personer (Agar 1996:58; Alm 2019:131–132). 

Jag upplever att de flesta samtal jag haft med mina informanter fördes med en hög indexikalitet; 

med andra ord med ett stort underförstått samförstånd. Det visade sig bland annat när jag, efter att 

ha befunnit mig i fält, skrev om vad jag varit med om. Flera av de fenomen som jag har samtalat 

med mina informanter om är sådana som ofta behöver en explicit förklaring, innan jag kan resonera 

kring det eller dra slutsatser från det.  

 

För mig innebar detta såväl fördelar som nackdelar. Fördelarna är att jag, med små språkliga och 

tidsmässiga medel, kan få en rik bild av mina informanters perspektiv. Nackdelarna innebär att jag 

explicit behöver klargöra informationen som överförs mellan mina informanter och mig inom 

ramen för det implicita samförståndet. Vidare behöver jag förmedla det i text för att på så vis kunna 

förklara vissa analyser eller slutsatser som görs. Jag har utifrån detta aktivt funderat över mina egna 

förkunskaper och min förförståelse, för att inte riskera att göra våld på mina informanters 

berättelser. Dock ser jag mitt “insider-skap” som främst positivt, då jag upplever att jag fick ta del 

av mer av mina informanters berättelser och tankar efter att de blivit medvetna om min egen 

bakgrund. Att dela med mig av min bakgrund eller ej var inte förutbestämt, men blev snabbt 

självklart, både av etiska och metodologiska skäl. 
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De etnografiska studier i form av deltagande observation som jag beskriver ovan blir till fysiskt 

material i form av fältanteckningar, eller field notes. Det är mina fältanteckningar, som jag skrivit 

under och efter de deltagande observationerna, som till stor del ligger till grund för innehållet i den 

här uppsatsen. Förutom att deltaga i Trygghetsvandrarnas rutiner, utveckla relationer till deltagarna 

och observera allt som händer omkring, skriver jag samtidigt ner allt detta. Vad jag skriver ner och 

inte kan således komma att påverkas av min bakgrund och sätt att se på världen, om än högst 

omedvetet. Nästa steg har varit att ta ett steg tillbaka från det jag skrivit, för att genom en flexibel 

variant av analysverktyget Grounded theory koda och tematisera mitt material. Jag har gått igenom 

materialet och funnit nyckelord, antingen direkt ur texten eller ord som beskriver textens innehåll. 

Genom att sedan kategorisera nyckelorden i grupper har jag skapat teman (Jmf. Emerson et al 

2011:171–199; Alm 2019:127–140), för att slutligen omforma mina anteckningar till narrativa 

etnografiska texter (Jmf. Emerson et al 2011:201–242 och Alm 2019:141-149). 

 

Etiska förhållningssätt 

Etiska aspekter är av största vikt vid forskning för att den ska kunna användas på ett ansvarsfullt vis 

för att utveckla vårt samhälle (Vetenskapsrådet 2017:2), och när forskning görs så nära människors 

privatliv är det, om möjligt, än viktigare (Agar 1996:231). En viktig del när personer medverkar i 

forskningen - i den här studien som informanter - är att säkerhetsställa att de skyddas från att skadas 

eller kränkas i samband med sin medverkan (Vetenskapsrådet 2017:12). Mina informanter blev i 

förväg informerade om att jag skulle komma och besöka dem, och det första jag gjorde vid mitt 

besök var att berätta om vem jag är och varför jag var där. Vidare redogjorde jag muntligt för att 

mina informanters eventuella medverkan är frivillig, och att de kan ångra sin medverkan under 

studiens gång (Jmf. Agar 1996:231; American Anthropological Association 2012). För att 

säkerhetsställa att jag var tillräckligt transparent (Jmf. American Anthropological Association 2012) 

fick mina informanter också möjlighet att fråga mig om ämnet socialantropologi såväl som studiens 

syfte. 

 

För att säkerhetsställa mina informanters anonymitet (Jmf. Vetenskapsrådet 2017:41) är alla namn 

som nämns i uppsatsen pseudonymer, och mina informanter har erbjudits att välja namnet själva. 

Det har även varit viktigt för mig att resultatet av studien är tillgänglig för mina informanter (Jmf. 

American Anthropological Association 2012), varför jag i slutskedet av skrivandet åter besökte 

mina informanter och berättade om dess innehåll. Innan publicering har de även erbjudits att läsa 
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eller få uppläst vad av det de sagt som jag har tagit med, eller på vilket sätt de nämns. För att 

ytterligare säkerhetsställa att resultatet blir tillgängligt kommer mina informanter erhålla en 

sammanfattning på arabiska respektive somaliska för att, i enlighet med min slutsats, säkerhetsställa 

att jag föregår med gott exempel när det kommer till tillgänglighet. 

 

4. Bakgrund 

Trygghetsvandrarna i Skäggetorp 

Jag gick in i fält med en vilja att förstå vad Trygghetsvandrarna gör, samt varför de gör det. Jag 

fann att det finns en större, explicit anledning men även andra anledningar som visar sig vara av 

minst lika stor vikt för deltagarna.  

 

Den första personen jag fick kontakt när jag skulle planera mitt fältarbete var Tina. Tina startade 

gruppen Trygghetsvandrarna i Skäggetorp år 2018. Hon berättar att hon fann inspiration från i 

trygghetsvandringar i ett annat område utanför Linköping, Ljungsbro, där hon tidigare bott. Där 

påbörjade medborgare en liknande verksamhet efter ett nationellt uppmärksammat mord. Tina 

relaterar den otrygghet som kom till Ljungsbro i och med mordet, till den otrygghet som invånare i 

området Skäggetorp känner idag. Skillnaden är dock, menar hon, att efter händelsen i Ljungsbro 

slöt kommunen och dess funktioner upp kring det lilla samhället, och erbjöd flera typer av insatser. 

I Skäggetorp, å andra sidan, sker allvarliga brott betydligt mer frekvent, men invånarna upplever 

inte i närheten av samma stöd vid de händelserna.  

 

Till en början var Tina beredd på att aktiviteten skulle utgå från hennes eget kök, men senare kom 

de att erbjudas en lokal från ett fastighetsbolag. Hennes drivkraft för stadsdelen Skäggetorp grundar 

sig bland annat i hennes egen erfarenhet av att betraktas som ”invandrare”. Under 1960-talet kom 

Tinas föräldrar från Finland som arbetskraftsinvandrare, och även om Tina föddes i Sverige har hon 

under sin uppväxt varit väl medveten om att andra människor har upplevt hennes familj som icke 

tillhörande. 

 

Ur denna bakgrund skapade Tina Trygghetsvandrarna i Skäggetorp; hon menar att invånarna får “ta 

saken i egna händer” och försöka skapa trygghet. “De kriminella som skapar vår otrygghet kan ju 

organisera sig, så varför skulle inte vi ljusa krafter kunna göra detsamma?”, säger hon. Med “ljusa 

krafter” syftar hon på vanliga medborgare som vill bo i en trygg stadsdel, snarare än en stadsdel 

fylld av organiserad kriminell verksamhet.  
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Trygghetsvandrarna i Skäggetorp är en grupp som under fredags- och lördagskvällar promenerar 

tillsammans i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Precis som när verksamheten inleddes utgår 

gruppens vandring från denna möteslokal där de börjar med att dricka kaffe tillsammans. Vid halv 

åtta-tiden börjar människor dyka upp vid lokalen, och när klockan slagit åtta börjar de bege sig ut i 

området iklädda neonröda reflexvästar. Om de är få går de tillsammans, annars går de uppdelade 

grupper. Det finns liknande verksamheter runt om i hela Sverige, som också promenerar 

tillsammans i sina respektive områden på kvälls- och/eller nattetid, och vanligen kallas det 

“nattvandring”. Nattvandringar är organiserade på olika sätt i olika delar av landet. Medan några 

bedriver sin verksamhet som en enskild lokal aktivitet samlas andra under paraplyorganisationer 

som Nattvandrarna och Nattvandring.nu. Trygghetsvandrarna i Skäggetorp har koppling till den 

senare, varifrån de bland annat erbjuds västar, jackor och försäkring. Trygghetsvandringar är 

emellertid bara ett av många engagemang som finns i området. 

 

Samrådsmöten 

Ytterligare initiativ har tagits för ökad trygghet i stadsdelen Skäggetorp. Flera aktörer, såsom 

föreningsrepresentanter, föräldrar och andra boende, har några gånger träffats i vad de kallar 

samrådsmöten, varvid flera av mina informanter från Trygghetsvandrarna deltar. Samrådsmötena 

har så småningom lett till att deltagarna har planerat en namninsamling och manifestation. 

Deltagarna berättar att deras mål är att få politiker uppmärksamma på vad deltagarna anser behöver 

göras för att motverka den otrygghet och ökade kriminalitet som de upplever finns i Skäggetorp.  

 

De regelbundna mötesdeltagarna har upprättat två dokument. Det första har rubriken “Samling för 

ett tryggare och bättre Skäggetorp!” och består av en punktlista med uppmaningar om vad de anser 

att kommunen och andra offentliga aktörer behöver göra; 1) “Stoppa rekryteringen av barn och 

unga till kriminella gäng.” 2) “Stoppa försäljningen och användningen av droger.” 3) “Stoppa 

kriminella från att vara verksamma i området.” 4) “Välförankrade satsningar ska göras utifrån det 

behov som finns.”  

 

Det andra dokumentet är en längre redogörelse för vilka omständigheter och händelser som ligger 

bakom deras upplevelse av att området känns otryggt. Detta dokument inleds som följer: “Flera 

olustiga händelser, polisingripanden, öppen droghandel och skadegörelse gör att många upplever 

Skäggetorp som otryggt. Vi tycker att det behövs en samling för att göra Skäggetorp tryggare och 
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bättre.” Resterande del av dokument två utvecklar de fyra punkter som är uppradade i det första 

dokumentet, samt idéer och tankar om insatser och samarbeten som deltagarna anser behövs. 

Däribland nämns “närpoliskontor”, “välfungerande skola”, “socialtjänst på plats i området”, samt en 

fritidsgård där ungdomar kan träffas under “icke organiserade former”. Slutligen nämns alla de 

aktörer som författarna till dokumentet uppmanar till samarbete; polis, kommun, socialtjänst, 

företag, civilsamhälle, fastighetsägare och boende. De båda dokumenten används av samrådsmötets 

deltagare för att få människor att skriva under den namninsamling som de planerar att lämna över 

till kommunpolitiker i samband med en manifestation.  

 

Engagemangets ursprung 

Otrygghet och kriminalitet 

Det explicita ursprunget till mina informanters engagemang handlar om att de känner en oro för och 

otrygghet kring vad de upplever som växande kriminalitet i området, samt att de bekymras över hur 

detta påverkar ungdomar. De berättar för mig att de upplever att ungdomar i mellan- och 

högstadieåldern, som de själva definierar som barn, rekryteras till kriminella nätverk, och börjar 

sälja och/eller bruka narkotika. En deltagare vid samrådsmötet beskriver att det finns en 

organisation av “djupt kriminella, vuxna människor som lockar in barn och ungdomar i sin 

gemenskap” och rentav “utnyttjar” ungdomarna i “syfte för att slippa straff”.  

 

Det personen syftar till är dels den så kallade straffrabatt som erbjuds unga i Sveriges rättssystem, 

samt dels det faktum att flera av de ungdomar som börjar utföra kriminella handlingar, efter 

påverkan av de yrkeskriminella, ännu inte är femton år fyllda och därmed ännu inte är 

straffmyndiga. Dessa två faktorer, menar informanterna, är det som gör att ungdomarna “utnyttjas”. 

Den så kallade straffrabatt som nämns syftar till att Sverige, i enlighet med många andra länder, 

särbehandlar unga människor när de begått brott. Särbehandlingen gäller främst i åldern 15–17 år, 

men kan även gälla personer som är 18–20 år. Det är erfarenheter av att straff måste anpassas efter 

“... en persons mognad, erfarenheter och särskilda förhållanden…” som ligger till grund för 

principen (Sporrong, 2017). Juristen Frida Sporrong (2017) menar att det snarare än “rabatt” 

handlar om en hänsyn som tas till de unga.  

 

Det handlar, emellertid, även för mina informanter om en fråga om hänsyn mot unga: De upplever 

att den princip som finns till för de ungas skull snarare “missbrukas av kriminella vuxna”. De menar 

att de kriminella ger ungdomarna uppdrag, och således minskar sin egen risk att upptäckas och 
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straffas för brotten de själva ligger bakom. Några av mina informanter påtalar emellertid ytterligare 

en dimension av “straffrabatten” och faktumet att några av ungdomarna är under 15 år: Det 

möjliggör nämligen även att ungdomarna kan “återanvändas” till nya kriminella uppdrag. En 

informant uttrycker det som att “de snabbt är tillbaka på gatan igen”, och kan rekryteras till nya 

uppdrag när de erhållit de påföljder som samhällets rättssystem anpassat till åldern.  

Detta dilemma skulle således kunna beskrivas som ett “moment 22”: Ett system uppkommet ur en 

politisk välvilja, och missbrukat av de det syftar till att skydda ungdomarna från, får enligt mina 

informanter följder i form av att yrkeskriminella vuxna undkommer polisens och rättsväsendets 

radar, och kan fortsätta sin verksamhet, samt att ungdomar, i behov av samhällets beskydd, kan 

användas som kriminellas marionettdockor. Med andra ord menar mina informanter att det lurar ett 

komplext system av djupt kriminella människor bakom droghandeln, som i “deras” ungdomar ser 

resurser - resurser att öka sin kriminella omsättning och resurser i form av nya medlemmar. Detta är 

vad som främst oroar, och rent av skrämmer, de som bryr sig och tycker sig se det ske.  

 

Att ungdomarna lockas med i kriminella gäng har enligt mina informanter flera anledningar. Dels 

erbjuds ungdomarna pengar för att utföra kriminella uppdrag. “Du behöver inte vara särskilt 

gammal förrän det uppstår en önskan om att ha fickpengar”, säger en informant, och förklarar 

vidare att många familjer i området inte kan tillfredsställa det önskemålet. Således, menar hon, kan 

den ekonomiska faktorn spela in redan hos barn i 10-årsåldern. Den andra faktorn som främjar att 

ungdomar lockas till kriminella gemenskaper gäller ungdomars hantering av sitt fysiska varande.  

 

Informanterna uppfattar att ungdomarna vill ha forum för att träffas och umgås, vilket troligen de 

flesta människors erfarenheter kan relateras till. I Skäggetorp, i centrumbyggnaden men även på 

andra platser, kan förbipasserande se ungdomar som står tillsammans i grupper och samtalar. Detta 

sätt, på vilket ungdomarna hanterar sitt fysiska varande, upplevs av mina informanter som ett 

opassande sätt att umgås (jmf. Pérez 2006). Det fungerar nämligen utmärkt som rekryteringsyta för 

kriminella vuxna; de kriminella kontaktar, enligt mina informanter, ofta ungdomarna vid dessa 

tillfällen. 

 

Ur ungdomars perspektiv kan grupperingarna emellertid tolkas så trivialt som ett sätt att umgås, 

särskilt i den verklighet som ungdomarna ofta lever i, där trångboddhet är vanligt. Det kan således 

finnas en typ av ”kulturell” logik bakom ungdomarnas val av plats för sitt sociala liv (jmf. Pérez 

2006). Under såväl min egen uppväxt som under mina år som elevassistent på en skola i området 



 

 

21 

 

och i mitt arbete på socialtjänsten i Linköpings kommun, framträder trångboddhet något som för 

många är en verklighet. Detta stöds även av kommunens egen statistik, där Skäggetorp står ut 

kraftigt då 28, 2 % av hushållen i området bedöms vara trångbodda1 (Linköpings kommun 2019). 

Ungdomars förutsättningar för att umgås skiljer sig således år mellan olika områden; medan en del 

ungdomar i Sverige kan bjuda hem en grupp vänner och umgås med dem i en stor soffa på villans 

källarplan, finns det för andra ingen fysisk möjlighet att umgås med andra ungdomar inom hemmets 

väggar. 

 

Något som skulle kunna “väga upp” omständigheterna kring de många hushållens trångboddhet, 

och som mina informanter upplever saknas, är ungdomsforum för att umgås. De forum som erbjuds 

ungdomarna i området är enligt mina informanter inte nog, och samrådsmötets deltagare nämner 

just behovet av forum under vad de kallar för “icke organiserade former”. Som kontrast till detta 

skriver de om ungdomsinriktade verksamheter som “anordnar organiserade aktiviteter” som dans 

och musicerande, vilka enligt dokumentet “tyvärr lång ifrån alla [är] intresserade av” och jag har 

delgivits beskrivningar av hur ungdomar “vill ha någonstans att bara hänga”. 

 

Jag har under mina fältstudier själv besökt UngPuls lokaler, och där bekräftas mina informanters 

berättelse, om än i annan kontext. En i personalen berättar, efter att jag frågat om verksamheten, att 

de är “aktivitetsbaserade”. Det innebär att barnen och ungdomarna ska “göra något” när de är där, 

istället för att “bara slänga sig i soffan”. På UngPuls finns en danssal, musikstudio och mycket 

annat att sysselsätta sig med. Jag frågar varför de inte vill att ungdomarna ska “slänga sig i soffan” 

när de kommer, och personalen förklarar att det “annars kan leda till så mycket bus”. Syftet med 

min redogörelse är inte att på något sätt påpeka att den aktivitetsbaserade verksamheten är fel, utan 

att belysa hur jag även från dessa forums eget perspektiv får frånvaron av just någonstans att “bara 

hänga” bekräftad.  

 

Avsaknaden av vad några informanter kallar ett mer ”naturligt” forum att träffa jämnåriga resulterar 

i att de “hänger i grupp” i områdets centrum, och således riskerar att lockas in i kriminella nätverk. 

En annan anledning till att ungdomar lockas till kriminella gemenskaper upplevs handla om vad 

som kan tolkas som bristande framtidsperspektiv, då de unga uttrycker att de kommer “födas och dö 

i Skäggetorp” och känner sig “fast”. Detta kan tolkas som att de, snarare än fast i Skäggetorp som 

 
1
 De redovisade uppgifterna från Linköpings kommun avser hushåll med fler än en boende per rum som trångbott; kök 

och ett rum (vardagsrum) oräknat. Sammanboende beräknas behöva ett färre rum än ensamstående.  
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fysisk stadsdel, känner sig fast i en, för vad av dem upplevs som, utstakad framtid utan möjlighet till 

att förändra sin samhälleliga statusposition eller finna gemenskap och tillhörighet någon annanstans 

än inom området. Andra faktorer som nämns i samband med att unga lockas till kriminella 

gemenskaper handlar om de ungas existentiella ångest, känsla av utanförskap samt frågor om 

identitet; med andra ord att de hamnar “i mitten” mellan kulturtraditioner i hemmet och i skolan. 

 

Det är inte troligt att dessa anledningar är uteslutande faktorer för varför ungdomar lockas till 

kriminella gäng, och det kan i synnerhet inte reduceras till ekonomi, trångbodda hushåll och att det 

saknas en fritidsgård utan krav på explicita aktiviteter. Emellertid kan det utifrån ovan redogörelse 

och diskussion åtminstone beaktas som möjliga faktorer samt, om inte annat, belysa de 

omständigheter som främjar detta sätt att “hänga” i grupp, genom vilket ungdomar hanterar sitt 

fysiska varande, men samtidigt riskerar att kontaktas av kriminella. Det är emellertid ovan 

empiriska erfarenheter och upplevelse från mina informanter, gällande vissa ungdomars situation i 

området, som tycks ha skapat en uttrycklig önskan om att “göra något”. Jag upplever att följande 

citat uttrycker flera av mina informanters frustration över situationen, samtidigt som det visar på 

den konstruktiva dimensionen av engagemanget: 

 

“Det är viktigt att vi får död på den här sjukdomen innan den får spridning!” 

 

Att informanten beskriver situationen och dess omständigheter som en “sjukdom” kan, precis som 

ordet används i allmän betydelse, syfta till en känsla av att det hela är en samhällelig, istället för 

kroppslig, ohälsa. Med andra ord; ett samhälle där ungdomar inte finner rum för sitt fysiska 

varande, ett samhälle där ungdomar saknar framtidstro, ett samhälle som ungdomar inte känner sig 

som en del av, ett samhälle där ungdomar upplever sig “hamna i mitten”, ett samhälle där de system 

som är skapade för att beskydda ungdomar istället används som verktyg för att förgöra dem; vad är 

det för samhälle, om inte ett av ohälsa? 

 

Även om dessa känslor, som pojkarna uttrycker för trygghetsvandrarna i ordalag som “jag är född 

här och jag kommer dö här”, definitivt inte behöver betyda att det ökar benägenheten att gå med i 

kriminella gäng, kan det tänkas att en ungdoms känsla av att inte tillhöra det större samhället 

utanför området Skäggetorp åtminstone kan vara en faktor till att alternativa gemenskaper, om än 

kriminella, övervägs. Om ungdomarna i fråga skulle känna att det finns en eller flera platser, forum 

och gemenskaper för dem utanför området Skäggetorp, så skulle de troligen inte uttrycka sig så. 

Detta belyser det faktum att situationen, i ett makroperspektiv, till stor del tycks handla om ett 
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behov av en inkludering i en mer övergripande samhällelig gemenskap, där även dessa pojkar 

erbjuds en meningsfull plats. Om utvecklingen går i motsatt riktning riskerar det att öka tendensen 

hos dessa personer att se kriminalitetens broderskap som en trygghet. 

 

Ur mina informanters känsla av otrygghet och rädsla för ökad kriminalitet har en konstruktivitet 

skapats. De omständigheter - av några informanter kallade “sjukdom” - som jag kommit att 

beskriva i detta kapitel, är det som har gjort att vuxna människor, med olika etnicitet, språk och 

erfarenheter, möts i en gemensam vilja och drivkraft att “ta ansvar” och “göra något”. Tillsammans 

vill de ta ansvar över området, och som några uttrycker det, över “våra ungdomar”, bland annat 

genom att vistas ute i Skäggetorp på kvällstid genom engagemanget i Trygghetsvandrarna. I de 

möten som sker mellan individer påbörjas en resa med förhoppningen om att skapa trygghet och 

minska kriminalitet, Den offentliga, uttryckliga anledningen för mina informanters engagemang är 

således just “för ungdomarna”. 

 

För ungdomarna 

Vid ett tillfälle frågar jag mina två informanter, Imad och Hannah, “Varför är ni här?” De båda 

berättar att det är för ungdomarnas skull, och att det är “viktigt”. Hannah fortsätter förklara att hans 

mål med det här engagemanget är att hans barn ska “känna sig lika trygga här, som jag gjorde i mitt 

hem i Syrien”, och tillägger, “innan det blev otryggt.” En av dem tittar på mig och sträcker ut sina 

händer, som om han verkligen vill att jag ska förstå, och säger: “Det här är vårt nya hem.” 

 

Imad och Hannah beskriver att det vill att det ska kännas lika tryggt för deras barn här, som det 

egna landet kändes för de själva, innan bland annat krig orsakade otrygghet. Detta kan tolkas som 

att de känner att de indirekt medverkar till att deras egna nära och kära ska kunna känna trygghet i 

det här området, den här staden och det här landet. Att något beskrivs som ett “hem” tycks för mina 

informanter, och generellt troligen för de flesta, ha en stark koppling till trygghet. Förhoppning är 

att deras engagemang dels ska leda till en tryggare miljö för ungdomar överlag, samt dels i 

förlängningen till att deras familjer kan känna att Skäggetorp och Sverige är just deras “nya hem”. 

 

Mitt andra exempel på hur engagemanget uttrycks vara “för ungdomarna” tar plats i början av en 

trygghetsvandring. En av personerna som är med i kvällens trygghetsvandring vill kalla sig Nazir 

och är en man som varit ideellt aktiv i Skäggetorp i många år. Nazir berättar hur han känner ett 

ansvar över Skäggetorp, trots att han nu för tiden inte bor kvar. Under våra samtal säger han flera 
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gånger att “vi måste ta ansvar över våra ungdomar i området”. Nazir har bott i Sverige och 

Skäggetorp i över trettio år, men trots att han inte längre bor kvar är han en av de som benämner 

ungdomarna i området som “våra ungdomar”. Omtanken om fler än bara sina egna barn yttras flera 

gånger genom mina fältstudier. Ingen vill att barn och ungdomar introduceras till och riskerar att bli 

kvar i kriminalitet, och en deltagare på samrådsmötet uttrycker det så här: “Jag bryr mig om att 

mina barn inte ska dras in i kriminella gäng, att era barn inte gör det, och att inte mina grannars barn 

gör det.”.  

 

Detta kan tolkas som att mina informanter menar att alla i området har ett kollektivt ansvar över 

ungdomarna, och inte bara över sina egna barn eller barnbarn. Vad det han uttrycker som “ansvar” 

tycks anspela på, är att det som mina informanter upplever som problem i området inte enbart kan 

skyllas på de kriminellt inblandade ungdomarnas föräldrar, och kanske inte heller enbart på skola 

och offentliga samhällsinstitutioner. Nazir tycks mena att det finns en skyldighet hos alla vuxna 

som bor i området att försöka göra något åt situationen. Nazir verkar se engagemang i 

trygghetsvandrarna som ett av de sätt som detta ansvar kan tas, och det är denna typ av engagemang 

han syftar på när han säger “samverkan”.  

 

De vuxna ska, med andra ord, träffas och tillsammans arbeta för ett tryggare Skäggetorp. Vidare 

beskriver han hur vuxna med olika bakgrund behöver ta just detta “gemensamma ansvar” genom att 

samverka med varandra. Det sättet att uttrycka sig på kan tolkas som att han menar att eventuella 

gränser mellan individer eller grupper baserat på deras bakgrund inte får sätta käppar i hjulet för det 

han ser som det större syftet; att skapa trygghet i området. Explicit uttrycker han, 

sammanfattningsvis, att han ser att deltagande i Trygghetsvandrarna är ett av dessa sätt för vuxna 

med olika bakgrund att ta gemensamt ansvar genom samverkan.  

 

Tanken är att vuxennärvaro utomhus under kvällstid där ungdomar ofta befinner sig, ska få det att 

bli tryggare, och att det ska möjliggöra kontakt mellan ungdomar och vuxna på ett trygghetsgivande 

sätt. Jag har, emellertid, funnit ytterligare anledningar som är centrala för flera av mina 

informanters engagemang.  

 

5. Engagemangets inverkan 

Flera röster uttrycker att trygghetsvandrarna är “mer än bara nattvandring”. De upplever barriärer 

eller trösklar på vägen mot sitt mål om ett tryggare Skäggetorp, vilka tycks hämma möjligheterna 
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för samverkan, och således på sikt även möjligheterna för trygghet. Två av dessa är; i) upplevda 

gränser mellan etniska grupper, samt ii) ett inte tillräckligt tillgodosett behov av forum för 

svenskövning. Under min studie har det visat sig att dessa barriärer, emellertid, tycks kunna 

överbryggas, eller åtminstone kan trösklarna sänkas något, genom själva engagemanget för 

trygghet.  

 

Etniska grupperingar 

Tina berättar vid ett av våra allra första samtal att “målet är att skapa medborgargemenskap”. Att 

hon väljer ordet medborgargemenskap syftar troligen mer till medborgare i bemärkelsen medlem i 

samhället, snarare än medborgare som byråkratisk term, då målet är just gemenskap mellan 

områdets boende, oberoende av medborgarstatus. Tina utvecklar vid ett annat tillfälle sina tankar 

om varför denna medborgargemenskap behövs: 

 

“Det verkar finnas någon osynlig vägg mellan grupper. Dels svenskar och 

invandrare, men även tydligt mellan olika invandrargrupper. Araber och 

somalier till exempel. Vi alla måste börja prata med varandra. Lär känna någon 

- fråga!” 

 

Det Tina upplever som hon kallar “osynlig vägg” syftar till att det i Skäggetorp finns personer med 

bakgrund i eller upplevd tillhörighet till olika etniska grupper. Hon syftar till en allmän upplevelse 

bland mina informanter; upplevelsen av att det generellt finns litet med kontakt mellan individer ur 

dessa olika grupper. Tina nämner även en “osynlig vägg” mellan “svenskar” och “invandrare”. Det 

Tina beskriver ovan kan tolkas som två “lager” av upplevt skillnad. Dels upplevs en skillnad mellan 

majoritetskategorin “svenskar” och en förment homogen grupp, “invandrare”. Nästa lager av 

åtskillnad tycks vara de upplevda gränserna mellan mindre etniska enheter med exempelvis 

gemensamt ursprung, språk eller religion. Tina nämner även att individer som identifierar sig som 

tillhörande i någon av alla grupper eller kategorier måste börja samtala sinsemellan. 

 

Precis som Nazir resonerade kring “samverkan mellan vuxna med olika bakgrund”, nämner Tina 

här ovan något liknande. Just dessa upplevda gränser är det som informanterna beskriver som en av 

anledningarna till ungdomarnas sökande efter gemenskap. De menar att ungdomar de träffar bär på 

en känsla av att de hamnar i mitten mellan “kulturen” i hemmet och “kulturen” i svenska samhället, 
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och därför söker efter en gemenskap, ibland bland kriminella. Detta är ett utmärkt exempel på hur 

dessa upplevda etniska gränser och skillnader kan komma att hanteras av sökande individer. 

 

Att etniska gränser upplevs som tydliga kan bero på en ökad etnisk medvetenhet. Som Olsson 

skriver (1999:11) tycks etnisk medvetenhet ha ökat sedan mitten av förra seklet, och spelar idag en 

större roll i såväl lokala som globala politiska arenor. Denna medvetenhet kan skymtas i samband 

med ett stort antal etniska konflikter världen över.  

 

I samband med migration till andra länder och kontinenter framträder etniska gränser än tydligare, 

eftersom det är i själva mötet med ”andra” som kontrast, och följaktligen etnicitet, uppstår (Hylland 

Eriksen 1993:22). International Labour Organization (2017) beräknar att omkring 258 miljoner 

människor lever utanför sina födelseländer av olika anledningar. Såväl arbetskrafts- som 

asylinvandring bidrar till att människor som identifierar sig med olika etniska tillhörigheter samlas 

på en plats. Dessa upplevda skillnader mellan grupper, och dess skapade gränser emellan sig, 

uppenbarar sig såväl explicit som implicit på flera sätt under min fältstudie. Ett till exempel på hur 

detta visar sig är vid förutsättningarna för idrottsaktiviteter för ungdomar med målet att bestå av 

ungdomar med olika etnisk bakgrund. 

 

Jag har träffat Omar som sedan han kom till Sverige och Skäggetorp för några år sedan ideellt 

engagerar sig i ungdomsidrott i Skäggetorp på kvällar och helger när han inte arbetar. Han upplever 

att han har svårt att locka ungdomar med annan etnisk bakgrund än sin egen till sina 

fotbollsaktiviteter. Det är något som han själv och andra upplever som problematiskt, då önskemålet 

är att ungdomsidrotten ska vara ett forum för att träffas och utveckla en gemenskap för alla 

ungdomar i området.  

 

Omar exempel visar hur de upplevda gränserna mellan grupper tar sig uttryck i vardagen. Trots 

nätverk inom grupperna, vilka bland annat visar sig genom att ungdomar med samma bakgrund som 

Omar deltar, räcker inte de nätverken för att nå det övergripande målet; att överbrygga dessa 

upplevda gränser, och därmed få med ungdomar med annan bakgrund än hans egen. Återigen är det 

ungdomar som hamnar i kläm när dessa upplevda etniska gränser tar sig uttryck. Å andra sidan kan 

ovan redogörelse även tjäna som exempel för på vilket sätt utökade nätverk, över de upplevda 

gränserna mellan grupper, skulle kunna brukas som verktyg för att, likt ringar på vattnet, 
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följaktligen skapa ännu fler relationer över dessa gränser. Det är ur bakgrunden av dessa “osynliga 

väggar” som Trygghetsvandrarnas strategi för ökad trygghet utformats. 

 

Lära känna varandra 

Enligt Trygghetsvandrarnas grundare Tina har deras första steg - parallellt med själva 

trygghetsvandringarna - varit att lära känna varandra, och Tina uttrycker det som följer: 

 

“Det första steget för Trygghetsvandrarna har varit att lära känna varandra och 

sen skapa en trygghet inom gruppen. Våra barn och ungdomar umgås med 

varandra i skolan, så varför skulle inte vi vuxna kunna göra det? Vi måste visa 

att vi samverkar trots olika etniciteter eller bakgrund. Vi är ju vuxna. Det är det 

här Trygghetsvandrarna vill symbolisera utåt, och vi hoppas att det vidare kan 

leda till ökad trygghet i området. Vi måste börja med att känna tillit inom 

gruppen. Först då kan vi utåt bidra med trygghet, vara förebilder och så vidare. 

Visa att vi kan ha gemenskap.” 

 

Citatet belyser hur Tina kopplar samman trygghet med att personer “känner varandra”, och att detta 

i förlängningen kan leda till gemenskap. Det tycks alltså upplevas som grundläggande att personer, 

med olika bakgrund, träffas och lär känna varandra. Vidare är målet att en tillit även ska utvecklas 

mellan deltagarna, för att på så sätt ytterligare främja huvudmålet; att känna ökad trygghet i 

Skäggetorp. Först då, menar Tina, kan de börja jobba på att känna gemenskap. 

 

Genom att utåt symbolisera samverkan och gemenskap, hoppas gruppen att detta även ska kunna, i 

Kristinas ord, “spridas”. Jag vill jämföra detta uttryckssätt med det som informanterna på 

samrådsmötet pratade om; nämligen att den “sjukdom” som de upplever att den ökade 

kriminaliteten och otryggheten är, också skulle kunna spridas. Metaforen “sjukdom” och dess 

påstådda förmåga till “spridning” belyser den rädsla för att fler och fler ungdomar lockas in i 

kriminalitet, på samma sätt som den önskan som spridning av trygghet och gemenskapskänsla, på 

samma metaforiska vis, kan ses som önskan om att sprida ett motgift mot sjukdomen.  

 

Precis hur denna spridning av trygghet ska gå till uttrycks inte explicit, men utifrån bakgrunden av 

ungdomar som saknar en känsla av gemenskap, kan de vuxnas initiativ tolkas som ett försök att visa 

att “det går att skapa en gemenskap”. Följaktligen tycks deltagarnas förhoppning vara att 
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ungdomarna ska se de vuxnas engagemang för gemenskapsskapande som inspirerande; att de ska 

upplevas som “förebilder”, som Tina nämner, istället för att de kriminella unga männen ska figurera 

som ungdomarnas förebilder. När hon säger “vi är ju vuxna” tycks hon lägga vikt vid att vuxna bör 

kunna göra det som hon menar att barnen klarar av i skolan; umgås över de tidigare nämnda 

upplevda gränserna. Den mötesplats och det forum som skolan är för barn och ungdomar, behöver 

de vuxna själva skapa, vilket har skett i form av Trygghetsvandrarna.  

 

Tina säger även att de vuxna behöver samverka “...trots olika etniciteter eller bakgrund”. Många av 

mina informanter uttrycker sig på liknande sätt, och en av dessa är Nazir som säger att han ser 

Trygghetsvandrarna som en viktig del i arbetet mot trygghet, just eftersom han anser att “vuxna 

med olika ursprung måste samverka”. Vad just detta ord, samverkan, innebär för mina olika 

informanter kan självklart variera, men vad som tycks syftas på i samtliga fall är något typ av 

gemensamt mål i form av en förbättring av området som de jobbar mot tillsammans. Att människor 

träffas och umgås, interagerar, är en grundläggande faktor för att kunna samverka, och även för att 

gemenskap ska kunna skapas (Hylland Eriksen 1995:51-52), men interaktion underlättar avsevärt 

om aktörerna har ett gemensamt språk. 

 

Språk 

Ett gemensamt språk är av största vikt för att interaktion ska kunna ske smidigt. Många av de jag 

pratar med upplever språket som grundläggande för att kunna “samverka med andra”. Även om 

många har studerat SFI kräver ett språk regelbunden övning för att upprätthållas. Jag har mött 

många röster som uttrycker att de saknar forum för att prata svenska, även om några berättar att de 

besöker språkcaféer när de finns. Samtidigt säger de att det finns få saker de hellre vill göra än att 

öva på just svenska. 

 

En av de personer som jag har träffat under min studie vill kallas för Deka, och hon är en av de som 

upplever att det saknas forum för att öva på svenska språket, och även att få samtal sker mellan 

individer i området. Deka är en kvinna ursprungligen från Somalia, och innan hon kom till Sverige 

bodde hon under drygt fyra år i Etiopien. Deka säger att hon tycker att det går snabbt för ett språk 

att “försvinna ur hjärnan” när det inte används regelbundet, och gör en liknelse mellan tiden hon 

bodde i Etiopien och de sex år hon bott i Sverige. Hon berättar att hon lärde sig det lokala språket i 

Etiopien snabbt. I Sverige, menar Deka, “arbetar svenskar hela dagarna och när de kommer hem 

springer de innanför dörren, stänger och låser”, förklarar hon medan hon utför en teatralisk scen och 
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skrattar. Hon förklarar vidare att hon menar att “ingen är ute i området” och att grannar “inte pratar 

med varandra”. Inte heller i affären samtalar personer generellt med varandra i Sverige, menar hon, 

knappt heller kunder och butikspersonal. Detta gör det svårt att få till den naturliga och vardagliga 

formen av svenskträning för personer i Skäggetorp. Deka berättar vidare om hur affärerna i Etiopien 

är strukturerade över disk, vilket gör att personer är tvungna att prata med åtminstone personal för 

att kunna köpa varorna de behöver, och detta gjorde att Deka dagligen övade på språket när hon 

bodde där. Samtidigt förekommer ofta samtal mellan varandra obekanta personer i butiken. Denna 

naturliga plats för samtal mellan människor finns inte i Skäggetorp, menar hon.  

 

Sättet på vilket Deka beskriver “svenskar” kan möjligen säga något om gruppen svenskars sätt att 

umgås och interagera, men främst tycks det säga det något om hur Deka upplever att det borde vara. 

“Svenskar” som “jobbar hela dagarna” för att sedan “springa innanför dörren” tycks enligt Deka 

inte vara det önskvärda sättet att spendera sin tid. Detta sätt ställer hon i kontrast till vad hon 

upplevt tidigare, där människor samtalar mer med andra. Kanske kan det även belysa eventuella 

tidigare erfarenheter Deka har av socialt liv, som hon kanske är mer van vid; ett som sker mer 

utomhus än vad som är fallet i Sverige generellt, där en stor del av det sociala livet kanske snarare 

sker i hemmet. Således kan det, med andra ord, tyda på kulturella skillnader, då det sociala liv som 

Deka har en bild av att “svenskar” har, är något hon inte är van vid.  

 

Pérez (2006) skriver om hur kulturella skillnader kring socialt liv kan leda till feltolkningar och 

missförstånd i en stad i USA med många invånare av mexikanskt ursprung. Pérez studie påvisar hur 

det finns en kulturell logik bakom de mexikanska invånarnas val av platser för socialt liv, medan 

invånare med amerikansk bakgrund upplever samma platser som opassande för sociala träffar. I och 

med Pérez studie synliggör den kulturella logiken bakom vissa invånares spatiala val ledde det snart 

till att stadens invånare fick mer förståelse för varandras sociala livssätt. Kanske kan Dekas 

upplevelse av ”svenskars” (o)sociala liv grunda sig på ett liknande missförstånd. 

 

Det kan också säga något om hennes förväntningar på ett bostadsområde eller samhälle; att personer 

ska prata mer med varandra om de bor i samma område. I själva verket är det troligen olika sätt att 

vara social på, men oberoende av hur Deka ser ett idealt bostadsområde, gör detta sätt på vilket hon 

upplever att personer beter sig, emellertid det svårt att få till den naturliga och vardagliga formen av 

svenskträning för personer i Skäggetorp. 
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Deka beskriver även hur det skulle vara önskvärt att svenskövning skedde i vardagliga situationer, 

som när hon handlar matvaror, men att hon upplever att detta sällan är fallet i Sverige, och således, 

menar hon, minskar chansen ytterligare för språkövande möten mellan individer, men även för 

personliga möten överlag. Utifrån Dekas uttalanden verkar hon själv ha en stark vilja att möta och 

samtala med andra, och jag tolkar hennes fokus på språk som att hon ser det svenska språket som en 

nyckel för att dessa möten ska ske enklare.  

 

Att ett bostadsområde i Sverige inte innebär att grannskapet umgås är kanske inte helt ovanligt, och 

många som bor i Sverige känner troligen igen sig i att inte veta vem alla ens grannar i hyreshuset är. 

Det kan bero på att tanken med dagens Sverige är att möjligheten att få mat på bordet inte ska 

påverkas av individens tillgång till sociala relationer och nätverk. Att moderna samhällens sociala 

system möjliggör, eller rent av förespråkar, individualism innebär emellertid inte att sociala 

relationer saknar relevans.  

 

Jag vill knyta an till Giddens syn på modernitetens samhälleliga följder. För att individer ska kunna 

känna det Giddens kallar ontologisk trygghet behöver de känna att deras identitet och liv kommer 

“vara konstant” och att människor och ting i deras liv är “pålitliga” (Giddens 1990:91). Detta är 

således grundläggande för tillit och trygghet.  

 

Det som trygghet och tillit således byggdes på i förmoderna samhällen kan ses som mer konkreta än 

de system vi har idag. Tryggheten idag kan beskrivas som byggd på mer urbäddade och abstrakta 

system (Giddens 1990:29, 84); tryggheten som fanns i släkten, byn och traditioner finns idag i andra 

typer av urbäddade säkerhetsnät i Sverige, vilket tar sig uttryck i att svenskar, bland annat, betalar 

skatt till en gemensam välfärd och att personer som behöver hjälp (i ekonomisk eller annan form) 

vänder sig till institutioner som socialtjänsten. Det här leder följaktligen till ett avståndsskapande 

som vidare skapar en psykologisk sårbarhet, då tillit till dessa moderna abstrakta system, enligt 

Giddens, inte ger samma psykologiska belöning som tillit till faktiska personer (Giddens 1990:110). 

 

Så, även om människor i Sverige inte behöver veta vilka människor de delar hyreshus med för att 

överleva fysiskt, så skulle jag vilja beskriva det som att människor behöver inneha personliga 

relationer med andra för att må bra, eller “överleva socialt”. Med utgång ur detta resonemang tycks 

vikten av att människor, fortfarande idag, har personliga relationer och sociala nätverk vara mycket 

stor, om målet är att individernas välmående ska främjas och frodas, även om det inte är nödvändigt 
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för vår fysiska överlevnad. Det är ur denna bakgrund som mina informanters vilja att kunna 

interagera på ett gemensamt språk och önskemål om fler personliga möten bör ses. 

 

Vikten av att kunna öva svenska framkommer under mina fältstudier som en stor drivkraft för flera 

när det gäller deltagandet i Trygghetsvandrarna. Den ökade möjligheten till personliga möten 

mellan personer ur olika etniska grupper och övning i ett gemensamt språk, vilket automatiskt sker 

genom trygghetsvandringarna och samrådsmötena, kan således dels ses som drivkrafter i sig för att 

engagera sig i verksamheten, och dels som en del av den större processen för en tryggare verklighet. 

Emellertid förutsätter dessa påföljder att människor vill träffas. 

 

Avsiktliga val 

Det tycks upplevas av mina informanter att det är vid det fysiska mötet mellan personer som ett 

resultat uppnås. Mina informanter på samrådsmötet menar, precis som Trygghetsvandrarna, att 

trygghet skapas genom att personer möts, och en person säger om själva mötet att det är “just detta 

som är syftet, att sitta ner och prata.” Emellertid säger flera att personer behöver vilja umgås och 

lära känna varandra. En informant menar att det inte räcker att “kommunen kan säga ‘nu ska ni 

umgås’”, utan individerna måste själva ha viljan, vilket är något som informanten i fråga själv 

känner: “Jag vill det. Jag vill umgås med människor där jag bor.”  

 

Trots att det explicita syftet med mötet är att samråda kring insamling av namnunderskrifter och 

planerande av manifestation för ökat gehör från politiker, tycks ett implicit syfte, även här, vara att 

just “träffas och prata”. En informant säger att det “inte funkar” att bara dela ut lappar till 

människor, i hopp om att de ska skriva under. Informanten syftar till de dokument som gruppen 

sammanställt, med uppmaningar till politiker, och som mötesdeltagarna delar ut för att personer ska 

skriva under namninsamlingen. Istället för lappar, menar personen att “vi måste göra som vi gör 

här” och tillägger, “folk måste träffas” 

 

Ovan exempel belyser att det inte är nog att personer vill att det ska bli tryggare. Att ha en önskan 

om det, och uppleva att det finns behov av det, kan yttras genom exempelvis en namnteckning på 

det dokument samrådsmötets deltagare sammanställt. Men mina informanter verkar inte uppleva att 

en namnunderskrift är det enda som behövs. Informantens vilja att umgås med människor i området 

rimmar väl med den bild av ett samhälle eller område som Deka tycks vilja ha. Deka vill inte att 

människor ska “stänga in sig” efter en arbetsdag, utan att de ska träffas och prata, precis som 
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informanten ovan vill umgås människor i området. En aktiv vilja hos individen att skapa relationer - 

delta i “görandet” av gemenskap - är avgörande.  

 

Med andra ord har Trygghetsvandrarna blivit till just ett forum för möten mellan medborgare2 i 

allmänhet, och språkövande möten i synnerhet. Detta ser jag således som en följd av 

Trygghetsvandrarnas initiala verksamhet. Eftersom språk och gränser mellan etniska grupper tycks 

upplevas som barriärer för gemenskapsskapande, kan effekterna av verksamheten i 

Trygghetsvandrarna och på samrådsmöten, även ses som egna verktyg i görandet av trygghet och 

gemenskap. De, mer eller mindre, implicita påföljder som kommer av den ursprungliga drivkraften 

att öka tryggheten tycks, således, kunna minska de upplevda barriärerna på vägen mot huvudmålet; 

ett tryggare Skäggetorp och en känsla av gemenskap.  

 

Mina informanter deltar därmed aktivt i skapandet av en gemenskap inom stadsdelen Skäggetorp. 

De gör det genom att delta i det lokala samhället, stadsdelen Skäggetorp. Jag vill, i och med detta, 

knyta an till Hylland Eriksens (1995) definition av integration. Han nämner individers eller 

gruppers deltagande/delaktighet i samhället, och ur denna definition det kan således skymtas en 

likhet med mina informanters påbörjade process mot gemenskap. Vad de gör i Skäggetorp kan med 

andra ord, ur Hylland Eriksens resonemang, tolkas som en process av integration, och enligt Diaz 

(1993) integrationsteori kan det beskrivas som en del av social integration, i och med de 

relationskapande och interagerande aspekterna inom grannskapet.  

Den processen sträcker sig, emellertid, inte särskilt långt utanför områdets gränser - även om 

deltagarna på samrådsmötena just nu arbetar för att politikernas uppmärksamhet ska riktas mot just 

detta samspel mellan medborgarna i Skäggetorp och den allmänna kommunpolitiken - och detta 

tycks inte ha sin grund i mina informanters val av strategier för deltagande och skapande av 

gemenskap. Istället verkar anledningen vara av strukturell karaktär, och hittas högre upp i det 

svenska samhällets makthierarki. 

 

6. Integration: Att bli en del av (den föreställda) gemenskapen Sverige 

Endast en gång under mina fältstudier nämndes integration explicit. Tina och jag samtalar om vad 

hon ser att Trygghetsvandrarnas verksamhet kan leda till, när hon själv tar upp integration: 

 

 
2
 Jag kommer, likt min informant Tina, använda mig av termen medborgare i definition av samhällsmedlem, oberoende 

av medborgarstatus. 
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“Jag gillar inte ordet integration. När är den [integrationen, min anm.] färdig? 

När man kan svenska? När man kan alla regler?”  

 

Tina framhåller istället begrepp som ”gemenskap” och ”innanförskap”, och tillägger; 

“överskridande gemenskap”, med betoning på överskridande. Begreppet integration tycks av henne 

upplevas som alltför abstrakt, utan möjlighet till att mäta eventuell position (framgång eller 

misslyckande) på skalan segregerad - integrerad. Jag tolkar det som att Tina upplever begreppet 

integration som urvattnat, i och med att det erbjuder dålig vägledning kring hur denna process av 

integrering skulle gå till. Hur börjar man, som individ eller grupp, med bakgrund i ett annat 

samhälls- och värdesystem, deltaga i ett nytt?  

 

Bemötande och tillgång till demokrati: “Ditt engagemang är lönlöst” 

Ett sätt att integreras, alltså bli delaktig i samhället, är genom demokratin. Det finns flera sätt att 

deltaga demokratiskt i det svenska samhället, där deltagande i allmänna val är ett av dessa sätt. Ett 

kompletterande sätt är att höra av sig till styrande eller oppositionella lokalpolitiker och berätta om 

ens egna, eller en grupps, tankar och åsikter.  

 

En av mina informanter har gjort just detta; hon har sökt och pratat med politiker från alla partier, 

men hon upplever att ingen är intresserad av att lyssna på personer från Skäggetorp: “De vill inte 

prata med personer från Skäggetorp. De verkar känna ‘åh nu kommer de där jobbiga frågorna, det 

vill vi inte behöva ta tag i’, men vi vill ha trygghet! Vi har flytt från krig, vi har alla olika bagage. 

Vi vill inte ha det otryggt här!” Hon har upplevt dåligt bemötande, ofta i form av försummande, 

från mer eller mindre samtliga. Vid ett tillfälle är hon med om att den kommunala representanten 

lägger på luren när hon berättar att hon är från Skäggetorp. Vid ett annat tillfälle förklarade 

personen i andra änden att engagemang för nattvandring i Skäggetorp “är lönlöst”, och enligt min 

informant sa personen att “det är omöjligt att få människor att samverka i Skäggetorp”.  

 

Jag har, naturligtvis, bara fått ta del av en sida av de ovan nämnda samtalen, men om denna 

fördomsfulla inställning till medborgarengagemang finns hos så lite som en person inom 

kommuner, bör det rimligen ses som oroväckande. Jag vill inte spekulera i om språkkunskaper kan 

spela någon roll vid sådan här kommunikation, men för att avskriva behovet av en sådan diskussion 

vill jag framhålla att informanten i fråga talar flytande svenska utan någon som helst brytning.  
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Vidare har två av mina informanter nämnt att de personer som är anställda av Linköpings kommun, 

med titeln “samordnare” bredvid sitt ansvarsområde, “inte är ute och ser verkligheten” tillräckligt. 

Ett exempel på en sådan titel är nattvandringssamordnare. “Alla som har ‘samordnare’ framför sin 

titel borde vara här. De är inte här.” säger en av mina informanter. Omar, som är engagerad i 

områdets ungdomsidrott, säger samma sak vid ett annat tillfälle, och tillägger att “det känns som de 

sitter och fikar på kommunen medan vi är här”. Återigen har jag, emellertid, inte tillgång till hela 

historien, men om detta sker och/eller upplevs av medborgare när de försöker delta, eller som Omar, 

rent av starta föreningar och anordna aktiviteter i lokalsamhället, får det enskilda medborgare att 

uppleva sig utestängda från, och ovälkomnade in i, den samhälleliga gemenskapen. I längden 

riskeras hela tilliten för vårt demokratiska samhällssystem. 

 

I det inledande citatet där frågor om Skäggetorp likställs med “jobbiga frågor” och områdets 

otrygghet ställs i relation till många invånares erfarenheter av otrygghet i samband med krig, 

speglas inte bara en oro, utan också en desperation över omständigheterna i området. På grund av 

just dessa omständigheter är personerna jag har pratar med beredda att engagera sig för att göra 

situationen bättre - men upplever att det även behövs insatser som de själva inte rår över. I och med 

detta behöver de samhällets stöttning.  

 

En informant uttrycker sin förväntan på det offentliga samhällets ingripanden under samrådsmötet: 

“Om vi lämnar detta [namnunderskrifter och mötesdeltagarnas dokument], hur lång tid tar det för 

dem att göra något? Göra insatser till exempel.” Detta tydliggör en förväntan - nu när de desperat 

vill få politikers uppmärksamhet och lagt upp strategier för att få just det - på att de styrande 

kommer “göra något”. Det tycks vara så, att några informanter förväntar sig att kommunen, om de 

bara visste hur det ligger till, skulle ingripa. Detta är, naturligtvis, enligt de flesta medborgare ett 

önskvärt händelseförlopp, men politiska och byråkratiska processer har sällan ett högt tempo. Tina, 

som också är på samrådsmötet, uttrycker just detta när hon svarar på mannens fråga: 

 

“Har ni sett alla som demonstrerar för klimatet varje fredag i flera städer runt 

om i hela världen?” Flera nickar och jakar. “Jag vet inte om det är det som 

krävs. Men vi betalar skatt, vi har rätt att kräva att politikerna lyssnar på oss.” 

 

Tina syftar till klimatrörelsen Fridays for Future, och hur deras kamp för att få politiker från alla 

världens hörn att lyssna på dem pågår på ett regelbundet och strukturerat sätt - men ändå inte tycks 



 

 

35 

 

leda till de effekter som rörelsen önskar. Att likställa kampen för klimatet med utsatta områdens 

situation kan bidra med ett givande perspektiv, då detta kan beskrivas handla om just vårt 

samhälleliga klimat. Precis som samtida klimataktivister uttrycker desperation, tycks upplevelsen 

av att inte bli lyssnad på, inte bli tagen på allvar och inte se offentliga aktörers engagemang lägga 

grunden för en känsla av desperation bland mina informanter: De ser ungdomar falla närmre och 

närmre kriminella strukturer, och det upplever att något måste hända nu.  

 

Ett av alla de punkter som samrådmötets deltagare nämnt i sitt dokument om vad som behöver 

“göras” är mer närvarande poliser. Precis som några informanter känner besvikelse kring politiska 

representanter och kommunen, känner andra att Polisen bör kunna möta medborgarna på ett annat 

sätt. På samrådsmötet samtalar deltagarna om att det, vad de vet, finns två närpolisen kopplade till 

Skäggetorp, vars invånare består av närmare 10 000 (Linköpings kommun, 2019), och de upplever 

att två poliser på det antalet invånare är mycket lågt. Det tas emellertid även upp att de inte tycker 

att det bara är en fråga om siffror när det kommer till poliser.  

 

Några upplever, som en informant uttrycker det, “att polisen idag inte vågar gå ut ur sina radiobilar, 

det är därför vi ser dem cirkulera runt centrumet i sin bil”. Deltagarna på mötet frågar sig vad det 

betyder att poliser beter sig på sådant sätt. “Är de så rädda för alla i området?” frågar sig någon. 

“Betyder det att vi alla räknas som kriminella?” frågar en annan. Mina informanter tycks uppleva att 

alla invånare i Skäggetorp behandlas som om de vore kriminella, och rent av en fara, eftersom 

poliser, enligt mina informanter, inte ens på dagtid går ut ur sina tjänstefordon för att samtala med 

invånarna.  

Det går inte att dra några generella slutsatser om polisens arbete i området på några informanters 

erfarenheter, men vad jag vill framhålla är att detta, hur som helst, är flera personers upplevelse av 

hur det är. Upplevelsen av att inte ses på som en hederlig medborgare, som en vanlig invånare, 

tycks leda till såväl ledsamhet som frustration, då mina informanter verkar se hopp för Skäggetorps 

framtid kopplat till polisens arbete som institution, parallellt som de upplever sig misstrodda av 

densamma.  

 

Kan det vara som så, att i och med att en andel är kriminella i området, såväl ungdomar och vuxna, 

så drar polisen, om än omedvetet, alla över en kam? Eller är det så, att grupper av ungdomar ses 

som problematiska, och deras föräldrar således ses som en del av samma problematik? Eller kanske 

handlar deras agerande snarare om Polisens bristande resurser, och ett behov av att befinna sig i 
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tjänstefordonet för att snabbt kunna förflytta sig till andra platser inom kommunen? Hur det än 

ligger till, fungerar dessa omständigheter som barriärer för det min informant Tina kallar 

”överskridande” gemenskap, med andra ord en gemenskap som sträcker sig över eventuella 

upplevda sociala och etniska gränser.  

 

För att minska dessa barriärer tycks kommunikation mellan invånare och samhällsinstitutioner som 

kommun respektive polis behöva utvecklas, och såväl kommunala representanter och samordnare 

som poliser tycks behöva vara bättre på att bemöta medborgare ur alla stadsdelar, samt vara fysiskt 

på plats för att, i enlighet med en informants ord, “se verkligheten”.  

 

Jag vill kategorisera ovan nämna typ av integrerande strategi inom Diaz (1993) kategori politisk 

integration. Som jag nämner i teorikapitlet använder Diaz emellertid endast denna kategori för att 

beskriva integration av typen “politiskt medborgarskap”, det vill säga den formella politiska 

processen att bli medborgare i en nationsstat (Diaz 1993:170). Den ovan nämna del av 

integrationsprocessen jag har kommit att finna bör dock höra till samma kategori av integration, 

men i form av tillgång till och/eller deltagande demokratin. Denna del bör rimligen ses som en basal 

del av integrationsprocessen, då demokratiskt deltagande är ett utmärkt exempel på hur invandrare i 

Sverige kan bli aktiva aktörer i sin integrationsprocess. Emellertid, behöver samhället och dess 

politiska representanter som ett första steg alls tillåta dessa personer delta, vilket hittills inte varit 

särskilt vanligt för mina informanter. Ett bemötande likt det jag beskrivit ovan riskerar att leda till 

misstro och besvikelse mot samhället och dess representanter. Samhällets funktioner behöver vara 

tillgängliga för alla invånare, inte bara i teorin.  

Dåligt bemötande och försummelse från kommunala representanter tycks emellertid inte vara det 

enda som påverkar mina informanters försök till deltagande negativt. Ytterligare barriärer för att 

känna tillhörighet till den svenska gemenskapen har framkommit under mitt fältarbete. 

 

Spatial segregering & strukturella barriärer: “Varför skulle de annars sätta alla  

främlingar i Skäggetorp?!” 

Maher berättar för mig om hur många människor, enligt honom, ser på den spatiala segregationen 

som finns mellan stadsdelar som Skäggetorp och resterande del av samhället. Maher är en man 

ursprungligen från Syrien som har bott i Sverige i knappt fem år. Han börjar berätta att många i 

hans omgivning, både nära och bekanta, upplever en känsla av att samhället, politikerna, och 
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eventuellt även svenskar överlag, inte vill att “främlingar” ska in i samhället; att det är bättre och 

lättare för samhället om alla samlas och “hålls kvar i isolering”.  

 

Maher berättar att många människor i området pratar om att “det måste vara så”, eftersom 

politikerna inte gör något för att försöka att ändra situationen. “Folk i Skäggetorp tror att alla vill att 

de ska vara isolerade i ett område.” Jag frågar vilka han menar med “alla”, och han säger “socialen, 

polisen, politiker”. Han säger, “Folk här [i Skäggetorp, min anm.] tror att de inte vill ha massa 

arabisk skit på andra platser”. Jag frågar vad han menar, och han förklarar att han menar arabiska 

butiker och liknande.  

 

Maher är noggrann med att påpeka att han själv inte tror att det ligger till på sådant sätt, då han själv 

har engagerat sig i att träffa och lära känna svenskar på ett annat sätt än vad han menar många gör. 

Men har upplever att den synen är utbredd “bland invandrare i Skäggetorp”. Han berättar vidare att 

dessa känslor, bland mycket annat, bygger på arbets- och bostadsmarknaden då “det är svårt för 

utlandsfödda och personer med icke-svenska namn att få tag i bostad och arbete”, och dels på hur 

polisen jobbar. Han säger att om en “främling” ringer polisen, så kommer de, ”om man har tur”, 

efter 20–30 minuter. Om en svensk ringer så kommer de efter högst två minuter. Jag frågar vad han 

tror det beror på. Maher tror att det kan vara så att de helt enkelt “inte orkar”, “inte orkar bry sig”. 

“Det är lättare om alla bara är i ett område”, säger han. “Varför skulle de annars sätta alla 

främlingar i Skäggetorp?!”  

 

Utdraget belyser flera av de återkommande teman jag sett under mina fältstudier. Det belyser teman 

som misstro mot offentliga institutioner, besvikelse, spatial segregation, kriminalitet och kritik mot 

Polisens arbete. Även om detta exempel var en av de tydligaste i fråga om misstro och besvikelse 

mot offentliga institutioner, är det långt ifrån det enda. “Vi har kommit till friheten” är något jag fått 

höra ett otal gånger, i samband med en uttryckt tacksamhet över tryggheten och demokratin i 

Sverige. Parallellt berättar dock några informanter för mig hur det upplever besvikelse, ibland på 

särskilda myndigheter, ibland på Sverige som helhet. “Jag vill inte leva på socialbidrag”, sa en av 

mina informanter, och förklarade hur hans nuvarande jobb får honom att känna en stolthet i att han 

kan ta hand om sig själv och sin familj. Jobbet han har, samt de praktikplatser han haft innan jobbet, 

har han emellertid ordnat själv. “Arbetsförmedlingen kunde inte ge mig någon praktik, så jag fick ta 

kontakt med företag själv”, tillade han. En annan informant berättar att han inte vill något hellre än 

att få använda sig av sin apotekarutbildning från Syrien, men att han inte anställs. Dessa 
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omständigheter, gällande bostadssegregering och arbetsmarknad, kan kategoriseras inom Diaz 

kategori strukturell integration (Jmf. Diaz 1993:81–82). Även inom nyare forskning visar sig 

liknande mönster, vilket exempelvis är tydligt i Edlings (2015) rapport.  

 

Edling har en liknande syn på såväl integrationsbehovet som debattklimatet jag nämner uppsatsens 

bakgrund. Edling menar i rapporten, som bland annat granskat just Skäggetorp, att 

integrationspolitiken som förts (eller inte förts) av flera olika regeringar genom åren, till och med 

kan beskrivas som misslyckad. Detta faktum bör ses i kombination av de högernationalistiska 

vindar som sjunger rasretoriska visor över Europa och Norden (Reuterskiöld 2018). På område efter 

område; boende, utbildning, arbete, demokrati och kriminalitet, visar Edling i vilken utsträckning de 

38 förorterna i rapporten “glömts bort” eller som författaren själv uttrycker det: “Man kan säga att 

vi låst in ett stort samhällsproblem i 38 förorter och kastat nyckeln som skulle göra samhället bättre. 

Det är nu hög tid att leta efter denna nyckel.” (Edling 2015:50). 

 

Utdraget belyser, med sitt nästintill poetiska avslut, en situation som för flera av mina informanter 

är högst närvarande i vardagen. Precis som utdraget från mina fältanteckningar också vittnar om, 

verkar det finnas mycket lite tilltro till den nuvarande integrationspolitiken såväl som 

integrationsvisionen, och misstron tycks delas av forskare och civila. Liknelsen mellan de 

segregerade områdena och ett ”stort samhällsproblem inlåst i förorterna” rimmar obehagligt lika 

med min informants vittnesuppgifter om flera personers upplevelse av samhällets (o)intresse för 

området Skäggetorp.  

 

För att kunna känna att man tillhör en ”större” samhällelig gemenskap, en nationell sådan av 

Andersons (1991) föreställda sort, i den här lilla delen av världen kallad Sverige, gör jag det basala 

antagandet att man först behöver få bekräftelse på att man får tillhöra den. Det innebär inte bara att 

man erbjuds en plats i den, utan enligt mig behöver det också innefatta att man metaforiskt erbjuds 

en karta och kompass för hur man kan bli en del av den. Vidare behöver de som faktiskt finner en 

sådan kompass, kanske bestående av demokratiskt deltagande, förvärvsarbete och engagemang i 

ideella organisationer, tillåtas använda den. Annars bjuder en stat in människor till en nationell 

gemenskap, på ett sätt som ett välkänt uttryck beskriver bäst; med armbågen. Med andra ord, 

behöver personer som kommer till vårt land känna att det faktiskt finns strategier och verktyg för att 

påbörja en resa som handlar om att höra till. Med detta sagt, påstår jag inte att Sverige inte erbjuder 
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just sådana strukturella integrationstrategier och -verktyg, men att dessa behöver göras tillgängliga 

för fler.  

 

För att integrationsprocessen i Sverige ska fungera behöver mer fokus emellertid även läggas på de 

sociala integrationsprocesserna (Jmf. Diaz 1993:122–123), och detta behöver göras bland såväl 

politiker och beslutsfattare, som bland medborgare av nationen Sverige. Jag påstår, att av det arbete 

som Trygghetvandrarna och mina informanter i samrådsmötet påbörjat, kan resten av Sverige 

således lära. 

 

7. Göra gemenskap: “Hand i hand” 

Det engagemang jag redogjort för i den här uppsatsen består av att vuxna människor, med olika 

etnicitet, språk och erfarenheter, möts i en gemensam vilja att “göra något” åt de omständigheter i 

Skäggetorp som de upplever som problematiska. Jag har visat att de gör just detta, dels genom att 

vistas ute i Skäggetorp på kvällstid och dels genom att anordna samrådsmöten för att gemensamt nå 

lokala, och på sikt förhoppningsvis nationella, beslutfattare. 

 

De personliga möten de skapar, och de mellanetniska relationer de bygger, har emellertid ytterligare 

en inverkan; en inverkan i form av att det leder till att de själva påbörjar en process mot gemenskap. 

I och med mina informanters etniska och kulturella bakgrund tenderar denna process emellertid 

kallas integration, och i det här fallet mer specifikt social integration. Diaz beskriver denna typ av 

integration om en (re)konstruktion av personers sociala liv (Diaz 1993:122–123). Mina informanter 

beskriver dock detta som att de ”lär känna varandra” och skapar en ”tillit till varandra”. Emellertid 

upplevs inte den lokala gemenskapen som de upprättar räcka till för att de till fullo ska känna sig 

som en del av den större nationella gemenskapen Sverige. 

 

För att en sådan gemenskap som Anderson (1991) beskriver som föreställd ska kunna skapas, 

verkar de uppleva att det krävs mer än bara det strukturella. Trots att de upplever att arbete och 

samhällsfunktioner som skola är av mycket stor vikt, och även om det är tydligt att även strukturella 

behov finns, exempelvis när de gäller arbetsmarknadspolitik, minskning av kriminalitet i utsatta 

områden och vad mina informanter tycks uppleva som strukturell diskriminering på arbets- och 

bostadsmarknaden, visar den här studien på vikten av en utbredning av relationer mellan såväl 

medborgare och politiker, som mellan grannar och andra individer som identifierar sig med olika 

etniska tillhörigheter. Kärnan för att kunna skapa en övergripande nationell gemenskap är således 
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en ökning av antalet möten och personliga relationer mellan personer med olika etnisk bakgrund, 

och inte minst mellan personer med svensk respektive icke-svensk bakgrund.  

 

Om mer interaktion görs och fler relationer skapas mellan personer i områden som Skäggetorp och 

personer från områden av annan socioekonomisk status kan, det bidra till att såväl mina 

informanter, som de ungdomar deras engagemang initialt grundar sig i, kan känna att det svenska 

samhället är lika mycket till för dem, som för alla andra. Precis som Deka beskrev behöver det 

skapas mer ”naturlig” interaktion mellan dessa aktörer, och relationer behöver byggas utöver det 

institutionaliserade (Giddens 1990) och strukturella (Diaz 1993). 

 

De personliga mötena, och utbytet som kommer av dem, behöver emellertid inte vara av kulturell 

typ. En kulturell integration i form av att alla i Sverige exempelvis firar midsommar tycks inte 

upplevas vara det som är allra nödvändigast – även om sådana aktiviteter kan fungera som forum 

för personliga möten. Snarare, är det alla typer av möten mellan personer som är av största vikt. En 

sådan process kan som nämnt falla inom ramen för social integration (Diaz 1993). För att än mer 

fokusera på kärnan i sammanhanget vill jag emellertid kalla det relationell integration, alternativt 

bortse från integrationsbegreppet till fullo. Vad skulle hända om såväl beslutsfattare som invånare 

av landet Sverige slutar skilja på gemenskapsskapande mellan å ena sidan ”invandrare” och ”det 

svenska samhället” och å andra sidan gemenskapsskapande mellan invånare i allmänhet? Vad skulle 

hända om alla, inte bara i teorin, beslutar sig för att istället för integration, se gemenskap som det 

slutliga målet?  

 

Detta resonemang är vad resten av den så kallade integrationspolitiken bör ha som inspiration för en 

fortsatt utveckling av landet Sverige. Således kan mina informanters engagemang, slutligen, säga 

mycket om integration. Vad samtida beslutsfattare tycks ha beaktat för lite är de relationella 

aspekterna av integrationsprocessen; de aspekter som leder till en känsla av gemenskap, en känsla 

av ett ”vi”. Upplevda gränser kan reduceras genom att fler träffas. Det kan tolkas som att det mina 

informanter syftar till, när de hoppas att “trygghet ska spridas” och att “gemenskap ska skapas”, i 

praktiken är just utbredning av relationer mellan individer; sociala nätverk över de upplevda 

gränserna.  

 

Av detta kan såväl samtida politiker och beslutsfattare, som vanliga solidariska medborgare i 

Sverige lära. Samhällets minsta enhet är relationen mellan två personer och det är också det 
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viktigaste och mest grundläggande för att en gemenskap ska kunna skapas; hela samhället grundar 

sig på en mängd relationer mellan två individer.  

 

Politiker bör skapa förutsättningar och forum för att fler människor ska kunna, och ska vilja, träffas 

och samtala. Vad syskon av landet Sverige bör ha i åtanke är att hälsa på sina grannar, bjuda hem 

kollegan på middag och prata om vädret med personen framför i kön på mataffären. Det är 

nämligen just detta som den samtida integrationsdebatten behöver fokusera på framöver: Att alla i 

landet Sverige behöver gå hand i hand mot gemenskap. 

8. Framtida forskning 

I och med den här studiens process har flera frågor väckts hos mig. Förutom att det har lett till en 

mer problematiserad syn på det som kallas integration, har det även fått mig att fundera kring andra 

frågor. En av dessa frågor handlar om var alla flickor befinner sig.  

 

Även om jag under trygghetsvandringarna stötte på flickor som exempelvis dansade i en av 

ungdomsverksamheternas danssalar, nämndes de sällan bland mina informanter. De mina 

informanter, i de allra flesta fall, om än inte uteslutande, syftade på när de nämnde ”ungdomar” var 

pojkar. Varför benämner inte mina informanter ”ungdomarna” som ”pojkarna” istället, om det nu 

mestadels är pojkar som tycks rekryteras till kriminella nätverk? Finns det inget ”problem” med 

kriminalitet eller andra omständigheter kopplat till flickor? Passar så kallade ”aktivitetsbaserade” 

verksamheter bättre för flickors situation än pojkars, och om så är fallet, varför? Upplevs pojkar 

alltid som problematiska, vad de än gör? Upplever vuxna ingen risk att flickor också kan ”smittas” 

av den samhälleliga ohälsa som de upplever råder? Eller, finns detta snarare under ytan, där 

flickorna inte syns? Är detta ett exempel på hur flickor, som så ofta i samhället, är osynliga? 

 

Ur dessa frågor väcks mina idéer för vidare forskning på området. Hur hanterar flickor och unga 

kvinnor den situation och dess omständigheter som den här studien belyser? 
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