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Bakgrund 

År 2019 beviljades Mölndals stad ekonomiskt stöd om 400 000 kronor till projektet 

Utvärdering av trygghetsskapande insatser i Mölndals centrum.  Bakgrunden till projektet 

var en lägesbeskrivning där narkotikahantering i offentlig miljö liksom 

missbruksproblematik och ordningsstörningar lyftes fram. Utvärderingen är en 

utvecklande del för arbetet med trygghetsskapande insatser i centrumområdet vilka 

övergripande syftar till att öka den upplevda tryggheten i Mölndal centrum. Den 

genomförs som en samverkansforskningsstudie, vilket kan förstås som ett alternativ till 

traditionell forskning, där forskning och praktik ses som två separata processer. Istället är 

målet att, tillsammans med berörda praktiker och/eller brukare, generera ”handlingsbar 

kunskap” som är till nytta i praktisk verksamhet, samt att bidra med kunskap till fortsatt 

forskning på området (Nilsson & Sorbring 2018). 

Projektet startade den 1 januari 2020 och planerades då att pågå till den 31 december 

2021. Som en start för empiriinsamlingen och för att redan tidigt i utvärderingen kunna få 

ta del av flera olika intressenters bild av trygghetsläget i det aktuella området, planerades 

det för en större ”kick-off” i form av en workshop den 24 mars 2020 på Mölndals 

stadsbibliotek. Till följd av restriktionerna i samband med Covid 19-pandemin, ställdes 

workshopen in och beslut togs om att förlänga projekttiden då genomförbarheten inte 

längre var möjlig. Projekttiden förlängdes och nytt datum för slutrapport är 31 augusti 

2022.  

Insamling av material genomfördes under vintern 2020-2021. Djupintervjuer genomfördes 

med bland annat Mölndals stads fältgrupp. Därefter pausades projektet på nytt då ansvarig 

forskare blev sjukskriven, och sedan avslutade sin medverkan i uppdraget. Från Göteborgs 

universitet och institutionen för socialt arbete har Johan Lindwall från och med september 

2021 tagit över uppdraget och slutfört studien. Johan Lindwall är filosofie doktor i socialt 

arbete och lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han är 

också socionom med lång yrkeserfarenhet av arbete inom socialtjänsten i Göteborg.  

Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap om ovan nämnda insatser och samverkansråd 

liksom om hur dessa kan påverka förutsättningarna för trygghet för de som bor, arbetar 

eller vistas i Mölndals innerstad. Syftet är också att få en fördjupad kunskap om hur dessa 

insatser bör utformas för att stämma överens med önskemål och behov hos de som bor, 

arbetar eller vistas i innerstaden, liksom med Mölndals stads uppsatta mål. Därtill är 
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ambitionen att, med hjälp av studien, identifiera centrala teman i det trygghetsskapande 

arbetet som kan fungera som indikatorer för framtida trygghetsuppföljningar. Studiens 

frågeställningar är: 

• Hur kan det trygghetsskapande arbetet i Mölndals centrum beskrivas som helhet 

och vilka delar ingår som centrala komponenter? 

• Vilka intressenter finns i samarbetet, såväl i utförar- som i mottagarledet? Finns 

olika intressen, och hur hanteras i så fall dessa? 

• Vad betraktar olika intressenter som det övergripande syftet med insatserna? 

Finns olika uppfattningar? 

• Hur beskrivs och hanteras gränsdragningar mellan olika grupper av 

insatsutförare? 

• Hur sker utförandet? Vilka kunskapskällor och brister hänvisas till i utförandet av 

insatserna? 

• Hur bedömer de olika intressenterna värdet av insatserna, och i vilken grad 

uppfattas de ha lett till måluppfyllelse? Vilka andra utfall har förekommit? Vad 

uppfattas som fördelarna respektive nackdelarna med utförandet såsom det har 

sett ut hittills? Vad kan behöva göras annorlunda? 

Genomförande  

Studiens material har i huvudsak samlats in under perioden 2020–2022 genom att 

efterfråga dokument och genomföra fokusgrupper och individuella intervjuer med 

nyckelpersoner i Mölndals stads trygghetsarbete, Mölndals stads förvaltningar 

samt med vissa andra centrala intressenter och nyckelpersoner i innerstaden. Vissa 

observationer har genomförts, men på grund av corona-pandemin har 

möjligheterna att göra deltagande observationer varit begränsade. 14 fokus-

gruppintervjuer och 6 individuella intervjuer har genomförts. Arbetet har bedrivits 

som en samverkansstudie där forskaren har arbetat tillsammans med en 

arbetsgrupp av berörda tjänstemän i Mölndals stad. Samverkan har varit central, 

först genom att planera studien, därefter genom diskussioner och avstämningar. 

Arbetsgruppen har varit delaktig genom hela processen i beslut rörande 

exempelvis vilket material som är nödvändigt att samla in och vilka aktörer som är 

nödvändiga att intervjua. Forskarens återkommande möten med arbetsgruppen har 

i sig varit viktig för att inhämta, diskutera och validera information. Arbetsgruppen 

har också varit delaktig i att samla in material. 
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Resultat  

I studiens resultatdel beskrivs först vad som förefaller vara styrande 

utgångspunkter för trygghetsarbetet och den trygghetssatsning som gjordes i 

samband med att trygghetsvärdarna tillsattes 2018 i Mölndals innerstad. 

Grundläggande är en observerad otrygghet i Mölndals innerstad, byggd på 

rapporter om att vissa som bor och vistas i Mölndals innerstad begränsade sig i sin 

livsföring i tid och rum på grund av en upplevelse av otrygghet. Även vad som 

antogs orsaka denna otrygghet beskrivs, vilket kan sammanfattas med att vissa 

miljöer menades präglas av dålig belysning och dålig överblickbarhet, att den 

fysiska miljön var bristfälligt förvaltad, att trasiga saker inte reparerades, en 

frånvaro av konst och kultur på ytor och stråk, att den fysiska miljön uppfattades 

vara designad utan trygghet i åtanke, att personer drack alkohol och uppfattades 

som påverkade ”tog över” vissa delar av innerstaden, nedskräpning, 

narkotikahantering och narkotikaförsäljning samt stökiga och högljudda 

ungdomsgäng. 

Därefter beskrivs och analyseras den trygghetsmodell som arbetats fram för att 

möta ovan nämnda problem och orsaker. Först beskrivs och diskuteras Mölndals 

trygghetsmodell som helhet ur ett övergripande helikopterperspektiv. Därefter 

beskrivs, analyseras och diskuteras i detalj trygghetsvärdar, ordningsvakter, 

fältgrupp samt Mölndals stads samverkansråd med Mölndals innerstadsföreningar. 

Fokus ligger på att öka förståelsen för insatserna/verksamheterna i fråga, att 

identifiera uppdrag, arbetssätt, särskiljande gränsdragningar, urskiljbara 

intressenter och förväntade effekter. Fokus ligger också på hur 

utförarna/deltagarna själva uppfattar värdet av sitt arbete liksom sina möjligheter 

att arbeta för måluppfyllelse (arbetsprocessen) men också på hur andra intressenter 

uppfattar det arbete som de utför. 

När blicken i rapporten vänds mot det aktuella trygghetsläget, det vill säga mot hur 

tryggheten i Mölndals innerstad har utvecklats sedan trygghetssatsningarna 

sjösattes, så förefaller utvecklingen i vissa avseenden och på vissa platser röra sig i 

en riktning som är i linje med trygghetsarbetets målsättningar (även om denna 

utveckling inte på ett enkelt och direkt sätt kan tolkas som en effekt just av 

trygghetsarbetet) medan den i andra avseenden och på andra platser inte förändrats 

på samma sätt. Sammanfattningsvis uppfattas dock Mölndals innerstad generellt 

som en relativt trygg plats, även om det finns problem kopplade till trygghet. Trots 

nämnd förbättring kring resecentrum så uppfattas området kring Mölndals bro som 

fortsatt otryggt. 
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I rapportens sista del sammanfattas och diskuteras teman som framträtt som 

centrala utmaningar i trygghetsarbetet i Mölndals innerstad. En central utmaning i 

arbetet tycks vara hur arbetet ska kunna utformas för att tillgodose behov och 

önskemål hos alla grupper som faktiskt vistas i innerstaden, vilket inkluderar 

grupper som ibland kan uppfattas generera otrygghet hos andra. 

En bilaga i rapporten svarar mot ambitionen att, med hjälp av den genomförda 

studien, identifiera centrala teman i trygghetsarbetet som kan fungera som 

indikatorer i samband med framtida trygghetsuppföljningar. Dessa tre 

övergripande teman framträder som intimt kopplade till trygghet, kan 

sammanfattas med den fysiska miljön, den sociala miljön samt utförare av 

trygghetsarbete. Bilagan presenterar förutsättningar/indikationer som relaterar till 

upplevelsen av trygghet kopplat till respektive övergripande tema. 

Ekonomi 

Projektet har inte nyttjat hela den sökta summan. Den absolut största nedlagda 

kostnaden är arvodering för utförd insats av forskare vid Göteborgs universitet. 

Nedlagd tid av stadens brottsförebyggande samordnare bokförs inte på projektet.  

Kostnadspost Summa, exkl moms 

Löpande kostnader forskararvode -178 000 

Fika -200 

Resor 

-150 

Summa: 178 350 
 

 

Kontakt: 

Lisa Järner, enhetschef Samordning för hållbarhet: lisa.jarner@molndal.se  

Charlie Karlsson, brottsförebyggande samordnare: charlie.karlsson@molndal.se  
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