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 Sammanfattning 
Studien undersöker fysiska och sociala insatsers påverkan på ett områdes kollektiva 
förmåga. Specifikt undersöks sambandet mellan insatser, kollektiv förmåga, trygg-
het och brott. Empirin för studien är Stockholmshems stadsdelsutvecklingsprojekt 
Bagarmossen Smartup som startades 2014 för att stärka Bagarmossen genom att 
stötta hållbara lokala initiativ såsom cykelverkstad, stadsodling etc. Studien bygger 
på brottsstatistik från Polisen, på befintliga sekundärdata inom socioekonomi och 
trygghet samt en enkätundersökning designad för att ta reda på nivån av kollektiv 
förmåga i Bagarmossen.  
 
Kollektiv förmåga är en social process som handlar om en stadsdels gemensamma 
förmåga att hantera problem. Det handlar om ett områdes sociala sammanhållning 
samt de boendes förväntningar på att andra kommer att agera för det allmännas 
bästa och ingripa vid problem. I tidigare studier har samband mellan ett områdes 
kollektiv förmåga, våldsbrott och områdets socioekonomiska status kunnat påvisas. 
Områden med låg socioekonomisk status tenderar att ha en högre andel våldsbrott 
men inte alla. Områden med en högre nivå av kollektiv förmåga tenderar att ha en 
lägre andel våldsbrott trots andra likheter i socioekonomiska faktorer.  
 
Resultatet av enkätstudien visar att den kollektiva förmågan i Bagarmossen upp-
levs ha ökat från 2,8 när projektet startades till 3,0 efter projektets avslut. Skalan 
för att mäta den kollektiva förmågan var från 1 till 5. Eftersom tidigare forskning 
framförallt hittat ett samband i mindre avgränsade geografiska områden delades 
Bagarmossen upp i mindre områden i form av kvarter/närområden baserat på antal 
svarande på enkäten. Utifrån den uppdelningen framkom det att den kollektiva för-
mågan ökat på Byälvsvägen där den gemensamma stadsodlingen stöttats med nya 
avtal, kurser samt uppmuntran av lokala ledare. Andra initiativ (delprojekt) var cy-
kelkurser för vuxna samt en odlingsfestival. Den kollektiva förmågan visade sig 
även ökat på Lillåvägen, där nya odlingsytor och kurser hölls, en förening för ge-
mensam cykelverkstad öppnade och kurser i permakultur hölls. Här låg också om-
rådeskontoret samt Bagarmossen Resilience center, ett kontor med co-workingplat-
ser som projektet stöttat. Resultatet stämmer överens med redan etablerad kunskap 
om att stadsodling kan stärka den kollektiva förmågan, då tillit byggs upp mellan 
de boende som engagerar sig, en tillit som även visat sig sträcka sig till andra än 
bara odlingsgruppen. 
 
Under samma period har brottsligheten minskat med 15 procent i Bagarmossen, av 
de brott som ingår i studien. Inbrott i källare och vind samt bilstöld minskade mest, 
med 71 respektive 40 procent. Rån har minskat med 36 procent, medan misshandel 
utomhus har ökat med 11 procent. Därmed stämmer inte det etablerade sambandet 
mellan kollektiv förmåga och våldsbrott på områdesnivå. På kvartersnivå ligger 
misshandel dock fortsatt lågt och stabilt i alla områden utom i centrum på Emåga-
tan/Lagaplan där misshandelsbrotten minskat kraftigt sedan 2014 för att sedan 
stiga 2018 när den kollektiva förmågan upplevs ha blivit sämre. Ett litet samband 
verkar därmed finnas på kvartersnivå. Misshandelsbrotten verkar ske någon ann-
anstans än i de områden som vi jämfört. 
 
Socioekonomiska faktorer som har förändrats mest i Bagarmossen under tidspe-
rioden är arbetslösheten bland ungdomar som minskat stort samt utbildningsnivån, 
som höjts till stockholmssnittet. Huruvida en ny grupp med bättre socioekonomi 
flyttat till Bagarmossen eller om höjningen skett bland kvarboende går inte att  
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fastställa. Däremot kan sambandet mellan socioekonomi och kollektiv för-
måga, likt annan forskning, även konstateras i denna studie.  
 
Ett annat samband som hittats är att andelen otrygga samt andelen som är 
oroliga att utsättas för brott minskat i Bagarmossen sedan Bagarmossen 
Smartup. Det går emot trenden i staden i stort, där andelen som känner sig 
otrygga ökat. Enkätstudien visar att andelen som känner tillit till sina 
grannar är relativt hög i Bagarmossen och att den kollektiva förmågan har 
ökat. Sammanfattningsvis har det sedan starten för Bagarmossen Smartup 
skett en positiv utveckling i Bagarmossen när det gäller trygghet, socioeko-
nomi, brottslighet och kollektiv förmåga.  
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1. Inledning  
 

 
”Tillsammans med boende och verksamma i Bagarmossen ska Stockholmshem bidra 
till en levande, hållbar och sammanhållen stadsdel. Där kreativitet och kultur syn-
liggörs i det lokala stadslivet och centrumet är en naturlig träffpunkt med ett utbud 

av närservice och aktiviteter, som lockar såväl på dag- som på kvällstid.” 
- Vision för Bagarmossen Smartup 

 
 
Bagarmossen ligger på gröna linjen söder om Stockholm i det administrativa 
stadsdelsområdet Skarpnäck. Området byggdes på 50- och 70-talet med en viss 
förtätning under 90- och 2000-tal. Området har en tidstypisk karaktär med 
lägre flerfamiljshus, radhus och ett par höghus. Det bor drygt 11 000 personer i 
Bagarmossen och det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem är största fas-
tighetsägaren med ca 1 800 hyreslägenheter.  
 
2008 upplevdes problem med otrygghet, vandalisering och kriminalitet öka, 
många ungdomar omplacerades akut i området och det visade sig att ungdo-
marna i Bagarmossen, i högre utsträckning än i andra områden använde narko-
tika och alkohol (Skarpnäcks SDF 2009). På grund av detta tillsattes en arbets-
grupp som tog fram en handlingsplan för att vända utvecklingen, 2009 startade 
Skarpnäckslyftet. (Skarpnäcks SDF 2009). Åtgärderna handlade framförallt om 
effektivare arbetsförfarande och samverkan för inblandade aktörer men även 
satsningar på ungdomsgårdar och ett program för att anställa lokala ungdomar 
som trygghetsvärdar. Inför att projektet skulle avslutas 2015 (det implemente-
rades då i hög grad i ordinarie förvaltning) beslutade Stockholmshem att starta 
ett lokalt stadsdelsutvecklingsprojekt, Bagarmossen Smartup, för att behålla 
och ytterligare stärka effekterna av Skarpnäckslyftet. Projektet har haft som 
målsättningen att öka tryggheten och trivseln i stadsdelen. Syftet med pro-
jektet har varit att skapa en socialt hållbar stadsdel med ett levande engage-
mang genom att stötta lokala initiativ och delprojekt. Bagarmossen Smartup 
startade under hösten 2014 och pågick till sommaren 2017. Delprojekten som 
stöttades valdes enligt tre teman, levande centrum, odling samt kreativitet och 
entreprenörskap, med hänsyn till att de skulle kunna bära sig själva efter pro-
jektets slut. Under projektets gång arbetade Stockholmshem fram en arbetsmo-
dell som stämmer väl överens med begreppet Kollektiv förmåga.  
  
Tidigare studier har etablerat sambandet mellan kollektiv förmåga och vålds-
brott. Likaså samband mellan kollektiv förmåga och otrygghet samt ordnings-
störningar så som klotter. I en delrapport åt Stockholm stad konstaterar Brem-
berg och Löfvenius (2018) ”att det finns få studier av åtgärder som specifikt har 
syftat till att stärka den kollektiva förmågan och som sedan har följts upp och 
utvärderats” (ibid 2018:13). Det finns alltså en kunskapslucka i hur kollektiv 
förmåga skapas. Bagarmossen Smartup ger oss ett ypperligt tillfälle till utvär-
dering av projektet genom att följa upp om insatserna i projektet bidragit till 
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ökad kollektiv förmåga och minskad brottslighet. Genom denna studie hoppas 
vi kunna bidra med konkreta exempel och skapa ett bidrag till ett växande 
forskningsområde. 

Syfte och frågeställning 
Den här studien ska utvärdera huruvida delprojekten i Stockholmshems lokala 
stadsdelsutvecklingsprojekt, Bagarmossen Smartup, har stärkt den kollektiva 
förmågan i stadsdelen och om insatserna har haft en påverkan på trygghet och 
brottslighet i stadsdelen.  
 
Syftet är att bättre förstå vilka åtgärder som stärker den kollektiva förmågan, 
höjer tryggheten och verkar brottsförebyggande, i en svensk kontext. Studien 
vill främja ett kunskapsbaserat arbetssätt för hållbar stadsdelsutveckling. 

Vad är kollektiv förmåga? 
Kollektiv förmåga är en social process som handlar om en stadsdels gemensamma 
förmåga att hantera problem. Det handlar om ett områdes sociala sammanhållning 
samt de boendes förväntningar på att andra kommer att agera för det allmännas 
bästa och ingripa vid problem (Sampson et al 1997, Bremberg & Löfvenius 2018, Ge-
rell 2017). 

Begreppet kollektiv förmåga (ursprungligen collective efficiancy) introducerades 1997 
i en studie om våld och sociala faktorer av sociologen Sampson m.fl. och har framför-
allt använts för att förstå skillnader mellan områden. Områden med låg socioekono-
misk status tenderar att ha en högre andel våldsbrott men det är inte alla som har 
det. Studien från 1997 undersökte om den sociala sammanhållningen och organise-
ringen i ett område kunde förklara skillnader i antal våldsbrott trots andra likheter i 
socioekonomisk nivå.  

Studien kom fram till att ett områdes ”möjligheter att realisera gemensamma värde-
ringar och upprätthålla effektiv social kontroll” var en starkt bidragande faktor i skill-
naderna mellan antalet våldsbrott (Sampson et al. 1997:918). Social kontroll definie-
rades som gruppens kapacitet att påverka sina medlemmar att agera i enlighet med 
gemensamma värderingar och normer. Som exempelvis invånarnas önskan att ”leva 
tryggt och säkert i miljöer fria från våld” (ibid:918). Den sociala kontrollen är en in-
formell kontroll till skillnad mot formell kontroll som upprätthålls av exempelvis Polis 
och rättsväsende.  
 
Begreppet kollektiv förmåga bygger vidare på forskning och teorier om social desorga-
nisering som uppkommit i amerikanska storstäder som Chicago. Det vill säga ”att 
kollapsen av nödvändiga sociala nätverk i ett område skapar en avsaknad av infor-
mell social kontroll och därmed skapar en miljö där brott lättare tar plats” (Hipp & 
Wickes 2016:784). Teorin om social desorganisering innebär att socioekonomiskt ut-
satta områden har svårare att organisera sig för att uppnå gemensamma mål, som 
exempelvis att upprätthålla ordningen i offentlig miljö. (Se exempelvis Kornhauser 
1978; Sampson et al. 1997; Bursik & Grasmick 1993). Hög omflyttning, etnisk 
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heterogenitet och låg socioekonomisk status är förklaringsmodeller till varför vissa 
områden skulle ha svårare än andra att organisera sig socialt. Det vill säga att av-
saknaden av boendestabilitet och därmed stabila sociala nätverk samt att skillnader i 
språk och en gemensam värdegrund skulle försvåra framgångsrik organisering. Den 
kollektiva förmågan i ett område påverkas även av omkringliggande områdens socio-
ekonomiska strukturer (Hipp & Wickes 2016).  

 
Socioekonomiskt utsatta områden och kollektiv förmåga i Sverige har både en 
fysiskt och socialt annorlunda kontext än många av de amerikanska städerna 
där flertalet av studierna utförts, trots det menar Sampson och Wikström 
(2008) att de bakomliggande processerna verkar fungera liknande i Sverige. En-
ligt en rapport som Stockholm stad låtit ta fram 2015 verkar skillnader i livs-
villkor att öka mellan olika områden i Stockholm (Skillnadernas Stockholm, 
Bremberg, Slättman & Alarcón 2015). De konstaterade att den etniska och eko-
nomiska segregationen i storstäder de senaste decennierna har ökat, att utsatt-
heten för brott och otryggheten är ojämnt fördelad i städerna och i olika befolk-
ningsgrupper. Både brottslighet och otrygghet är kopplat till lägre välbefin-
nande och ohälsa i dessa områden och grupper. Kollektiv förmåga har presente-
rats som en faktor som kan ”mildra” omständigheterna av socioekonomisk ut-
satthet, heterogenitet och boendestabilitet och minska andelen våldsbrott. Det 
finns få studier i svensk kontext på hur den kollektiva förmågan kan stärkas 
(Hipp & Wickes 2016, Gerell 2017) men i delrapporten Tryggare tillsammans - 
Trygghet och kollektiv förmåga i Stockholms stad 2017, analyseras bland annat 
svaren från Stockholm stads trygghetsenkät ur perspektivet kollektiv förmåga, 
otrygghet och brott. Slutsatsen i rapporten är att mönstret i Stockholm stäm-
mer överens med tidigare forskning, dvs att boende i områden med låg kollektiv 
förmåga också upplever otrygghet i högre grad. De kunde även presentera ett 
samband med en något högre andel våldsbrott men inget eller endast ett svagt 
samband med stöld- och skadegörelsebrott. De kunde dock inte koppla brotten 
till var de skett, som ”påpekats redovisar dock inte trygghetsmätningen var 
brott begås, utan var brottsutsatta bor” (ibid 2017:26). 
 
Andra faktorer 
Brott och gatuvåld sker dock inte bara i socioekonomiskt svaga områden med 
låg kollektiv förmåga. Brott tenderar att ske där många människor samlas, no-
der som exempelvis centralstationer och torg, i anslutning till noderna samt i 
gränsområden mellan olika platser (Brantingham & Brantingham 1995). I om-
råden med mycket barer, restauranger och nattliv där många berusade männi-
skor rör sig, sker också en hög andel brott. Generellt är det i dessa fall inte de 
som bor i området som begår eller drabbas av de kriminella handlingarna utan 
besökare. Det krogtäta Stureplan i Stockholm har exempelvis utnämnts till en 
av Sveriges farligast platser under flera år. 

 
 



 
 
 
 

 
Urban Utveckling & Samhällsplanering AB    www.urbanutveckling.se  
Warfvinges väg 33     info@urbanutveckling.se 
112 51 Stockholm    08 – 35 43 45 

 
 

9 
 

Hur stärks den kollektiva förmågan? 
Hur den kollektiva förmågan kan stärkas är inte lika väl undersökt som sam-
bandet mellan kollektiv förmåga och andra faktorer. En kort litteraturgenom-
gång visar dock att det finns ett par exempel. Ett av de mer välkända exemplen 
är gemensamma odlingar som stadsodling, gårdsodling eller s.k. community 
gardens som visat sig kunna stärka den kollektiva förmågan. Studierna har 
även visat att tilliten som byggs upp mellan de som engagerar sig och villig-
heten att hjälpa varandra även sträcker sig utanför odlingen och de kontakter 
man fått där (Teig m.fl. 2009). Just stadsodling är ett av de potentiellt fram-
gångsrika sätten att stärka den kollektiva förmågan enligt författarna till del-
rapporten Tryggare Tillsammans 2017. Generellt kommer en person som har 
många relationer i sitt bostadsområde att försöka åtgärda gemensamma pro-
blem, därför är initiativ som ökar interaktion mellan boende, som odling, ett 
bra sätt att stärka den kollektiva förmågan. Rapporten kunde se ett fastställt 
samband mellan otrygghet och kollektiv förmåga samt ett samband mellan ett 
områdes nivå av ordningsstörningar och trygghet samt oro att utsättas för 
brott. Nivån av ordningsstörningar påverkade även graden av kollektiv för-
måga. 
 
De slog dock fast att för att den kollektiva förmågan ska kunna höjas eller ha 
någon betydelse behöver samhället tillhandahålla en grundläggande säkerhets-
nivå så att människor vågar agera. Det måste exempelvis finnas fungerande po-
lis och rättsväsende. De menar också att det är viktigt att främja lokalsam-
hällets förmåga att hantera problem och ta ansvar som grundförutsättning in-
nan ett arbete med att öka den kollektiva förmågan kan ha en positiv effekt. 
 
Att fysiska förändra miljön på andra sätt, genom att förbättra belysning och 
skapa fler mötesplatser har också visat sig ha påverkan på den kollektiva för-
mågan. I samband med att en tåglinje byggdes ut i Colombia, stärktes ett om-
kringliggande område runt spåret med belysning, fler poliser och flera nya mö-
tesplatser, som skolor, center för företagande och underhållning. Åtgärderna 
visade sig ha effekt både på brottsligheten och den kollektiva förmågan (Cerda 
m.fl. 2012).  

 
En grupp forskare i södra L.A (Chung, Jones, Jones, Corbett. et al 2009) upp-
täckte att CPR events (community-partnered research) kan vara en metod för 
att stärka den kollektiva förmågan. De testade sin hypotes både vid en fotout-
ställning och ett standup-event på ett särskilt tema samtidigt som besökare fick 
svara på frågor innan och efter. Att samlas kring ett särskilt ämne eller tema 
samtidigt som deltagarna uppmanades att tänka målgruppsspecifikt verkar 
alltså ha stärkt den kollektiva förmågan. 
 
I ett områdesutvecklingsprojekt i ett socioekonomiskt utsatt miljonprograms-
område i Kanada testades en metod som kallas SafeGrowth (Saville 2009). 
SafeGrowth bygger på empiri och kriminologisk teori vars grund är den 
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specifika ”platsen” men integrerar områdesutveckling och delaktighet. Enligt 
Saville kan situationell brottsprevention inte ensamt skapa trygga och hållbara 
områden. Det krävs att de lokala tillgångarna och ett områdes resilens och för-
måga att själva reglera behov och problem ökar. Detta gjordes genom lokala 
kurser, både arbetsmarknadsnyttiga kurser men även fritidssysselsättningar 
som basket, samverkan formaliserades i ett områdesråd, samtidigt som fysiska 
upprustningar gjordes som exempelvis nya lampor och en ny basketplan. Enligt 
Saville kan ”socialt kapital skapa och resultera i hållbara och trygga bostads-
områden” (2009:390). 

 
De sociala banden och det sociala kapitalet (Bourdieu 1983) är viktigt i relation 
till den kollektiva förmågan. Studier (Gerell 2017, Wickes m.fl. 2017) har visat 
att ju fler relationer en individ har till andra i bostadsområdet, desto troligare 
är det att samma person skulle försöka göra någonting åt problem som exem-
pelvis bråk eller stök av ungdomsgäng. Personer som upplever att grannar ofta 
gör tjänster eller hjälper varandra på olika sätt rapporterade i högre grad en 
vilja att ingripa mot problem. Interaktionen med grannar verkar ”påverka vil-
jan till informell social kontroll” (Gerell 2017:14f). Framförallt verkar det som 
om det är en formalisering eller institutionalisering av de sociala nätverken till 
organisationer som har effekt på den kollektiva förmågan (Sampson & Graif 
2009 i Gerell 2017). Studien visade även vikten av de lokala eldsjälarna, då de 
ofta är involverade i flera organisationer och myndigheter och därmed har ett 
viktigt överbryggande kontaktnät för området. Det som är viktigt för den kol-
lektiva förmågan är de överbryggande sociala banden, dvs mellan olika typer av 
människor och grupper och inte det sammanbindande sociala bandet, som istäl-
let handlar om relationerna och banden inom en grupp. (Putnam 2006). 
 
Sampson och Graifs studie (2009) visade att ”den kollektiva förmågan var högre 
i rikare områden, men också i mindre rika områden där det fanns en högre nivå 
av organisering och fler ledare med goda nätverkspositioner” (Sampson & Graif 
2009 i Gerell 2017).  

 
Faktorer som brukar användas för att definiera socioekonomiskt utsatta områ-
den är socioekonomisk status, etnisk heterogenitet samt boendestabilitet. 
Ibland andra faktorer som ohälsotal, andel som röstar, språkkunskaper och lik-
nande. Den forskning som redogörs för i denna rapport visar dock inget enty-
digt samband med alla ovan nämnda faktorer. Gerell och Kronkvist (2017) hit-
tade exempelvis inga korrelationer mellan jobb eller utbildningsnivåer och gra-
den kollektiv förmåga. Däremot kunde de se att personer som äger sitt hem, är 
utlandsfödda, i en relation eller studerar och som inte bor i socioekonomiskt ut-
satta områden med låg boendestabilitet rapporterade en högre grad kollektiv 
förmåga. Liknande resultat rapporterades i en studie från London, där äldre, 
asiater och svarta, heltidsarbetande samt personer som bott länge i bostadsom-
rådet rapporterade högre nivåer av kollektiv förmåga. Människor som själva 
hade varit utsatta för brott, hyrde sin bostad, var ensamstående och hade låg 
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socioekonomisk status upplevde dock en lägre grad av kollektiv förmåga (Brun-
ton-Smith et al. 2017). 

 
Det har även noterats att vissa typer av platser kan kopplas till en högre eller 
lägre grad av kollektiv förmåga. Nära parker fanns det exempelvis lägre för-
väntningar på att andra skulle ingripa medan boende vid mötesplatser som fri-
tidscenter, kyrkor, bibliotek och skolor hade högre förväntningar (Corcoran et 
al. 2017). Platser som uppmuntrar till social interaktion hade alltså ett positivt 
samband med högre kollektiv förmåga. 
 
Nyare studier har visat att det finns en koppling mellan kollektiv förmåga och 
trygghet. I områden med en hög nivå av kollektiv förmåga känner sig invå-
narna tryggare medan de som bor i områden med en låg nivå av kollektiv för-
måga känner sig otryggare (Brunton-Smith et al. 2014).  

 

Figur 1. Lekplats på Byälvsvägen, Bagarmossen. 
 

Avgränsningar  
Geografiskt avser studien stadsdelen Bagarmossen, i stadsdelsområdet Skarp-
näck. Fysiskt är Bagarmossen väl avgränsat då det omgärdat av skog, både av 
Nacka naturreservat i nordöst men även av en mindre skogsremsa i sydväst. 
 
Brottsstatistik och otrygghet för hela Bagarmossen är inkluderat i studien ef-
tersom de som bor i Bagarmossen förmodligen inte känner sig mer eller mindre 
trygg/otrygg om brottet sker inom Stockholmshems bostadsbestånd eller i när-
liggande bostadshus. Många av insatserna i Bagarmossen Smartup har inte 
heller enbart haft en påverkan eller varit begränsade till Stockholmshems hy-
resgäster utan gagnat hela Bagarmossen.  
 
De som bor och verkar i Bagarmossen är vår rampopulation. Men inom rampo-
pulationen har vi på grund av tillgängliga mailadresser framförallt valt Stock-
holmshems bostadsbestånd som urval vid enkätundersökningen. Stockholms-
hem äger 1 800 lägenheter av totalt 5 245 lägenheter i Bagarmossen (statistik 
Stockholms stad 2017). Vi har dock postat en länk till webbenkäten i flera 
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populära och aktiva grupper för boende i Bagarmossen och på så sätt fått re-
spondenter även från andra delar av Bagarmossen och som bor i andra typer av 
boenden, som villa, radhus, bostadsrätt osv. 
 
Då kollektiv förmåga visat sig korrelera mest med mindre avgränsande områ-
den som det egna bostadshuset och kvarteret snarare än på områdesnivå är frå-
gorna i enkäten ställda på olika nivåer, det egna bostadshuset samt närområ-
det. Tidigare forskning (Weisburd et al. 2012) har visat att de flesta gator har få 
eller inga brott även i områden med hög brottslighet, det finns alltså stora skill-
nader även inom områden. Vilket är varför vi valt två mindre skalor.  
 
Avseende de brott som inkluderats i denna studie har våldsbrott visat sig korre-
lera med kollektiv förmåga i tidigare studier (Sampson et al. 1997, Gerell 2017). 
Förutom våldsbrott som misshandel och rån utomhus, ville vi dock undersöka 
andra bostadsnära brott med relativt hög anmälningsfrekvens vilket är varför 
vi även inkluderat, bostadsinbrott, förrådsinbrott i källare och vind, cykelstöld, 
stöld ur bil samt bilstöld. 
  
Metoder 
Studien har två delar, den första delen har undersökt hur den kollektiva för-
mågan ser ut i Bagarmossen, om den har utvecklats de senaste fem åren samt 
om Bagarmossen Smartup kan ha påverkat den kollektiva förmågan i Bagar-
mossen på något sätt. Den andra delen behandlar brottsstatistik för utvalda 
brott under åren 2014 till 2018 på områdes- och gatunivå och har försökt svara 
på om den kollektiva förmågan kan ha haft någon effekt på brottsligheten.  
 
Kollektiv förmåga mäts vanligen genom enkätfrågor till boende med frågor om 
tillit och förväntningar på en skala 1 till 5. För att mäta den kollektiva för-
mågan i Bagarmossen har boende fått besvara en webbenkät där de tillfrågats 
om nivån av sammanhållning/tillit till grannar samt förväntningar på att 
grannar ska ingripa mot oroligheteter. Frågorna är ställda i två skalor, ”det 
egna bostadshuset/gården” samt det lite vidare begreppet ”mitt närområde” ef-
tersom det kan finnas skillnader i tilliten till en granne i samma trapphus och 
någon som bor längre bort i stadsdelen (Gerell 2018:19.) Frågorna berör både 
upplevelsen i nuläget men även för fem år sedan eller mer, för att skapa en 
sorts nollpunkt och indikation på hur den kollektiva förmågan utvecklats sedan 
innan Bagarmossen Smartup startade.  
 
Respondenterna har fått ta ställning till ett antal påståenden utifrån en fem-
gradig skala. Där ”instämmer helt” indikerar på den högsta nivån av kollektiv 
förmåga och ”instämmer inte alls” indikerar på den lägsta nivån av kollektiv 
förmåga. Däremellan indikerar ”instämmer i hög grad” den näst högsta nivån 
och ”instämmer i låg grad” den näst lägsta nivån, och ”instämmer delvis” en 
medelnivå av kollektiv förmåga”. Exempel på påståenden som boende har be-
svarat för att mäta sammanhållning och tillit är: 
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”I bostadshuset där jag bor finns det en gemenskap bland grannar”  
 
”I mitt närområde är människor hjälpsamma mot varandra. (exempelvis 
håller dörren öppen för förbipasserande, hjälper personer in med barnvag-
nen i entréer)”  

 
Exempel på påstående som boende har besvarat för att mäta förväntningar på 
att grannar ska ingripa är:  

 
”Jag och/eller någon person på platsen skulle ingripa (ringa polisen/säga 
till) om några ungdomar uppträdde störande, eller stökigt på busshållplat-
sen.” 
 
”För fem år sedan eller mer, skulle jag och/eller mina grannar ha ingripit 
om vi såg några ungdomar som uppträdde störande eller stökigt på gården 
till vårt bostadshus (exempelvis kontakta föräldrar, ringt polisen eller sagt 
till)”  

 
Enkäten innehöll även frågor om Bagarmossen som stadsdel och Bagarmossen 
Smartup. Detta för att skapa en generell bild av hur boende uppfattar sin 
stadsdel och eventuella förändringar som skett. Baserat på enkätsvaren har ett 
värde för den kollektiva förmåga räknats fram, ett för Bagarmossen generellt 
samt områdesspecifika värden baserat på hur många svarande från varje gata 
som deltog. 

 
Studien använder även anonym brottsstatistik från Polisen, Stockholm stads 
Trygghetsmätningar (2014 och 2017) samt demografiska data hämtat från 
Stockholm stad. I brottsstatistiken ingick brottskod, både numerisk och klar-
text, områdeskod, adress och datum för inskrivning. Alla brott saknar ålder och 
kön på brottsoffret utom misshandelsbrotten där ålderskategori och kön ingår i 
brottskoden. I Stockholm stads trygghetsmätning redovisas inte frågorna enligt 
kön och ålder, endast i stadsdelsområde inom den administrativa stadsdelen. 
Hur mätningarna går beskrivs i kapitel 4 på sidan 32.    
 
Kvalitativt har vi genomfört platsbesök med observationer och intervjuer med 
förvaltare och personal. Platsbesöket och intervjuerna har varit viktiga för att  
kunna kartlägga geografisk placering och fysiska förutsättningar för delpro-
jekten i Bagarmossen Smartup samt de fysiska förändringar och renoveringar 
som gjorts i utemiljö, stadsmiljö och på fastigheter, innan, under samt inom ra-
men för Bagarmossen Smartup. 
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Figur 2. Spridning svarande på enkätundersökningen. 
 

2. Kollektiv förmåga i Bagarmossen 
Totalt svarade 163 personer på enkäten, 60 procent kvinnor och 40 procent män 
i blandade åldrar. 94 procent bor i hyresrätt och resterande 6 procent i bostads-
rätt, radhus, villa eller studentlägenhet. Det som svarade på enkäten bor rela-
tivt utspritt i Bagarmossen, se figur 2. ovan. 
 
Trots att studien saknar en mätning av den kollektiva förmågan innan insat-
serna i Bagarmossen Smartup, en så kallad nollmätning, indikerar dåtidsfrå-
gorna en upplevd förändring trots att det kan vara svårt att minnas sin upple-
velse exakt. Svaren redovisas både för Bagarmossen generellt och kvartersnivå. 
Den kollektiva förmågan i Bagarmossen generellt har ökat med 7 procent, från 
att ligga under ett medelvärde till att upplevas som bra. 
 
I detta kapitel redovisas hur stark den kollektiva förmågan upplevs vara i 
Bagarmossen idag och hur den utvecklats. Både på områdesnivå och i det egna 
kvarteret. 
 

Sammanställning  
Kollektiv förmåga har som tidigare nämnts, visat sig korrelera bäst med 
mindre avgränsade områden som det egna bostadsområdet och kvarteret sna-
rare än på områdesnivå. Därför har resultatet från enkäten delats upp efter 
gata. Vissa mindre gator har lagts ihop med närliggande gator. Svar från re-
spondenter som inte angett gata eller gatunummer ingår inte i de mindre 
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geografiskt avgränsade områden men har sammanställts separat och ingår i 
den totala upplevda kollektiva förmågan för Bagarmossen.   
 
Svarsskalans sex svarsalternativ har omvandlats till en siffra för att generera 
ett mätbart värde. Svaren värderades enligt följande: 
 
Ej relevant/vet ej   – värde 0   
Instämmer inte alls   – värde 1 
Instämmer i låg grad  – värde 2   
Instämmer delvis   – värde 3 
Instämmer i hög grad  – värde 4   
Instämmer helt   – värde 5 
 
Det innebär att eftersom gatorna/kvarteren hamnade inom intervallet 2,7 till 
3,3, motsvarar det ett intervall från instämmer i låg grad till instämmer delvis. 
Svaren delades upp i två kategorier: nutid och dåtid (för fem år sedan eller 
mer). Varje individs enskilda svar summerades, vilket genererade en total-
summa för nutid (N) och en för dåtid (D). Av totalsumman räknades ett medel-
värde ut för varje individ på varje gata. Medelvärdet räknades ut genom att di-
videra individsumman på antalet besvarade frågor för varje individ. Samman-
lagt innehöll enkäten 14 nutidsfrågor och 4 dåtidsfrågor. Om en respondent be-
svarat alla frågor, delades totalsumman för nutid (N) på 14, och totalsumman 
dåtid (D) delades på 4. I de fall en respondent valt att inte besvarat ett antal 
frågor drogs de obesvarade frågorna (x) bort från uträkningen likt formeln ne-
dan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alla medelvärden adderades för att därefter divideras med antalet svarande för 
varje kategori för att generera ett snittvärde för det geografiska området. Svar 
med vet ej/ej relevant gavs ett nollvärde, eftersom dessa inte kunde mätas. Ute-
blivna svar eller svar utan mätvärde har därmed plockats ur ekvationen.  
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Diagram 1. Tabell över den upplevda nivån av kollektiv förmåga i Bagarmossen som  
helhet och per kvarter, 2014 och 2019. 

 
 
 

 
Av resultatet går det att utläsa att den kollektiva förmågan har ökat i Bagar-
mossen sedan 2014 innan projektet startade. Samtidigt som det går att utläsa 
att nivån av kollektiv förmåga skiljer sig mellan gator och mellan åren. Gene-
rellt kan den kollektiva förmågan i Bagarmossen beskrivas ligga på en medel-
nivå eftersom värdena ligger nära 3 ”instämmer delvis” på en skala 1–5. Nivån 
av kollektiv förmåga upplevs ha ökat på Lillåvägen och Byälvsvägen där nivån 
var som lägst innan Bagarmossen Smartup, medan den kollektiva förmågan 
har minskat något på Emågatan/Lagavägen samt Svartågatan, Stångågatan 
och Voxengräd där den upplevdes vara relativt hög tidigare. Det kan finnas en 
rad förklaringar till detta, något som kommer att diskuteras i kapitel 6. 
 
I enkäten fick de svarande uppge hur länge de hade bott på sin adress. I de om-
rådena med flest nyinflyttade upplevs nivån av kollektiv förmåga ha minskat. 
Skillnaden är liten men det finns därmed ett svagt samband mellan omflyttning 
och kollektiv förmåga. 
 

Gata 2019 2014 Förändring Nyinflyttade  
enkät 

Lillåvägen 2,7 2,4 0,3 0,13% 
Byälvsvägen 3,0 2,8 0,2 0,18% 

Svartåg./Stångåg./Voxnegr. 3,3 3,4 -0,1 0,27% 
Emågatan/Lagavägen 3,1 3,6 -0,5 0,20% 

 
 

Sammanhållning/tillit till grannar  
70 procent svarar att de instämmer helt eller till stor del på påståendet att 
grannar i bostadshuset hälsar på varandra, vilket indikerar en hög nivå av kol-
lektiv förmåga. Avseende att stanna och prata med sina grannar, upplevelsen 
att grannar är hjälpsamma mot varandra, att det finns en gemenskap samt 
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samarbete i bostadshuset svarar de flesta instämmer delvis, vilket indikerar en 
medelnivå av kollektiv förmåga.  
 
På de geografiska nivåerna bostadshuset respektive närområdet följer resulta-
tet tidigare funna mönster att den kollektiva förmågan är något högre på ett 
mindre avgränsat område som bostadshuset (se tidigare studier Gerell 2017). 
Med ett undantag, resultatet för upplevelsen av hjälpsamhet visar högre kollek-
tiv förmåga för närområdet än bostadshuset, se diagram 7. 
 

Figur 3. Bostadsområde i Bagarmossen. 
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Diagram 2. Jag och mina grannar hälsar på varandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Diagram 3. I mitt närområde hälsar vi på varandra 
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Diagram 4. I mitt närområde stannar vi och småpratar med varandra 

 
 
 
 

Diagram 5. I bostadshuset där jag bor samarbetar grannar 
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Diagram 6. I mitt bostadshus är grannar hjälpsamma mot varandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Diagram 7. I mitt närområde är människor hjälpsamma mot varandra 
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Diagram 8. Det finns en gemenskap bland grannar i mitt bostadshus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 9. Det finns en gemenskap bland de som bor i mitt närområde 
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Förväntningar på att grannar ska ingripa mot oroligheter 
Likt diagram 1 ovan visar har den kollektiva förmågan generellt ökat i Bagar-
mossen under tidsspannet, vilket även framgår av diagrammen nedan. Lika så 
framgår det av diagrammen nedan att förväntningar på att grannar ska ingripa 
mot oroligheter ligger ungefär på samma nivå som för sammanhållning tillit, 
nivå tre som står för ”instämmer delvis” på en skala 1–5, där ”instämmer helt” 
är fem och ”instämmer inte alls” är 1. Samtidigt visar diagram 10 att det finns 
en relativt stark tillit till grannar, eftersom 86 procent uppger instämmer delvis 
till instämmer helt och endast 14 procent instämmer i låg grad eller inte alls.  

 
Diagram 10. Jag känner tillit till mina grannar 
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Diagram 11. Jag och mina grannar i samma bostadshus ingriper om vi ser ungdomar 
som klottrar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Diagram 12. För fem år sedan eller mer, skulle jag och/eller mina grannar ingripa om vi 
såg ungdomar som klottrade 
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Diagram 13. Jag och/eller mina grannar i samma bostadsområde ingriper om vi ser att 
någon försöker göra inbrott i en bil som står parkerad framför vårt bostadsområde 
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Diagram 14. För fem år sedan hade jag och/eller mina grannar ha ingripit om vi såg 
någon som försökte göra inbrott i en bil som stod parkerad framför vårt bostadshus 
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Diagram 15. Jag och/eller mina grannar skulle ingripa om vi såg att några ungdomar 
uppträdde störande eller stökande på gården till vårt bostadshus 
 

 

 
 
 
 
 
 

Diagram 16. För fem år sedan hade jag och/eller mina grannar ingripit om vi såg att 
några ungdomar uppträdde störande, eller stökigt på gården till vårt bostadshus 
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Diagram 17. Jag och/eller någon annan skulle ingripa om några ungdomar uppträdde 
störande eller stökigt på busshållplatsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 18. För fem år sedan eller mer skulle jag och/eller någon annan ingripit 
om ungdomar uppträdde störande eller stökigt på busshållplatsen 
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3. Socioekonomi och kollektiv förmåga  
Stadsdelar med goda socioekonomiska förutsättningar har generellt högre nivå 
av kollektiv förmåga än stadsdelar som präglas av socioekonomisk utsatthet. 
Sambandet har hittats i flertalet studier som undersökt kopplingen mellan ni-
vån av kollektiv förmåga, otrygghet och socioekonomi, där exempelvis inkomst-
nivåer, arbetslöshet och ohälsa har jämförts mellan stadsdelar med deras nivå 
av kollektiv förmåga (se tidigare studier: Bremberg & Löfvenius 2018, Gerell 
2017, Hipp & Wickes 2016). 
 
I detta avsnitt presenteras en socioekonomisk jämförelse mellan Bagarmossen 
innan Bagarmossen Smartups start och efter projektets slut. Som jämförelse-
punkt används Stockholms stad i stort för att se om Bagarmossen följer den ge-
nerella utvecklingen eller på något sätt utmärker sig.  
 
Befolkningsmängd, boendestabilitet och heterogenitet 
Hög socioekonomisk utsatthet, etnisk heterogenitet och låg boendestabilitet är 
faktorer som kopplats till varför vissa områden har lägre kollektiv förmåga än 
andra (Gerell, Ivert & Mellgren 2017). Nedan följer en kort presentation av ut-
vecklingen av befolkningsmängden, boendestabiliteten och heterogeniteten.  
 
Bagarmossens befolkning har ökat med tre procent de senaste fem åren, till to-
talt 11 654 personer år 2018. Under samma tidsperiod har antalet bostäder 
ökat med 131, varav de flesta är bostadsrätter (Stockholms stad 2018a). Befolk-
ningsökningen verkar inte bero på en ökad inflyttning då flyttningsnettot varit 
negativt under hela tidsspannet, det bör då vara en ökad nativitet som åstad-
kommit befolkningsökningen. (Se statistik, Stockholm stad 2018a). Då statistik 
för omflyttningen inom stadsdelsområdet samt inom Stockholm stad saknas, 
kan en analys av boendestabilitet inte göras. Det negativa flyttningsnettot i 
Bagarmossen har legat på stabilt låga nivåer till 2018 då flyttningsnettot mins-
kade med 180 procent, se diagram 20. Det är osäkert vad det beror på.   

 
Den etniska heterogeniteten, dvs etniska mångfalden, i Bagarmossen har mins-
kat något. Andelen utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda för-
äldrar har minskat från 34,7 procent år 2013 till 32,6 procent år 2018 vilket lig-
ger nära genomsnittet för Stockholm stad i stort, 33,3 procent (Stockholms stad 
2018b). Att jämföra med Rinkeby-Kista SDF där 83 procent är utrikesfödda el-
ler inrikes födda med utrikesfödda föräldrar (Statistik i Stockholm, befolknings-
översikt 2018). Minskningen bör därmed inte haft någon inverkan på föränd-
ringen i den kollektiva förmågan, däremot kan det ha en inverkan på den rela-
tivt höga nivån av kollektiv förmåga. 
 
Bostadstyper  
Bagarmossen karaktäriseras av en relativt hög andel hyresrätter, drygt 64 pro-
cent. Även om andelen hyresrätter minskat något mellan 2014 och 2018. 
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Andelen bostadsrätter har ökat under perioden (Stockholms stad 2018a). För 
bostadsutvecklingen i Bagarmossen se diagram 19. 
 
Diagram 19. Bostadsutveckling i Bagarmossen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Data från Stockholms stad (2018a) 
 
Utbildning, inkomst, arbetslöshet och bidrag  
Andelen med eftergymnasial utbildning i Bagarmossen har ökat snabbt och lig-
ger nu på Stockholmssnittet. Andelen har ökat från 43 procent år 2013 till 57 
procent år 2017, vilket är en snabbare utveckling än Stockholm stad i stort som 
ökat från 50 procent till 58 procent med eftergymnasial utbildning år 2017 
(Stockholms stad 2014, Stockholms stad 2018b). Se diagram 21. 
 
Medelinkomsten i Bagarmossen ökade med 15 procent från 2012 till 2016, då 
den beräknades till 277 700 kr per år i jämförelse med Stockholm stad i stort 
som ökade med 13 procent från 2012 till 2017, till 363 000 kr per år. Se diagram 
22. Samtidigt som medelinkomsten i Bagarmossen ökat så är medelinkomsten 
fortfarande 86 000 kronor lägre om året än för staden i stort, vilket är 7 166 
kronor mindre i månaden.  
 
I både Bagarmossen och Stockholm stad i stort har arbetslösheten minskat nå-
got. Andelen arbetslösa i Bagarmossen är något högre än staden i stort. I 
Bagarmossen har arbetslösheten minskat från 3,7 procent 2013 till 3,4 procent 
2018 medan Stockholmssnittet minskat från 3,4 till 2,9 procent under samma 
period (Stockholms stad 2018b). Arbetslösheten bland unga minskade från 4,1 
till 1,6 procent. Andelen med ekonomiskt bistånd i Bagarmossen var 2,7 procent 
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av befolkningen år 2017. Vilket var samma nivå som för staden i stort (Stock-
holms stad 2018b).  
 
Ohälsotal1 (dagar per person i befolkningen 16–64 år) har minskat något i 
Bagarmossen till 25,4 procent år 2017. Samtidigt låg ohälsotalet på över 27 pro-
cent år 2015 och 2016. Några slutsatser av tidsserien för Bagarmossen går där-
med inte att dra. Däremot är ohälsotalen avsevärt högre än för Stockholms stad 
i stort, där ohälsotalet var 17,3 procent år 2017 (Stockholms stad 2018b). Se di-
agram 24. 

 
Valdeltagande 
Valdeltagandet är en annan indikator på ett områdes mående. Valdeltagandet i 
kommunvalet i Bagarmossen uppgick år 2018 till 77,9 procent vilket är lägre än 
för staden i stort, där valdeltagandet uppgick till 83,5 procent (Stockholm stad 
2018b). Det saknas data för 2014. Se diagram 25. 

 
Ökning av socioekonomiskt status under åren 2013 till 2018  
Sammanfattningsvis har befolkningen i Bagarmossen ökat samtidigt som anta-
let bostadsrätter ökat och antalet hyresrätter minskat. Utbildningsnivån har 
ökat och ligger nu nära snittet för staden i stort. Medelinkomsten har också 
ökat och följer utvecklingen för staden i stort, Bagarmossen ligger fortfarande 
lägre än Stockholmssnittet. Andelen arbetslösa i Bagarmossen har minskat 
men ligger fortfarande högre än genomsnittet. Andelen unga arbetslösa har 
minskat mycket. Ohälsotalet i Bagarmossen ligger högre än genomsnittet för 
staden i stort. Generellt visar resultatet att socioekonomin i Bagarmossen 
stärkts under tidsperioden, samtidigt som den ligger lägre eller precis under ge-
nomsnittet för staden i stort. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 Ohälsotal är ett mått på antalet utbetalade ersättningsdagar från Försäkringskassan, per person och år. Talet 
summerar utbetalade dagar för sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. 
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Socioekonomi i Bagarmossen: 
 
Diagram 20. Antal flyttningar till/från Bagarmossen 
2013–2018, flyttningsnetto 

 
 
 
Diagram 21. Andelen med eftergymnasial utbildning 

  
Diagram 22. Medelinkomst Diagram 23. Arbetslöshet 

  
Diagram 24. Ohälsotal Diagram 25. Valdeltagande 2018 
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Upplevelsen av förändringar i Bagarmossen  
De som bor i Bagarmossen uppger i enkäten att de upplever en socioekonomisk 
förändring i området, både gällande demografin och av rådande normer och 
identitet. I enkäten fanns det ett antal öppna frågor om upplevelsen av Bagar-
mossen de senaste fem åren. Kommentarerna beskriver att en ny, yngre och 
mer resursstark grupp från mer socioekonomiskt starka områden flyttat in. 
Flera talar om gentrifiering och att hyresrätter ombildats till bostadsrätter likt 
exemplen nedan. Förändringarna som de svarande beskriver kan delvis kopplas 
samman med de förändringar som syns i statistiken ovan, exempelvis att be-
folkningen i stadsdelen ökat något, att antal bostadsrätter har ökat samt att ut-
bildningsnivån ökat mycket. Däremot kan vi i denna studie inte svara på om 
förändringar skett inom den kvarboende befolkningen eller om det är nyinflyt-
tade som står för förändringen. 
 
Bagarmossen Smartup har stöttat olika lokala initiativtagare inom odling Lillå-
vägen, Skogsträdgården etc. samt andra lokala initiativ som bidrar till hållbar-
het, exempelvis cykelköket co-officeplatser och ett ekologiskt café. Vilket kan 
säga bidragit till en stärkt gemenskap bland boende i stadsdelen och en stärkt 
identitet som en hållbar stadsdel. 
 

Citat från boende:  
”Mycket inflyttning under denna pe-
riod. Bagarmossen har växt rejält.”  
 
”Fler dyra hyresrätter och bostads-
rätter.”  
 
”Befolkningen har delvis bytts ut 
som följd av ombildningarna från 
hyresrätter till bostadsrätt. Nu be-
står Bagarmossen till 40 procent av 
färskingar.” 
 
”Det byggs mycket och blir mer befolkat 
här och mer mångfald.” 
 
”Yngre befolkning med mer pengar 
och mindre tolerans.” 
 
”Gentrifieringen märks mycket.” 
 
”Det blir alltmer miljötänk och boen-
deinitiativ.” 
 
”Känns mycket öppnare. Och mycket 
mer kontakt med grannar. Positivt.” 
 
Det har blivit trendigt och coolt att bo 
i Bagarmossen helt enkelt.” 

”Fler människor framförallt nya 
familjer som flyttat från söder el-
ler andra dyrare stadsdelar.” 
 
”Mer barnfamiljer. Mer kultur-
arbetare.” 
 
”Stor inflyttning av medelklass. 
Både sett ur ett ekonomiskt såväl 
som ett kulturellt perspektiv. Det 
har blivit trendigt och coolt att bo i 
Bagarmossen helt enkelt.” 
 
”Märks att människor från in-
nerstaden har flyttat hit. Nya ini-
tiativ har startats som förknippas 
med innerstaden.” 
 
”Ökad samhörighetskänsla 
men också ökad gentrifiering.” 
 
För mycket ”södermänniskor” 
som flyttat hit och flanerar 
samt bestämmer över idylliska 
bagis som jag är uppväxt i. Det 
är dock en mycket god gemen-
skap med grannar och butiksä-
gare i området där jag bor.” 
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4. Trygghet och kollektiv förmåga 
Tidigare studier inom området kollektiv förmåga har visat att områden med 
högre andel upplevd otrygghet och viss typ av brottslighet är större i områden 
som kantas av svag sammanhållning och tillit mellan boenden, vilket visar på 
ett samband mellan otrygghet/trygghet, brottslighet och kollektiv förmåga 
(Brenberg & Löfvenius 2018).  

 
Trygghetsmätningarna 
Stockholms stad har sedan 2008 genomfört trygghetmätningar var tredje år. 
Trygghetsmätningarna ger en indikation på hur tryggheten i olika stadsdelar 
förändras över tid. För att se hur tryggheten har förändrats i Bagarmossen har 
en jämförelse gjorts mellan resultaten 2014 då Bagarmossen Smartup startades 
och resultaten 2017 då det avslutades, vilket också är den senast tillgängliga 
mätningen.  
 
Trygghetsmätningarna är en enkät med frågor om den egna och närståendes 
utsatthet för olika typer av brott, om rädslan att utsättas för brott, både för en 
själv och närståendes del, om beteenden samt upplevelsen av sitt närområde. 
Resultatet av trygghetsmätningarna skiljer sig mellan olika stadsdelar men 
otryggheten har ökat med två procentenheter från 5 till 7 procent mellan 2014 
och 2017 i Stockholms stad i stort (Stockholms stad 2017:41).  
 
I Bagarmossen har otryggheten minskat sedan 2014, vilket är ett trendbrott 
som går emot utvecklingen i Stockholm stad i stort (från 5 till 3 procent). Att 
otryggheten i Bagarmossen har minskat framgår även av Stockholmshems egen 
kundundersökning AktivBo (Stockholmshem 2014 och 2018). I trygghetsmät-
ningarna finns det en fråga om hur trygga boende sammantaget känner sig i 
sitt bostadsområde. Denna fråga har en stark koppling till kollektiv förmåga. 
 
Diagram 26. Andel (%) som känner sig otrygga eller mycket otrygga i sitt bostadsområde 
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I Bagarmossen har otryggheten minskat sedan 2014, från fem procent till två 
procent 2017. Denna tendens går som nämnt ovan emot den generella utveckl-
ingen i staden i stort som ökat från fem till sju procent.  
 
En annan frågeställning i trygghetsmätningarna som är starkt kopplat till kol-
lektiv förmåga är oron för att utsättas för brott.  
 
Diagram 27. Andel (%) som en gång i månaden eller oftare under det senaste tolv måna-
derna varit otrygga för att utsättas för brott av något slag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av diagrammet framgår att oron för att utsättas för brott har minskat i Bagar-
mossen samtidigt som den har ökat i Stockholm generellt, vilket enligt forsk-
ningen kan vara en indikation på att sammanhållningen och tilliten till andra 
boende är högre än tidigare. 

 
Boendes upplevelse av förändringar i tryggheten 
Av svaren från enkäten framträder en tvådelad upplevelse av tryggheten i 
Bagarmossen. Några tyckte att det blivit otryggare, medan majoriteten har sva-
rat i linje med de tendenser som Trygghetsmätningarna visar, dvs att trygg-
heten har ökat. 
 

Citat från boende:  
”Ökad gemenskap och lugnare.” 
 
”Tryggare, det händer mycket roligt 
här.” 
 
”Bagarmossen har blivit mindre 
tryggt. Senaste skottlossningen och 
misshandeln i Bagarmossen cent-
rum var fruktansvärd.” 
 

”Större otrygghet, mer bus, ungdo-
mar som tjuv kör mopeder och 
skrämmer barn, mer öppen drog-
handel.” 
 
”Mindre bilbränder och polisens 
helikoptrar kommer mer sällan.” 
 
”Lugnare, tryggare, men fortfa-
rande problem.” 
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5. Brottslighet och kollektiv förmåga  
Socioekonomiskt utsatta områden tenderar att drabbas av en högre andel 
våldsbrott, men inte alla. Skillnader i antal våldsbrott i socioekonomiskt ut-
satta områden har som tidigare konstaterats ett samband med nivån av kollek-
tiv förmåga (Sampson et al 1997). Ju högre nivå av kollektiv förmåga, desto 
mindre andel våldsbrott. Det beror på att i områden med hög kollektiv förmåga 
realiseras gruppens kollektiva värderingar och normer mer effektivt genom in-
formell social kontroll.  
 
I en svensk kontext har exempelvis Gerell (2017) undersökt om anlagda brän-
der kan ha ett samband med kollektiv förmåga utan att hitta ett samband. 
Andra brottstyper, mer vardagsnära brott så som inbrott har enligt redovisad 
litteratur, inte studerats i relation till kollektiv förmåga i en svensk kontext. 
Denna studie undersöker förutom våldsbrott därför även vanliga, vardagsnära 
brott. Brott som drabbar många, som kan vara integritetskränkande vilket 
skapar otrygghet samt som ofta går att förebygga. All brottsstatistik bygger på 
att brotten anmäls och det kan därför förekomma mörkertal. Gällande bostads-
inbrott är benägenheten att anmäla hög medan den kan vara lägre gällande 
misshandelsbrott och rån mot ungdomar. Brottsstatistiken är dock en viktig in-
dikator och kan säga mycket om ett områdes mående. En hög anmälningsbenä-
genhet kan betyda högre tillit till polis och rättsväsende samtidigt som en lägre 
anmälningsbenägenhet kan betyda låg tillit och rädsla för repressalier. För en 
mer utförlig diskussion kring mörkertal se Brottsförebyggande rådets hemsida 
om ”mörkertal och dold brottslighet”2. 
 
De brott som valts ut till studien är bilstöld, inbrott i källare och vind, inbrott i 
lägenhet, misshandel utomhus, stöld ur/från motordrivet fordon, släpfordon och 
husvagn, rån samt cykelstöld. Cykelstöld har varit ett stort problem i Bagar-
mossen. Bagarmossen Smartup startade under hösten 2014 men öppnade ett 
områdeskontor och kom igång under vintern 2015 vilket är varför vi valt 2014 
som startår för jämförelsen. Projektet avslutades sommaren 2017 men för att se 
om det haft några bestående effekter har vi valt att analysera brottsstatistik till 
och med 2018. 
 
Nedan presenteras först brottsstatistiken för Bagarmossen som helhet för att 
sedan presenteras på kvartersnivå enligt samma kategorisering som enkätsva-
ren för kollektiv förmåga. Allra sist jämförs den kollektiva förmågan och brotts-
ligheten på kvartersnivå.  
 
 
 

 
 

2 https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/morkertal-och-dold-brottslighet.html 
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Brottsstatistik för Bagarmossen 
Den totalt anmälda brottsligheten3 minskade med 15 procent från 2014 till 
2018. Mest minskade inbrott i källare och vind samt bilstöld med 71 respektive 
40 procent. Rån minskade med 36 procent under perioden medan cykelstöld och 
stöld ur motordrivet fordon eller släpvagn minskade med 9 respektive 6 pro-
cent. Inbrott i lägenhet ökade med 38 procent och misshandel utomhus ökade 
med 11 procent. Under 2015 ökade flera brott, som inbrott i lägenhet, miss-
handel utomhus samt stöld ur/från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn 
för att sedan sjunka under 2016. Antalet anmälda misshandelsbrott ökade ex-
empelvis från 27 stycken 2014, till 36 stycken 2015, 28 stycken 2016, endast 20 
stycken 2017 för att sedan öka till 30 stycken anmälda misshandelsbrott utom-
hus 2018. Det går alltså inte att skönja någon tydlig trend utan misshandels-
brotten verkar ligga på en relativt konstant nivå.  
 
Bryts statistiken kring misshandel upp i ”misshandel mot person under 18 år” 
och ”mot person över 18 år” har anmälningarna av ”misshandel mot person un-
der 18 minskat”. Endast en anmälning 2017 och 2018 respektive. Rån mot per-
son under 18 år har dock ökat från 1 anmälning 2014 till 6 stycken anmäl-
ningar 2018. Vilket följer en generell trend enligt Polisen4. Medan rån mot per-
son över 18 har minskat från 13 till 3 stycken mellan 2014 och 2018.  

 
Den tydligaste trenden gäller inbrott i källare och vind som stadigt minskat. 
Från 35 anmälningar 2014 till 10 stycken år 2018. Antalet anmälda cykelstöl-
der ligger på en mycket högre nivå än övriga brott vilket är varför de presente-
ras i en egen graf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 Av de 7 kategorierna vi valt till studien, dvs bilstöld, inbrott i källare/vind, inbrott i lägenhet, misshandel ut-
omhus, stöld ur/från motordrivet fordon, släpfordon och husvagn, rån samt cykelstöld. 
4 https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/ungdomsbrott/ungdomsran/ 
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 Diagram 28. Utveckling brottslighet i Bagarmossen mellan 2014 och 2018 

 
Diagram 29. Utveckling cykelstölder i Bagarmossen mellan 2014 och 2018. 
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Diagram 30. Misshandel utomhus mot person  
över 18 år, antal anmälda brott 

Diagram 31. Misshandel utomhus mot person 
under 18, antal anmälda brott 

  
Diagram 32. Rån mot person över 18 år, antal 
anmälda brott 

Diagram 33. Rån mot person under 18 år, antal 
anmälda brott 

  
Totalt har de utvalda brottstyperna alltså minskat med 15 procent på fyra år i 
Bagarmossen. Allra mest har inbrott i källare och vind minskat. Misshandel 
mot person under 18 år har också minskat avsevärt medan misshandel mot per-
son över 18 år ökat något under samma tid. Rån har också minskat men ökat 
under 2018 mot person under 18 år.  
 
Brottsstatistik på kvartersnivå 
Som beskrivet i kapitel 5 om kollektiv förmåga i Bagarmossen, har närliggande 
gator organiserats i kvarter eller små geografiska områden i Bagarmossen, ba-
serat på var de som svarat på enkätundersökningen bor. För att undersöka om 
det finns någon korrelation mellan brottslighet och kollektiv förmåga i Bagar-
mossen har samma kvartersindelning applicerats på brottsstatistiken. Brotten 
har sorterats beroende på vilken gata de uppges ha skett på, dvs likt kollektiv 
förmåga, Byälvsvägen, Emågatan/Lagaplan/Lagavägen, Lillåvägen samt Svar-
tågatan/Stångågatan/Voxnegränd. Kvarteren har också färgkodats baserat på 
den upplevda förändringen av kollektiv förmåga, om den upplevs ha ökat 
mycket (klargrön), ökat lite (ljusgrön), minskat lite (ljusgul) eller minskat 
mycket (orange). 
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Som tidigare nämnts har brotten minskat i Bagarmossen som helhet, de ut-
valda brotten har också minskat i tre av de kategoriserade områdena trots att 
den kollektiva förmågan endast ökat i två. Då adresser för cykelstölder saknas 
2014, har de lyfts ur statistiken i grafen nedan, diagram 35.  
 
Diagram 34. Förändringen i upplevelsen av kollektiv förmåga i Bagarmossen från 2014  
eller tidigare fram tills tidpunkten för enkäten, våren 2019 
 

 
Diagram 35. Brottslighet (utom cykel) per kvarter mellan 2014 och 2018 

 
Den kollektiva förmågan har ökat i Bagarmossen som helhet, men på kvar-
tersnivå har den minskat i två områden och ökat i två. Nedan diskuteras brotts-
ligheten i relation till kollektiv förmåga och kvarter/område. Det finns enligt 
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grafen ovan (diagram 35) inget tydligt samband mellan den totala brottslig-
heten och en ökning eller minskning av den kollektiv förmågan. Däremot är 
brottsligheten väldigt låg på Svartågatan som har högst upplevd kollektiv för-
måga samt på Lillåvägen där den kollektiva förmågan ökat som mest. De kvar-
teren har dock haft få brott generellt under hela perioden.  
 
Lillåvägen 
På Lillåvägen där den kollektiva förmågan ökat mest (från 2,4 till 2,7) och brot-
ten har minskat från fyra stycken (exkl. cykelstölder) till en stöld från 2014 till 
2018, vilket var en bilstöld. Brottsligheten var dock lägst bland kvarteren redan 
2014 och har legat på låga nivåer sedan dess vilket gör det svårt att se något 
samband med ökningen i kollektiv förmåga. Även per brott, är det svårt att ut-
läsa någon trend på Lillåvägen eftersom det brottsligheten legat på en jämn låg 
nivå.  
 
Byälvsvägen  
På Byälvsvägen har den kollektiva förmågan ökat från 2,8 till 3,0. Brotten har 
ökat från 26 till 34 stycken 2018. Bilstölder och inbrott i källare/vind har mins-
kat medan inbrott i lägenhet samt stöld ur motordrivet fordon/släp har ökat. 
Misshandelsbrott och rån samt cykelstölder sedan 2015 ligger på i princip oför-
ändrande nivåer, det saknas därmed något samband mellan ökningen av den 
upplevda kollektiva förmågan och antalet misshandelsbrott. 
 
Svartågatan/Stångågatan/Voxnegränd 
På Svartåggatan är den kollektiva förmågan i princip oförändrad (minskat från 
3,4 till 3,3) Brottsligheten har gått ner totalt och alla brott utom rån utomhus 
har minskat, se diagram 38 nedan. Rån har ökat marginellt till 3 stycken 2018 
men det saknas någon tydlig trend. I dessa kvarter upplevs den kollektiva för-
mågan som relativt hög, både i dagsläget och historiskt, samtidigt som den to-
tala brottsligheten inklusive misshandelsbrotten är relativt låg, vilket kan be-
tyda att den kollektiva förmågan har en skyddande effekt här trots att det inte 
går att utläsa någon påverkan av Bagarmossen Smartup. 
 
Emågatan/Lagaplan/Lagavägen 
Brottsligheten har minskat mest i kvarteren runt Emågatan och Lagaplan, i de 
centrala delarna av Bagarmossen, där den kollektiva förmågan angavs ha varit 
högst i Bagarmossen för fem år sedan eller mer, men minskat mest (från 3,6 till 
3,1). Av de fyra kvarteren var brottsligheten högst här 2014 men minskat mest, 
från 51 till 22 stycken 2018, inklusive antalet cykelstölder har minskat. Trots 
en upplevd minskning av den kollektiva förmågan är den fortfarande medelhög, 
3,1. Misshandel utomhus har minskat med 55 procent. Vilket är anmärknings-
värt i centrummiljö och i anslutning till serveringar med alkoholtillstånd. Rån 
utomhus har också minskat, likaså syns en tydlig minskning av inbrott i vind 
och källare efter 2016. Inbrotten i lägenhet har varit få under hela perioden. 
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Diagram 36. Bilstölder Diagram 37. Misshandel utomhus  

  

  
Diagram 38. Rån utomhus 
 

 

Diagram 39. Stöld ur/från motordrivet fordon, 
släp eller husvagn 
 

 
 

 
Diagram 40. Inbrott i lägenhet 

 
Diagram 41. Inbrott i källare och vind 
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Diagram 42. Cykelstölder i Bagarmossen sorterat per kvarter 

 
Cykelstölderna har gått ner eller är oförändrat, i alla kvarter utom på Byälvs-
vägen där väldigt få cykelstölder rapporterades under 2016 och 2017 för att se-
dan öka till tretton stycken under 2018, samtidigt som att den kollektiva för-
mågan upplevs ha ökat. Att cykelstölderna minskat så mycket i de centrala de-
larna av Bagarmossen runt torget är anmärkningsvärt.  
 

6. Bagarmossen Smartup insatser och 
kollektiv förmåga 
Det lokala stadsdelsutvecklingsprojektet Bagarmossen Smartup 2014 initiera-
des av Stockholmshem för att behålla och stärka den positiva utvecklingen i 
Bagarmossen som skapades under samverkansprojektet Skarpnäckslyftet.  
Bagarmossen Smartup har syftat till att utveckla och göra stadsdelen tryggare 
och mer trivsam. Efter en förstudie valdes tre teman eller så kallade ”spår” ut 
för satsningar, ett levande centrum, stadsodling, samt kreativitet och entrepre-
nörskap. Flera av delprojekten hade både en social och en ekologiskt hållbar 
aspekt. Under vintern 2014/2015 öppnades ett områdeskontor på Lillåvägen för 
att skapa lokal närvaro och dialog. För att Stockholmshem skulle stötta ett ini-
tiativ eller projekt fanns krav på att det skulle finnas en lokal efterfrågan och 
engagemang samt att delprojekten skulle kunna bära sig själva efter projektets 
avslutande. Delprojekten som stöttades valdes även med målsättningen att de 
skulle komma så många boende som möjligt till gagn. Vissa av delprojekten 
fanns redan medan andra startades upp. Delprojekten stöttades på olika vis, 
med kunskap, ekonomiska medel, med en lokal, med en kontakt m.m. I detta 
kapitel diskuteras delprojekten i relation till hur den kollektiva förmågan för-
ändrats.  
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Figur 4. Delprojekten inom Bagarmossen Smartup och deras geografiska lokalisering. 
 

Stadsodling 
Intresset för odling fanns redan i Bagarmossen, det projektet gjort är att struk-
turera stadsodlingen med kurser och nya avtal, samtidigt som nya ytor har 
upplåtits. I samband med upprustningen av innergården på Lillåvägen höll 
Stockholmshem boendedialoger och upplät nya odlingsmöjligheter. Nya odlings-
möjligheter har skapats via ”badkarsodlingar” i centrum. Kurser i permakul-
turodling har arrangerats för intresserade. Bagarmossens Gröna Gatufest, ett 
event för odlare att visa upp sig har stöttats, även den befintliga Japanska träd-
gården har erhållit visst stöd.  
 
Kreativitet och entreprenörskap 
Inom spåret kreativitet och entreprenörskap har bland annat Cykelcontainern, 
en cykelverkstad i en container direkt på torget, Resilienscentret med kunskap 
inom ekologisk hållbarhet och ett co-working space, en lådcykelpool på Byälvs-
vägen där även har cykelfrämjandet genomfört cykelkurser för vuxna ingått. 
Föreningen Cykelköket som upplåter en cykelverkstad för en låg summa har 
stöttats på Lillåvägen. En föreläsning om Coffice/Hoffice har också hållits på 
Folkets hus. Flertalet muralmålningar har gjorts av en lokal konstnär och må-
lats av ungdomar som bor i området.  
 
Ett levande centrum 
För de centrala delarna och torgen togs ett gemensamt skyltprogram fram med 
erbjudande om hjälp med att styla skyltfönster. Folkets hus har byggts om och 
renoverats samt fått en ny kafédel i entrén. Här återfinns några av muralmål-
ningarna, en utomhusvernissage har anordnats, två tobakskiosker har tagits 
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bort och en blomsterbutik fått utökade lokaler, en ny Secondhandbutik, Amano 
har flyttat in samt en ny, familjeorienterad lunch- och middagsrestaurang med 
utomhusservering, Centan. Utomhusbio och Bagisdagen med bland annat en 
stor loppmarknad arrangerades också. 
 
På Byälvsvägen har snittet för kollektiv förmåga gått upp från 2,8 till 3, vilket 
innebär att de som svarat, nu upplever den kollektiva förmågan som medelhög i 
kvarteret. Insatserna som stöttades här var uppstarten av en lådcykelpool, cy-
kelkurser för vuxna, odlingsgrupper, odlingskurser samt trädgården Sagogjord. 
Av de svarande uppger 68 procent att de inte känner till Smartup-projektet, 
men trots detta uppger många att de känner till insatserna. Stadsodling främ-
jar både interaktion och samarbete med andra i området. Personer som upple-
ver att grannar ofta gör tjänster eller hjälper varandra på olika sätt är ofta mer 
benägna att ingripa mot problem. Studier har visat att den ökade vilja inom 
stadsodlingsgruppen även sträcker sig utanför gruppen, därför framhålls od-
lingsgrupper som ett sätt att öka den kollektiva förmågan (Bremberg och Löfve-
nius 2018). Kontakt med grannar verkar därmed påverka den informella soci-
ala kontrollen (Gerell 2017).   
 
På Lillåvägen ökade den kollektiva förmågan, från 2,4 (lägst i Bagarmossen) till 
2,7. Insatserna här gäller starten av en gemensam cykelverkstad, Cykelköket, 
som är drivs som en ideell förening där medlemskapet kostar 100 kronor per år 
så att alla som vill ska kunna gå med. Dialoger med de boende fördes inför ute-
miljöupprustningen samtidigt som Stockholmshem skapade nya odlingsmöjlig-
heter på gårdarna. Bagarmossen Resilience center med permakulturkurser och 
möjligheter till att hyra kontorsplats har stöttats på olika sätt. Här låg också 
projektkontoret, öppet hela veckan under kontorstid. Enligt forskning verkar 
det framförallt vara en formalisering eller institutionalisering av de sociala nät-
verken till organisationer som har effekt på den kollektiva förmågan, som ex-
empelvis kursverksamhet eller organisering i en förening. Sampson och Graifs 
studie (2009) visade att ”den kollektiva förmågan var högre i rikare områden, 
men också i mindre rika områden där det fanns en högre nivå av organisering 
och fler ledare med goda nätverkspositioner” (Sampson & Graif 2009 i Gerell 
2017). 
 
I de centrala delarna av Bagarmossen på Emågatan/Lagaplan/Lagavägen är 
upplevelsen att den kollektiva förmågan minskat från Bagarmossens högsta 
nivå, 3,6 till 3,1. Vilket fortfarande anses som medelhög kollektiv förmåga. Här 
inkluderar delprojekten bland annat utomhusbio, en badkarsodling, ett gemen-
samt skyltprogram för butiker, uppfräschning av skyltfönster med byte från 
metalljalusier till okrossbart glas, en ny secondhandbutik och en ny mer famil-
jeorienterad restaurang. Flera väggar utomhus har fått färgglada muralmål-
ningar.   
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Bagarmossen har två torg som sammanbinds av en vändplan. Torget vid tun-
nelbanestationen har därmed berörts av många av delprojekten beskrivna ovan, 
bland annat skyltprogrammet och skyltfönstren. Här har konstverket Hitte-
blomster uppförts, en blomsterbutik har fått större lokaler samtidigt som en (av 
tre) kiosker togs bort, Folkets hus har renoverats, fått en ny kafédel, ny styrelse 
m.m. Cykelcontainern låg på detta torg, samt Lilla Bagis, ekologiskt kafé. Det 
torget ingår i kvarteren Svartågatan/Stångåvägen/Voxnegränd där ett co-wor-
kingspace, Studio Svartå ligger. Här har den kollektiva förmågan gått från 3,4 
till 3,3, vilket betyder att de boende upplever en medelhög nivå av kollektiv för-
måga.  
 
Den gemensamma nämnaren för de områden där den kollektiva förmågan upp-
levs ha ökat är gemensamma odlingar. Kurser och möjlighet till föreningsliv 
finns också i de båda områdena. Badkarsodlingen mellan Lagaplan och torget 
med tunnelbanan har också skötts av boende men det är oklart hur många som 
deltagit och om någon typ av samarbete skett. Både Emågatan/Lagaplan/Laga-
vägen och Svartågatan/Stångågatan/Voxnegränd har fått nya mötesplatser som 
familjerestaurangen Centan och det ekologiska kaféet Lilla Bagis. För att soci-
ala organiseringar ska stärka stadsdelens kollektiva förmåga krävs dock att de 
resulterar i en ökad sammanhållning och tillit mellan grannar samt ökade för-
väntningar om att grannar ska agera mot problem och för gemensamma mål 
(Bremberg & Löfvenius 2018). Det är alltså viktigt att stärka det överbryg-
gande sociala kapitalet, dvs mellan grupper och nätverk, snarare än att stärka 
det sammanbindande sociala kapitalet, dvs relationer mellan människor inom 
samma grupp (Putnam 2006). Det är därför troligt att en typ av mötesplats som 
en restaurang eller kafé används till redan etablerade sociala kontakter, till 
skillnad från kurs- och föreningsverksamhet där nya sociala kontakter kan 
skapas.  
 

7. Fysiska åtgärder 
Under ungefär samma period (de senaste 5 till 10 åren) har omfattande renove-
ringar genomförts på delar av Stockholmhems bostadsbestånd. Framförallt i 
den gamla delen av Bagarmossen, dvs 50-talshusen i de centrala delarna av 
Bagarmossen, på Svartågatan, Djupågatan, Bergsrådsvägen/Bagarmossen cent-
rum och Lagavägen samt Rusthållarvägen. Enligt rutinaktivitetsteorin och si-
tuationell brottsprevention (Clarke 1980, Clarke 1997) går det att förhindra ett 
brott från att ske genom att vidta åtgärder i den kontext, eller situation, brottet 
sker. Ett av de enklaste exemplen på detta är att installera en säkerhetsdörr 
och mer effektiva lås, så att det blir svårare eller inte går att göra inbrott. 
Denna studie fokuserar inte på fysiskt brottsförebyggande åtgärder men då det 
trots allt en viktig faktor i relation till hur brottsligheten och tryggheten ut-
vecklats samt skulle kunna vara en del av förklaringsmodellen redovisas de 
övergripande upprustningarna och förändringar i den fysiska miljön som Stock-
holmshem genomfört i detta kapitel. De har sorterats i klassiska 
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brottspreventiva åtgärder och driftsunderhåll/trivselhöjande åtgärder, även om 
samma åtgärd i många fall kan falla i bägge kategorier. Först presenteras de 
åtgärder som genomförts på 50-talsbebyggelsen, dvs. på bland annat Svartåga-
tan, Lillåvägen, Lagavägen. 

 
Brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder 

• Stockholmshem har sektionerat och renoverat källarna. 
• De har flyttat soprummen till två nya miljörum som byggts ute på går-

darna, ett på Svartågatan 8 och ett vid Rusthållarvägen. Det nya miljö-
rummet har byggts för att vara ljust och tryggt, närvarostyrd belysning, 
fönster och insyn. Återvinningsmöjligheter. 

• Framförallt bytt till LED-belysning, men även stärkt upp mörka platser 
med nya pollare och viss ny armatur i tidstypisk stil.  

• Bytt skalskydd inklusive lås till aptusbrickor. Det är numera låst hela 
dagen.  

• De har genomfört kampanjer där de erbjudit hyresgästerna att byta till 
säkerhetsdörr. Originalen var dåliga ur inbrottssynpunkt.  

• Vissa av de gamla garagedörrarna har förstärkt med metallreglar och 
nya lås. 

• Rensat i cykelrum. 
 
Underhålls- och trivselåtgärder 

• Alla fastigheterna är stambytta 
• De har arbetat på ett strategiskt sätt med lokalhyresgäster och kon-

traktsskrivning. De har pratat skyltfönster och erbjudit skyltrådgivning. 
Tilläggsavtal för prydliga skyltfönster även i bostadsfastigheter. 

• De har renoverat fasader de sista 3–4 åren. 
• Den centrala tvättstugan för alla rustades upp under 2016–2017.  
• Nya muralmålningar i portal till innergård.  
• Utemiljöupprustning på några bostadsgårdar. 
• Överlåtit viss mark till hyresgäster för skötsel och odling. 

 
Centrum – Lagaplan och Bagarmossen torg 
I centrum och på torgen har renoveringarna och de fysiska förändringarna 
framförallt skett inom ramen för Bagarmossen Smartup men aptuslås har in-
stallerats på höghuset. Trafikkontoret5 har under 2016 bytt ut armaturerna till 
mer effektiva glober med LED samt kompletterat torget och bakom tunnelba-
nanmed tre parkstolpar under 2017. En liten strålkastare monterades samti-
digt för att belysa konstverket. 

 
• Upprustning av Folkets hus – standard och funktioner, nytt café 
• Aptus på höghuset 
• Byggt om två butiker, två tobaksaffärer är numera borta 

 
 

5 Svar från Michael Bergman, belysningsingenjör, Trafikkontoret via mail 2019-06-19. 
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• Ny restaurang 
• Erbjudande om gemensamt skyltprogram, hjälp med skyltfönster och 

erbjudande om Hammerglas istället för metalljausier. 
 
Byälvsvägen  
Flerbostadshus med öppna gårdar från 70-talet. Husen har inte renoverats lika 
grundligt som 50-talsområdena men sedan 2009 har ett antal fysiska förbätt-
ringar genomförts. Även här planeras dock stambyten och liknande. 
 
Brottsförebyggande 

• Aptus på entrédörrar och källarförråd (ca 10 år sedan). 
• Bytt till LED i trapphus och källare (klart 2017) 
• Nya cykelburar – genomsiktliga med lås. Ersatt svårtillgängliga cykel-

rum i källaren. 
• Nya tvättstugor på gatuplan vid parkeringsplatsen för mer lättillgäng-

liga och trygga tvättstugor. I anslutning till detta bygges miljörummen 
ut med utökade sorteringsmöjligheter. 

• Nya belysningspollare 
 

Underhålls- och trivselåtgärder 
• Nya lekparker 
• Ny växtlighet på innergårdarna. Bland annat planteringar som sköts av 

hyresgäster vid entréerna. Finns ca 200 stycken hyresgästplanteringar 
på Byälvsvägen 5-263. 

 
Det framgår av enkäten att även de boende i Bagarmossen upplever att det 
skett en uppfräschning av den byggda miljön och blivit effekter av att nya bo-
stadshus har byggts. Se några exemplifierande kommentarer nedan. Föränd-
ringar i den byggda miljön som Bagarmossen Smartup varit delaktiga i är ex-
empelvis att tomma fasader fått nytt liv i form av muralmålningar, plante-
ringar på torget och sammanhållen skyltning av verksamheter i centrum.   
 

Citat från boende:  
”Många nya bostäder med en hel 
del bostadsrätter.” 
 
”Stockholmshem kämpar för en re-
nare miljö. Under hela året kom-
mer arbetare som rensar gården, 
sommaren är trevligare med blom-
mor och buskar.” 
 
”De senaste åren i Byälvsvägen har 
ändrats, bättre än för några år se-
dan. Cykelparkeringar och fotbolls-
platsen har ett nytt utseende, vilket 
jag tycker är bra.” 
 

”Bagarmossen känns uppfräschad 
vad gäller husfasader, utemiljö etc.” 

 
”Blivit mer modernt.” 
 
”Grönare, tryggare, trevligare och 
inte minst attraktivare.” 
 
”Huset mitt emot oss förvandlades 
till bostadsrätter och då stängde 
de av vår 35 åriga väg till tunnel-
banan genom att sätta upp stäng-
sel.” 
 
”Trevligare omgivningar.” 
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Figur 5. Ovan, det interaktiva konstverket Hitteblomster i centrala Bagarmossen. Nedan t.v. nya 
genomsiktliga cykelställ på nyrenoverad innergård med stadsodling på Svartågatan. Nedan t.h. 
Stadsodling som sköts av de boende på Byälvsvägen.  
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Förändringar i centrum och utbudet av service och kultur 
I enkätsvaren beskriver de boende i Bagarmossen att de upplever att centrum 
under de senaste fem åren blivit ”trevligare”, ”tryggare” och mer ”levande” med 
ett större utbud av service och kultur men även att det ”gentrifierats”.  

 
Flera av de förändringar som de svarande nämner kan kopplas till Bagarmos-
sen Smartups insatser. Bagarmossen Smartup har inom ramen för ”levande 
centrum” gjort flertalet insatser för att skapa ett mer trivsamt, trevligare och 
tryggare centrum. Bland annat konstnärlig utsmyckning i form av muralmål-
ningar på tidigare tomma fasader och konstverket Hitteblomster. Vilket de sva-
rande på enkäten verkar uppskatta. 
 
Inom projektet har de även bistått butiksägare med neonskyltar som motsvarar 
verksamhetens inriktning samt med experthjälp i skyltning. För att skapa ett 
förbättrat utbud av service och kultur har Bagarmossen Smartup hjälpt lokala 
företagare att hitta passande lokaler närmare centrum, uppmuntrat en cykel-
butik att starta en pop up cykelverkstad i en container på en tom yta på torget, 
samt initierade en dialog mellan Kulturförvaltningen, Folkets Hus och parker 
samt Bagarmossens Folkets Hus vilket lett till ett mer välfungerande Folkets 
Hus som blivit en lokal mötesplats. Förändringarna i centrum beskrivs dessu-
tom ha bidragit till ökad trygghet.  
 

Citat från boende:  
”Centrum har levt upp, stadsdelen 
känns mer attraktiv.” 
 
”Blivit trevligare, mycket har hänt 
i lokalområdet när det kommer till 
utökad service, bättre restau-
ranger och allmänhet en trevligare 
och mer stadslik känsla.” 
 
”Det har gentrifierats och hipsteri-
serats.”  
 
”Gentrifierats, men på ett positivt 
sätt. Restauranger, café, renoverat 
Folkets Hus med många aktivite-
ter. Mega Loppis. Stockholmshem 
har börjat fräscha upp.” 
 
”Det har blivit lugnare i centrum där 
vi bor. Bagarmossen har blivit mer 
ordnad som förort.”  
 

”Blivit mer levande. Olika företag och 
restauranger har startat. Mycket 
trevligt. Planteringar av träd i cent-
rum och konstnärlig utsmyckning är 
väldigt positivt.”  
 
”Positivt med Centan, Folkets Hus, 
utsmyckningen med konst, blommor 
etc. Bättre kulturliv.” 
 
”Mer lokala initiativ såsom restau-
ranger och caféer.” 
 
”Ökad gemenskap, lugnare och trev-
ligare och mycket trevliga kulturella 
aktiviteter.”  
 
”Har blivit mycket trevligare och min 
uppfattning är att det känns tryggt 
även sena kvällar. Få ställen som har 
så mycket folk på torget, vilket jag 
tror beror på att centrum blivit säk-
rare och roligare.” 
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Figur 6. Karta över var de som svarat på enkäten bor, om den kollektiva förmågan ökat 
eller minskat, delprojekt i Bagarmossen Smartup samt de fysiska renoveringar och upp-
rustningar som gjorts kort innan eller under Bagarmossen Smartup. 
 

8. Har den kollektiva förmågan ökat? 
Minskar det brottsligheten? 
Boende i Bagarmossen som helhet anger att de upplever en ökning av den kol-
lektiva förmågan. Den upplevs ha ökat från 2,8 innan Bagarmossen Smartup 
till 3,0 efter.  
 
Den kollektiva förmågan har också ökat i de två områden där den upplevdes 
vara lägst 2014, på Byälvsvägen och runt Lillåvägen. I två områden, de mest 
centrala, upplevs den kollektiva förmågan minskat till 3,1 och 3,3. En utjäm-
ning har därmed skett och nivån av kollektiv förmåga blivit jämnare i Bagar-
mossen, från att variera stort. Från lägstanivån 2,4 på Lillåvägen och högstani-
vån 3,6 på Emåvägen/Lagaplan 2014 till en variation på 2,7 och 3,3 2019. 
 
Under samma period har otryggheten i Bagarmossen minskat, tvärtemot den 
generella trenden med ökad otrygghet i Stockholm. Det följer slutsatsen i del-
rapporten Tryggare Tillsammans (2018), andelen som känner sig otrygga eller 
oroliga att utsättas för brott har ett samband med upplevelsen av kollektiv för-
måga i sitt bostadsområde. I Bagarmossen upplever de som bor där en ökad 
nivå av tillit och tilltro till sina grannar samtidigt som de känner sig tryggare.  
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Har Bagarmossen Smartup påverkat den kollektiva för-
mågan? 
Just stadsodling framhålls som ett sätt att öka kollektiv förmåga, eftersom det 
främjar både interaktion och samarbete mellan grannar och skapar nya relat-
ioner. Personer som upplever att grannar ofta gör tjänster eller hjälper 
varandra på olika sätt är ofta mer benägna att ingripa mot problem. Kontakt 
med grannar verkar därmed påverka den informella sociala kontrollen positivt. 
Framförallt verkar det vara en formalisering eller institutionalisering av de so-
ciala nätverken till organisationer som har effekt på den kollektiva förmågan 
som exempelvis föreningsverksamhet. Vi vet att projektet resulterat i både mö-
tesplatser och sociala organiseringar. Men för att sociala organiseringar ska 
stärka stadsdelens kollektiva förmåga krävs det att de sociala organiseringarna 
resulterar i en ökad sammanhållning och tillit mellan grannar, samt ökade för-
väntningar på att grannar ska agera mot problem och för gemensamma mål. 
Denna studie visar att den kollektiva förmågan har ökat på Byälvsvägen där 
många av delprojekten handlade om odling och gemensamma kurser och intres-
sen. Likaså kan vi se att den kollektiva förmågan har ökat i kvarteren Lillåvä-
gen där delprojekten också handlade om odling, gemensamma intressen och 
cykling. I detta kvarter låg projektkontoret, den ideella föreningen för tillgång 
till cykelverkstad, Cykelköket och Bagarmossen Resilience center där kurser 
hölls och möjlighet att hyra kontorsplats ligger här. Även i detta kvarter har 
gårdsyta upplåtits till de boende.  

 
I Bagarmossen fanns redan organisering på olika sätt men genom Bagarmossen 
Smartup har fler plattformar för organisering skapats, som exempelvis före-
ningen som driver en cykelverkstad, att stadsodlingen har strukturerats med 
kurser och att cykelfrämjandet stöttats så att de kan hålla cyklingskurser för 
vuxna, alla åtgärder som ligger i linje med forskningen som säger att formali-
serad organisering har en effekt på kollektiv förmåga. Särskilt eftersom lik-
nande organisering kan stärka de överbryggande sociala banden och stärka re-
lationer mellan nya grupper i området. Bagarmossen Smartup har också syftat 
till att tillvarata lokalt engagemang och uppmuntra lokala eldsjälar. Något som 
kan påverka en positiv utveckling av den kollektiva förmågan, eftersom eldsjä-
larna ”bär” det lokala engagemanget. Bagarmossen Smartup delade exempelvis 
ut blomstercheckar till de som tog ett större ansvar för stadsodlingarna och an-
litade en lokal konstnär som är engagerad på flera olika sätt i Bagarmossen och 
som därmed blir en social brygga mellan olika grupper och nätverk. 

 
Socioekonomisk utsatthet, etnisk heterogenitet samt låg boendestabilitet är de 
tre strukturella faktorerna som kan förklara skillnaden i kollektiv förmåga en-
ligt tidigare forskning. Varav etnisk heterogenitet är den minst betydelsefulla 
variabeln. Under perioden har en positiv socioekonomisk utveckling skett. I 
Bagarmossen kan vi mellan åren 2014 och 2018 exempelvis se en stor ökning i 
andel med eftergymnasial utbildning, som gått från 43 till 57 procent och som 
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nu ligger nära Stockholmssnittet. Medelinkomsten har ökat med 15 procent, 
men ligger fortfarande en bra bit under Stockholmssnittet. Arbetslösheten har 
också minskat mycket under samma period, från 4,5 till 3,7 procent (Stockholm 
i stort 3,4 till 2,9 procent), men den har minskat mest bland unga 20 till 24 år 
vilket är anmärkningsvärt, från 4,1 till 1,6 procent. Andelen bostadsrätter har 
ökat något under perioden. Heterogenitet ligger nära genomsnittet för Stock-
holm i stort och andelen utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda 
föräldrar ligger nu på 32,6 procent (Stockholm stad i stort, 33,3 procent). Det 
finns alltså en förändring av de faktorer som förknippas med kollektiv förmåga. 
De boende själva uppger också en förändring av befolkningen och flera beskri-
ver också en ”gentrifiering”. Detta kan naturligtvis vara en bidragande faktor 
på områdesnivå. Vi kan därmed konstatera att den socioekonomiska statusen 
har förbättrats samtidigt som den kollektiva förmågan har ökat. Detta följer ett 
etablerat samband.  
 
I denna studie kunde vi även se ett svagt samband mellan omflyttning och kol-
lektiv förmåga. I enkäten fick de svarande uppge hur länge de hade bott på sin 
adress. Den kollektiva förmågan minskade i de områden med flest nyinflyttade, 
även om skillnaden var liten.  
 

Gata 2019 2014 Förändring Nyinflyttade  
enkät 

Lillåvägen 2,7 2,4 0,3 0,13% 
Byälvsvägen 3,0 2,8 0,2 0,18% 

Svartåg./Stångåg./Voxnegr. 3,3 3,4 -0,1 0,27% 
Emågatan/Lagavägen 3,1 3,6 -0,5 0,20% 

 
Varför det är så kan bero på att grannarna i områden med många nyinflyttade 
inte har hunnit lära känna varandra än. Om många av de nyinflyttade har en 
starkare socioekonomisk status kan det handla om skillnader som gör att olika 
grupper formeras i Bagarmossen, något man kan se tendenser av i kommenta-
rerna från enkäten. Exempelvis ”Fler dyra hyresrätter och bostadsrätter.” eller  
”Stor inflyttning av medelklass. Både sett ur ett ekonomiskt såväl som ett kul-
turellt perspektiv. Det har blivit trendigt och coolt att bo i Bagarmossen helt en-
kelt.” Kanske de nyinflyttade inte har tillit till den grupp som bott länge i 
Bagarmossen eller vice versa? 
  
Som tidigare konstaterat finns det få studier av hur den kollektiva förmågan 
kan stärkas. Det finns dock två områden som verkar vara viktiga att adressera 
för att kollektiv förmåga ska kunna utvecklas enligt Bremberg och Löfvenius 
(2018). Det handlar om att det behöver finnas en grundläggande trygghetsnivå 
samt att lokalsamhället har en förmåga att ta ansvar för områdesutveckling. 
En grundläggande trygghetsnivå handlar om att ta polis och kommun ska klara 
av att hantera ordningsstörningar och brottslighet så att människor vågar röra 
sig och mötas i sitt område. Även fastighetsägare har ett ansvar att se till att 
gårdar och trapphus är rena och trygga. Medan de boendes känsla för ansvar 
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för områdets utveckling handlar om att stötta lokalsamhället och att ge de bo-
ende ett ökat inflytande över sitt boende och bostadsområde. Detta kan göras 
på olika sätt, bland annat genom att stötta gemensamma projekt för de boende. 
I Bagarmossen lades grunden för ökad säkerhet under Skarpnäckslyftet 2009 
till 2015 samtidigt som delaktighet och behoven i Bagarmossen har legat till 
grund för delprojekten. Gårdsupprustningen på Lillåvägen har exempelvis 
skett genom dialog med de boende och lokalsamhället har stärkts på flera sätt 
inom Bagarmossen Smartup. 

 
I vissa studier har det noterats ett samband mellan olika typer av platser och 
graden av kollektiv förmåga, nära parker fanns det exempelvis lägre förvänt-
ningar på att andra skulle ingripa medan vid mötesplatser som fritidscenter, 
kyrkor, bibliotek och skolor fanns högre förväntningar. Platser som uppmuntrar 
till social interaktion hade alltså ett positivt samband med högre kollektiv för-
måga. Vilket kan förklara varför de centrala delarna med bibliotek, kyrka, Fol-
kets hus och restauranger på torgen har högst upplevd förmåga. Samtidigt har 
den ökat på Lillåvägen och Byälvsvägen när organisationer och platser för in-
teraktion ökade.  
 
Huruvida det är den befintliga befolkningen som höjt sin socioekonomiska sta-
tus eller om nya grupper med högre socioekonomisk status flyttat dit kan inte 
denna studie svara på. Om det är Bagarmossen Smartup som har stärkt den 
kollektiva förmågan eller om det inneburit att ”Bagis” blivit mer attraktivt och 
”lockat” dit en socioekonomiskt starkare grupp och det är den faktorn som 
stärkt den kollektiva förmågan kan vi därmed inte heller svara på. Däremot 
har förändringar som överensstämmer med tidigare forskningsresultat skett 
under åren. Mötesplatser och sociala organiseringar och platser som kan verka 
överbryggande har skapats.   

 
Har brottsligheten minskat? 
Totalt har brottsligheten6 minskat med 15 procent i Bagarmossen på fyra år.  
 
Mest har inbrott i källare och vind samt bilstöld minskat med 71 respektive 40 
procent. Rån minskade med 36 procent under perioden medan cykelstöld och 
stöld ur motordrivet fordon eller släpvagn endast minskade med 9 respektive 6 
procent. Inbrott i lägenhet ökade med 38 procent och misshandel utomhus 
ökade med 11 procent på områdesnivå. Inbrott i lägenhet har legat mer eller 
mindre konstant i alla områden utom på Byälvsvägen som 2014 endast hade 
något högre inbrott än de övriga men som stuckit ifrån och där inbrotten ökat 
från 6 till 11 stycken under 2018. (Övriga kvarter har haft 0 till 2 stycken in-
brott de senaste åren.) 
 

 
 

6 Av de utvalda brotten. 
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Avseende misshandel så var den 2014 avsevärt högst i kvarteren/området Emå-
gatan/Lagaplan/Lagavägen med 31 stycken i jämförelse med 6 stycken på 
Byälvsvägen samt 1 på Svartågatan och Lillågatan respektive. På Emåga-
tan/Lagaplan sjönk antalet misshandelsbrott till 2018 då de ökade något igen 
till 17 stycken. Att det skett flest misshandelsbrott i de centrala delarna av 
Bagarmossen runt torget, där så många människor samlas och där flertalet re-
stauranger med alkoholtillstånd ligger samlade är inte konstigt. Det är emeller-
tid imponerande att trenden lyckats brytas här. I övriga kvarter har misshan-
delsbrott legat på ungefär samma lägre nivåer. Misshandel mot person under 
18 år har minskat avsevärt medan misshandel mot person över 18 år ökat nå-
got under samma tid. Att misshandel mot personer under 18 minskat är posi-
tivt då upplevelsen av ”ungdomsgäng” var ett problem och ett av skälen till att 
Skarpsnäckslyftet påbörjades 2009. Rån har också minskat men ökat under 
2018 mot person under 18 år vilket stämmer med den generella trenden enligt 
Polisen.   
 
Gällande cykelstölder så har de minskat, eller ligger på en oförändrad nivå 
(Lillåvägen) i alla kvarter utom på Byälvsvägen. Antalet cykelstölder på 
Byälvsvägen låg på ungefär samma nivå som övriga områden 2015 för att 
minska väldigt mycket under 2016 och 2017. Under 2018, dvs efter Bagarmos-
sen Smartups avslutande ökade dock cykelstölderna till tretton stycken.  Cykel-
stölderna har minskat mest på Emågatan/Lagaplan.  
 
Kan förändringar i brottslighet kopplas till delprojekten i 
Bagarmossen Smartup och kollektiv förmåga? 
Den kollektiva förmågan har som tidigare nämnts ökat i Bagarmossen som hel-
het, samtidigt som brottsligheten totalt minskat med 15 procent under samma 
period.  

 
På kvartersnivå finns inget tydligt samband mellan brottsligheten och en ök-
ning eller minskning av den kollektiv förmågan. Lillåvägen som har haft låg 
brottslighet under hela perioden ligger fortsatt lågt samtidigt som den kollek-
tiva förmågan ökat. Även kvarteren runt Svartågatan/Stångåvägen/Voxne-
gränd har haft relativt låg brottslighet (och har minskat med 10 procent) men 
här upplevs den kollektiva förmågan ha minskat. Viktigt att notera är dock att 
kvarteren Svartågatan upplever dock nivån av kollektiv förmåga som högst i 
jämförelse med de andra kvarteren i studien (3,3).  
 
Våldsbrott som misshandel och rån är brott som i tidigare studier kunnat kopp-
las till nivån av kollektiv förmåga saknar tydligt samband på områdesnivå i 
denna studie då den kollektiva förmågan i Bagarmossen generellt upplevs ha 
förbättrats medan misshandelsbrotten ökat något från 2014. Det är dock an-
märkningsvärt att misshandel minskade under 2016 och 2017 samtidigt som 
rån också minskade. Faktum är att det går att skönja en vagt nedåtgående 
trend i alla brott utom bilbrott under åren 2015 till 2017 då Bagarmossen 
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Smartup var som mest aktivt. 2018 ökade misshandelsbrotten i de centrala de-
larna något samtidigt som den kollektiva förmågan också upplevdes minska.  
 
På en mindre skala, dvs kvartersnivå ligger misshandel utomhus på stabilt låga 
nivåer i de kvarter som upplevt en ökad nivå av kollektiv förmåga eller endast 
en liten minskning, medan misshandel utomhus har ökat det senaste året på 
Emågatan/Lagaplan där den kollektiva förmågan upplevs ha minskat mest. 
Rån utomhus följer dock inte samma mönster. De har minskat på Emåga-
tan/Lagaplan men ökat på Byälvsvägen.  

 
Fysiskt brottsförebyggande, CPTED, situationell brottsprevention etc. har inte 
varit denna studies fokus men det kan vara värt att nämna att vissa av de fy-
siska upprustningarna och åtgärderna kan ha haft effekt på brottsligheten. Ex-
empelvis den tydliga nedgången i inbrott i källare och vind, vilket troligen har 
ett samband med de åtgärder Stockholmshem gjort, som att källar- och entré-
dörrar har försetts med låsbrickor, aptus och blivit låsta dygnet runt, källarna 
har sektionerats, samtidigt som cykelrum städats ur och nya cykelburar med 
lås lyfts upp på gårdar.  
 
På Svartåggatan är den kollektiva förmågan i princip oförändrad (minskat från 
3,4 till 3,3). Brottsligheten har gått ner totalt och alla brott utom rån utomhus 
har minskat. Rån har ökat marginellt till 3 stycken 2018 men det saknas någon 
tydlig trend. I dessa kvarter upplevs den kollektiva förmågan som relativt hög 
både i dagsläget och historiskt, samtidigt som den totala brottsligheten inklu-
sive misshandelsbrotten är relativt låg, vilket kan betyda att den kollektiva för-
mågan har en skyddande effekt här trots att det inte går att utläsa någon på-
verkan av Bagarmossen Smartup. Det kan också vara så att det inte är en gata 
där den typen av brottslighet som studerats i studien sker.  
 
Brottsligheten är statistiskt ofta högre på platser där många människor sam-
las, knutpunkter för transport, handel och uteliv. Särskilt utsatta är platser där 
många samlas och alkohol konsumeras. Att brottsligheten har minskat mest i 
på torget och i de centrala delarna av Bagarmossen, dvs kvarteren runt Emåga-
tan och Lagaplan är därför en bedrift. (Vi har dock inte kunnat jämföra brotts-
statistik för likvärdiga centrum). Av de fyra kvarteren i studien var brottslig-
heten högst här 2014 men har minskat mest, från 51 till 22 stycken 2018, inklu-
sive antalet cykelstölder. Trots en upplevd minskning av den kollektiva för-
mågan här, är den fortfarande medelhög, 3,1. Misshandel utomhus har minskat 
med 55 procent. Rån utomhus har också minskat, likaså syns en tydlig minsk-
ning av inbrott i vind och källare efter 2016. Inbrotten i lägenhet har varit få 
under hela perioden. 
 
Att både misshandel och cykelstölder minskat så mycket i de centrala delarna 
av Bagarmossen runt torget kan ha att göra med förändringen i känslan av tor-
gen som genomförts under Bagarmossen Smartup. Två kiosker som sålt tobak 
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och godis (det finns fortfarande kvar kiosker) har förvunnit och torgets restau-
rang och barutbud har kompletterats med en mer familjeorienterad restaurang 
med uteservering, samt bättre lokaler för det ekologiska kaféet Lilla Bagis, 
samtidigt som metalljalusier och skyltar bytts ut till okrossbart glas och skylt-
fönster med insyn och ljus. Dessutom är Folkets hus numera en välfungerande 
mötesplats för kurser och möten även kvällstid. Alla dessa åtgärder som kan 
öka flödet av olika typer av människor både dagtid och kvällstid ökar antalet 
kapabla väktare.  
 
Hur ett område utvecklas beror på många faktorer som är svåra att särskilja 
och det är generellt svårt att mäta mjuka värden och med säkerhet säga hur or-
sakssambanden ser ut när det gäller komplexa samhällsprocesser som brottslig-
het, trygghet och sociala faktorer. Det går därmed inte med säkerhet att säga 
vad Bagarmossen Smartup åstadkommit för resultat. Men det går inte heller 
att säga vad som hade hänt utan Bagarmossen Smartup. Kanske utvecklingen 
inte hade sett lika positiv ut. Det finns få studier som följer upp och utvärderar 
åtgärder som syftar till att stärka den kollektiva förmågan, denna studie och 
rapport hoppas därför bidra till ökad förståelse och kunskap kring hur den kol-
lektiva förmågan kan stärkas. Komplexiteten till trots har vi försökt urskilja 
mönster genom att granska konkreta åtgärder. Skarpnäckslyftet verkar ha bi-
dragit till att skapa en grundläggande säkerhet och fungerande myndighetsut-
övning. Projektet har stärkt lokala eldsjälar och sociala organiseringar som har 
potentialen att verka överbryggande och stärka relationer mellan grupper vil-
ket är något som påverkar den kollektiva förmågan. Upprustningar och investe-
ringar i skalskydd har gjorts vilket kan påverka både brottslighet och eventu-
ellt trygghet.  

 
Sammanfattning och slutkommentar 
Vi vill främja ett kunskapsbaserat arbetssätt för hållbar stadsdelsutveckling. 
Syftet med studien var att bättre förstå vilka åtgärder som stärker den kollek-
tiva förmågan, höjer tryggheten och verkar brottsförebyggande, i en svensk 
kontext. Studieområdet är komplext, eftersom det påverkas av många faktorer 
som gör att orsakssambanden är svåra att fastställa med säkerhet. Trots det 
ser vi några tendenser och vill därför kort sammanfatta vad vi tycker oss se, ba-
serat på resultaten i studien: 
 

• Det har skett en positiv utveckling i Bagarmossen under perioden för 
Bagarmossen Smartup. Otryggheten har minskat samtidigt som den 
kollektiva förmågan upplevs vara högre. 

 
• Brottsligheten har minskat på kvarters-/närområdesnivå där många fy-

siska åtgärder genomförts. Detta samband syns tydligast i Bagarmossen 
centrum där åtgärder förutom ny belysning och hammerglass handlat 
om att bredda och stärka utbudet av service samt förändra känslan och 
stämningen på torget. Ett mer attraktivt centrum med mer att erbjuda 
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har gjort att flöden av människor i olika åldrar ökat på dagtid såväl som 
kvällstid, exempelvis flöden till och från Folkets hus.  
 

• Det går att skönja en vagt nedåtgående trend i alla brott utom bilbrott 
under åren 2015 till 2017 då Bagarmossen Smartup var som mest ak-
tivt. 2018 ökade misshandelsbrotten i de centrala delarna något samti-
digt som den kollektiva förmågan också upplevdes minska. 
 

• Den kollektiva förmågan har ökat i kvarteren/närområdet där insatser 
inom stadsodling och föreningsverksamhet genomförts.  

 
• En formalisering eller institutionalisering av de sociala nätverken till 

organisationer verkar ha effekt på den kollektiva förmågan.  
 

• Det som är viktigt för den kollektiva förmågan är de överbryggande soci-
ala banden, dvs. banden mellan olika typer av människor och grupper 
och inte det sammanbindande sociala bandet, som istället handlar om 
de befintliga relationerna och banden inom en grupp. 

 
• Generellt kommer en person som har många relationer i sitt bostadsom-

råde att försöka åtgärda gemensamma problem. Därför är initiativ som 
ökar interaktion mellan boende ett bra sätt att stärka den kollektiva för-
mågan.  

 
• Centrum/torgen har många sociala mötesplatser, vilket kan förklara en 

relativt hög upplevd förmåga trots en minskning de senaste 5 åren. Att 
centrummiljön får så positiva omdömen kan vara en faktor i den ökade 
tryggheten. 

 
Sammanfattningsvis har brottsligheten och otryggheten minskat sedan pro-
jektet startade. Att fler blivit tryggare i Bagarmossen går emot den generella 
trenden i övriga Stockholm där otryggheten istället ökar. Brottsligheten totalt 
har minskat på offentlig plats som torg och tunnelbana. På kvartersnivå finns 
ett samband mellan kollektiv förmåga och misshandel. Den kollektiva förmågan 
på områdesnivå har ökat samt den sammantagna socioekonomiska statusen i 
området, vilket stämmer med tidigare forskning och samband.  
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