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This is a case study about the effects that disasters have on social work. The case in question is the fire in 

Berga village, Kalmar, which took place the 12: th of October 2011. The aim of this study is to describe 

the ways in which Kalmar worked crime preventive towards young people before the fire and after. The 

study also aims to specify if, and how the disaster affected the crime preventive work with young people. 

In this study we define the fire like a disaster and disaster has the ability to create changes in 

policy. The study is based upon six interviews with respondents whom are working with young 

people or crime prevention and whom are interviewed in their professional capacity. The result 

had been analyzed using a policy typology and in terms of crime preventive efforts. The study 

shows that few changes has occurred due to the fire in question
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respondenter utan vilka genomförandet av studien inte varit möjlig.

Avslutningsvis vill vi även tacka våra familjer och vänner som har fått ställa upp mer än brukligt, 

för att underlätta för oss i vårt arbete samt hanterat att vi, i perioder, varit frånvarande. 



Innehåll

KAPITEL 1. INLEDNING ....................................................................................................... 1

1.1 PROBLEMFORMULERING ..................................................................................................... 1

1.2 SYFTE ................................................................................................................................ 2

1.3 FRÅGESTÄLLNING............................................................................................................... 2

1.4 FALLBESKRIVNING ............................................................................................................. 3

1.4.1 Branden i Berga by ..................................................................................................... 3

1.4.3 Efter branden.............................................................................................................. 4

1.5 TEORETISK REFERENSRAM .................................................................................................. 4

1.5.1 Kriser och katastrofer ................................................................................................. 4

1.5.2 Policyprocessen .......................................................................................................... 6

1.5.3 Ungdomskriminalitet .................................................................................................. 7

1.5.4 Preventiva insatser ..................................................................................................... 8

1.5.4.1 Universella insatser .............................................................................................. 8

1.5.4.2 Selektiva insatser ................................................................................................. 9

1.5.4.3 Indikerade insatser ............................................................................................... 9

1.5.5 Analysschema ........................................................................................................... 10

1.6 DISPOSITION..................................................................................................................... 10

KAPITEL 2. METOD............................................................................................................. 11

2.1 FORSKNINGSDESIGN ......................................................................................................... 11

2.2 METODOLOGISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ........................................................................... 12

2.3 INTERVJUER ..................................................................................................................... 12

2.4 URVAL ............................................................................................................................. 13

2.5 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................. 14

2.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN .................................................................................................. 14

2.7 LITTERATURSÖKNING ....................................................................................................... 16

2.8 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ...................................................................................................... 16

2.9 VALIDITET OCH RELIABILITET ........................................................................................... 17

2.10 ANALYSMETOD .............................................................................................................. 17

2.10 FÖRFÖRSTÅELSE............................................................................................................. 18

KAPITEL 3. EMPIRISK REDOVISNING ........................................................................... 19

3.1 RESPONDENTPRESENTATION ............................................................................................. 19



3.2 UNIVERSELLA INSATSER FÖRE STORBRANDEN ................................................................... 20

3.3 UNIVERSELLA INSATSER EFTER STORBRANDEN.................................................................. 21

3.4 SELEKTIVA INSATSER FÖRE STORBRANDEN........................................................................ 22

3.5 SELEKTIVA INSATSER EFTER STORBRANDEN ...................................................................... 24

3.6 INDIKERADE INSATSER FÖRE STORBRANDEN ...................................................................... 25

3.7 INDIKERADE INSATSER EFTER STORBRANDEN .................................................................... 26

3.8 FÖRDELNINGSPOLICY........................................................................................................ 27

3.9 OMFÖRDELNINGSPOLICY .................................................................................................. 28

3.10 REGLERINGSPOLICY........................................................................................................ 30

3.11 SYSTEMPOLICY............................................................................................................... 31

3.12 SAMMANFATTNING......................................................................................................... 32

3.12.1 Tabell ..................................................................................................................... 32

KAPITEL 4. ANALYS............................................................................................................ 33

4.1 HUR SÅG DET KRIMINALPREVENTIVA ARBETET MOT UNGDOMAR UT I KALMAR FÖRE 

BRANDEN I BERGA?................................................................................................................ 33

4.2 HUR SER DET KRIMINALPREVENTIVA ARBETET MOT UNGDOMAR UT I KALMAR EFTER 

BRANDEN I BERGA?................................................................................................................ 35

4.3 HAR BRANDEN I BERGA PÅVERKAT DET BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETET I KALMAR OCH I SÅ 

FALL HUR? ............................................................................................................................. 37

4.4 VILKA IMPLIKATIONER FÅR KATASTROFER FÖR NÄRSAMHÄLLET? ...................................... 39

KAPITEL 5. DISKUSSION.................................................................................................... 41

5.1 RESULTATDISKUSSION...................................................................................................... 41

5.3 BERGA - KRIS ELLER KATASTROF? ..................................................................................... 42

5.4 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .................................................................................... 43

6. REFERENSLISTA.............................................................................................................. 44

7. BILAGOR............................................................................................................................ 48

7.1 ARBETSFÖRDELNING ........................................................................................................ 48

7.2 BILAGA 2, INTERVJUGUIDE ............................................................................................... 49



1

Kapitel 1. Inledning

Lågorna var meterhöga och röken låg tung över stadsområdet Berga i Kalmar den 12 oktober 

2011. Detta med anledning av en omfattande brand som förstörde stora delar av Berga centrum. 

Branden som ödelade hela norra delen av centrum hade föregåtts av ett stort antal anlagda 

bränder i soptunnor, containrar och lastpallar under en dryg månads tid (Lindh, 2011). Den 

aktuella branden var även den anlagd och startade i två soptunnor som var placerade under ett 

fönster genom vilket, elden tog sig in för att sedan snabbt sprida sig i taket. Den norra delen av 

centrum övertändes snabbt och för räddningstjänsten handlade arbetet om att hindra elden från att 

sprida sig vidare (Bergfeldt, 2011).

1.1 Problemformulering

Birkland (2006) beskriver att katastrofer kan vara av olika magnitud men att de är plötsliga, 

naturliga eller orsakade av människor och påverkar ett samhälle i så hög grad att det är 

nödvändigt att vidta åtgärder (Birkland, 2006:5). Boin et al (2005) arbetar med en liknande 

definition och förtydligar att en katastrof inte i efterhand behöver ses som plötslig. Ofta finns 

tydliga signaler innan en katastrof som det i efterhand är lätt att identifiera och ta på allvar. 

Katastrofer uppstår alltså inte i ett vakuum men upplevs som plötsliga och oväntade då de händer 

(Boin et al, 2005:19). Då en katastrof inträffar i ett samhälle kan detta leda till att 

problemområden som tidigare inte varit högt prioriterade på dagordningen blir det (Birkland, 

2006:1f).

Birkland (2006) menar att en katastrof är en möjlighet för samhället och de policyskapande 

aktörerna att lära sig nya saker om hur katastrofer bör hanteras. Dock finns ofta kravet på en 

snabb hantering vilket leder till att katastrofer genererar olika responser från samhället (Birkland, 

2006:7f). Terroristattackerna i USA 9/11 är ett exempel på en stor katastrof som ledde till snabba 

lagförändringar. För att förhindra att katastrofen upprepade sig, och i ett tillstånd av rädsla över 

detta, infördes en lag som innebär stora inskränkningar på den personliga friheten. Detta genom 

bland annat möjligheter till övervakning och arrest utan inblick och godkännande från 

rättssystemet (Denney, 2008:5). Tsunamin i Sydostasien 2004 är ett annat exempel på en 

förödande katastrof både sett till förstörelse och människoliv. Som en följd av denna har bland 

annat naturkatastrofs hanteringslagar introducerats och regionala tsunamivarningssystem 

installerats (Karan & Subbiah, 2010:261).

Branden i Berga ses i denna studie som en form av katastrof för närsamhället då den förstörde 

stora delar av Berga centrum. Den skapade dessutom tvivel hos lokalbefolkningen rörande 
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myndigheters handlande och hanterande av situationen (Thörning, 2011) samt genererade 

omedlebara reaktioner från kommunen i form av nattvandring och en specialtillsatt kommission 

(Carlsson, 2011b, Carlsson, 2011c). Att ungdomskriminaliteten och det brottsförebyggande 

arbetet1 mot denna inte stod högst på dagordningen innan branden är en av media konstruerad 

sanning då de bland annat rapporterat om hur bränderna avlöst varandra under en månads tid utan 

att polisen stoppat dem (Thörning, 2011). De har även rapporterat om hur ordföranden för 

kommunstyrelsen fyra dagar innan den stora branden sa att inga resurser kommer att läggas på 

området innan bränderna upphör (Svensson, 2011). Media rapporterade dessutom strax efter 

storbranden om att kommunen före branden inte ansåg det vara nödvändigt eller önskvärt att ha 

Kriminellas Revansch i Samhället (KRIS) nattvandrandes i området (Carlsson, 2011b).

Det vi i denna studie ämnar undersöka är, vilka implikationer katastrofer får för samhällsarbetet.

För att göra detta kommer vi att genomföra en fallstudie och ingående studera hur det 

kriminalpreventiva ungdomsarbetet i Kalmar såg ut innan katastrofen i Berga och hur det ser ut 

idag. Vi vill redogöra för om Kalmar har vidtagit några åtgärder till följd av katastrofen vilket är 

viktigt för socialt arbete då dessa lärdomar, om vilka tecken som bör uppmärksammas och 

situationer som bör tas på allvar, kan bidra till att förhindra att liknande händelser inträffar igen. 

För att göra detta har vi utgått från den stora mediala rapporteringen om branden, dess 

efterdyningar och de aktörer som målats upp som viktiga eller ansvariga. Studien bygger på 

intervjuer med en kommunpolitiker, polis, socialtjänst, Bergakommissionen, fritidsledare och 

KRIS och syftar till att förstå hur katastrofen har påverkat dem, deras arbetssätt och deras roller i 

det kriminalpreventiva arbetet med ungdomar.

1.2 Syfte

Syftet med studien är att redogöra för hur katastrofer kan påverka närsamhället, genom att 

arbetsmetoder eller synsätt förändras med intentionen att i framtiden undvika eller bättre hantera 

liknande katastrofer. Vidare syftar studien till att detaljerat och ingående beskriva om en 

katastrof, branden i Berga, har påverkat det kriminalpreventiva ungdomsarbetet i Kalmar och i så 

fall redogöra för hur den har påverkat.

1.3 Frågeställning

 Hur såg det kriminalpreventiva arbetet mot ungdomar ut i Kalmar före branden i Berga?

                                               
1 Med brottsförebyggande arbete avses i studien alla åtgärder som förminskar riskfaktorerna för ungdomar. Det kan 

därför handla om allt ifrån att jobba med ett bostadsområde till att jobba med en enskilt ungdom. 
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 Hur ser det kriminalpreventiva arbetet mot ungdomar ut i Kalmar efter branden i Berga?

 Har har branden i Berga påverkat det kriminalpreventiva ungdomsarbetet i Kalmar 

kommun, och i  så fall hur?

 Vilka implikationer får katastrofer för närsamhället?

1.4 Fallbeskrivning

I detta avsnitt presenteras en kort bakgrund, händelsebeskrivning och direkta åtgärder knutna till 

branden i Berga den 12 oktober 2011.

1.4.1 Branden i Berga by

Berga by är ett stadsområde norr om Kalmars centrum. 2009 bodde det i området 2073 invånare. 

Berga by är ett mångkulturellt område och 25 % av invånarna har utländsk bakgrund. I relation 

till Kalmar som helhet är detta en hög siffra då 12 % av kommunens invånare har utländsk 

bakgrund. Av de drygt 800 barn och ungdomar som bor i området lever 14 % i ekonomiskt 

utsatta hushåll. Att leva i ett ekonomiskt utsatt hushåll innebär för barn begränsade möjligheter 

till fritidsaktiviteter, risk för mobbning och sämre hälsa. Arbetslösheten i Berga by låg enligt 

2010 års statistik på 12,4% vilket kan jämföras med siffrorna för hela kommunen som ligger på 

6.3% (Kalmar kommun, 29, 74f, 89f).

Bergaområdet är enligt statistik från brottsförebyggande rådet rankat som nummer åtta i Sverige 

vad gäller högst antal brottsdömda 15-17 åringar i förhållande till invånarsiffror (Barometern,

2012). Den stora branden i Berga hade föregåtts av ett antal anlagda småbränder i området. Den 

första inträffade den 4 september (Holgersson, 2011). Somliga invånare i Berga uttryckte under 

eskaleringen oro över vad som hände i deras bostadsområde (Adeen, 2011) och andra menade att 

det var ett uttryck för tristess till följd av bristande aktivering (Svensson, 2011b). Fritidsgården i 

området var inte öppen för de bråkiga ungdomarna (Carlsson, 2011a). 

Polisen uppmanade allmänheten att träda fram med vittnesmål och ökade sin närvaro i området 

men menade att bristen på vittnen gjorde det svårt att knyta någon till bränderna (Adeen, 2011). 

Socialtjänsten talade i slutet av september om att de behövde omfördela sina resurser och skulle 

ha två fältsekreterare i området (Adeen, 2011). Kommunalrådet Johan Persson sa den 8 oktober 

2011 i media att inga resurser från kommunens sida kommer att läggas på Berga innan bränderna, 

som är en polisiär angelägenhet, upphör. Detta då brott inte ska löna sig (Svensson, 2011a). 

Branden den 12 oktober 2011, som ödelade stora delar av Berga centrum, var liksom de tidigare 

anlagd, och startade i två soptunnor. En fjärdedel av Berga centrum brann ner till grunden och 
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räddningstjänsten kunde bara hindra elden från att sprida sig vidare (Bergfeldt, 2011). Tio

ungdomar åtalades för branden och några av ungdomarna var sedan tidigare kända av polisen och 

hade varit aktuella hos socialtjänsten (Karlsson, 2011). 

1.4.3 Efter branden

Branden i Berga har skapat starka reaktioner hos invånarna som har riktat stark kritik mot polisen 

för deras underlåtenhet att i tidigare skede vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra fortsatta 

bränder (Thörning, 2011). Politiker kallade till stormöte dit hundratals människor dök upp för att 

diskutera Bergas nystart. Bergakommissionen bildades med uppgiften att lämna förslag på hur 

Berga ska utvecklas till kommunstyrelsen (Carlsson, 2011c). Strax efter branden rapporterades 

det om att KRIS i ett tidigt skede erbjudit sig att nattvandra i Berga men att kommunen avböjt. 

Som en direkt reaktion på branden tog kommunen dock kontakt med KRIS och frågade om 

erbjudandet fortfarande stod kvar (Carlsson, 2011b). 

1.5 Teoretisk referensram

I följande avsnitt kommer inledningsvis tidigare forskning kring katastrofer och dess hantering 

presenteras då detta är det övergripande ämnet för vår studie. Denna tidigare forskning har valts 

utifrån att den belyser processer som en katastrof initierar med bland annat policyförändringar. 

Den är inte avsedd att direkt jämföras med branden i Berga som är en småskalig, katastrof i 

jämförelse med 9/11 och tsunamin i Sydostasien. Då vi syftar till att undersöka katastrofens 

påverkan på det brottsförebyggande ungdomsarbetet i Kalmar presenteras sedan policyprocessen

fär att illustrera vilka typer av förändringar som kan göras. Vidare presenteras även forskning 

kring ungdomskriminalitet, orsaker till denna och hantering av den samma. Detta då vi anser det 

vara relevant kunskap i denna studie då vårt fall behandlar just detta. Avslutningsvis presenteras 

ett analysschema då denna tidigare forskning i studien tjänar som teoretisk grund. 

Policyprocessen och preventiva insatser kommer att utgöra grunden för vår analys. 

1.5.1 Kriser och katastrofer

Birkland (2006) skriver att kriser eller katastrofer kan sätta ett område högt upp på dagordningen 

i ett samhälle. Katastrofer och kriser är inte i sig själva tillräckligt för att förändring i samhället 

ska ske. Det krävs att händelserna är tillräckligt viktiga för samhället för att de ska flyttas upp på 

dagordningen. En jordbävning vid ett obebott område kommer exempelvis inte bli vad författaren 

kallar ett fokuserande event. Ett fokuserande event är en händelse som drar fokus till problemet 

och leder till policyförändringar. Vid problem i en domän där flera aktörer är involverade leder 

katastroferna till att representanter för de olika aktörerna gemensamt behöver komma fram till en 
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domänpolicy och således argumenterar och kompromissar för att få igenom policyförändringar 

som är relevanta utifrån deras perspektiv (Birkland, 2006:2f,20ff). Birkland (2006) beskriver 

vidare att ett fokuserande event kan vara av olika magnitud men att de är plötsliga, orsakade av 

naturen eller människor och påverkar ett samhälle i så hög grad att det är nödvändigt att vidta 

åtgärder (Birkland, 2006:2ff).

Birkland beskriver tre typer av fokuserande event; kriser, katastrofer och extrema katastrofer 

(egen översättning). En kris är enligt honom en händelse som beror på en organisations misstag 

eller underlåtenhet att handla i tid. Kriser kan variera i omfattning men drabbar i regel ett mindre 

område eller en mindre grupp människor. Dock kan det även vara stora händelser och Tjernobyl 

ges som exempel på detta. Ett exempel på en kris är ”the swiss Canyon incident” där tre personer 

avled vid en hikingtripp. Händelsen utgjorde en kris för organisationen som ledde hikingen men 

det var ingen katastrof då den drabbade ett fåtal människor och framför allt då händelsen 

inträffade på grund av hikingledarens oförsiktighet. Katastrofer är händelser som inte beror på 

enbart organisatoriska brister. De är händelser där organisationer och myndigheter endast kan 

svara på det som händer. Även om organisatoriska brister funnits så kan inte en specifik 

organisation ses som ansvarig vid en katastrof. 9/11 är ett exempel på en sådan händelse 

(Birkland, 2006:2ff). Boin et al (2005) använder inte denna kategorisering av katastrofer men 

menar att det i regel i efterhand går att finna tecken på vad som komma skulle. De skriver att 9/11 

vid första anblick kom som en total överraskning för USA och för världen men menar att det i 

själva verket fanns information. Informationen var  uppdelad mellan olika myndigheter och var 

för sig utgjorde den ingen grund till förutspå katastrofen men  om den hade kombinerats kunde 

policyskaparna varnats om risken för den förestående katastrofen. Författarna menar vidare att en 

katastrof inte definieras utifrån antalet dödsfall eller mängden förstörelse. Det kan vara en 

katastrof även utan offer eller massförstörelse (Boin et al, 2005:3,18f). Den tredje kategorin som 

Birkland (2006) beskriver är extrema katastrofer vilka drabbar stora områden och kännetecknas 

av att även de organisationer som ska hantera katastrofen lamslås eftersom att den drabbar även 

dessa. Exempel på sådana är tsunamin i Sydostasien 2004 och orkanen Katrina. Linjerna mellan 

de olika kategorierna är flytande då det utifrån olika perspektiv kan klassificeras som antingen en 

kris eller en katastrof2 (Birkland,2006:2ff). 

                                               
2 Vi benämner i denna studie händelsen i Berga som en katastrof utifrån att ansvaret för brottsförebyggande arbete 

dels ligger på socialtjänsten (Socialtjänstlag, SFS 2001:453, 3:1,4§§)  och dels på polisen (Polislag, SFS 1984:387, 

2§). Utöver dessa tillkommer andra aktörer som har möjlighet att jobba brottsförbyggande mot ungdomar.  Utifrån 
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Boin et al (2005) menar att det är skillnad på vilka åtgärder ett samhälle vidtar vid en katastrof 

beroende på dess typ. En naturkatastrof och en terroristattack kräver inte samma åtgärder men 

författarna menar att arbetsprocessen ändock är densamma (Boin et al, 2005:4). Birkland (2006) 

menar också att kriser och katastrofer, dess omfattningar och orsaker, leder till att ett samhälle tar 

lärdom på olika vis av det som inträffat. Världen har exempelvis lärt sig av terrorattacken den 11 

september 2001, genom att vidta stora åtgärder gällande säkerheten i exempelvis luftfarten. Det 

har blivit grundligare kontroller av individer som ska resa med flyg då terrorhotet blivit mer 

påtagligt. Det har även ändrats i lagstiftningen så att personal ombord på flyg får bära vapen 

(Birkland, 2006:31,160ff). Denney (2008) skriver att terrorattacker har lett till att USA och 

Storbritannien reagerat med ny lagstiftning som grundar sig i rädslan för att något liknande ska 

inträffa igen. Det handlar om bestämmelser som i historisk kontext enbart varit tillämpliga i 

krigstider (Denney, 2008:1ff). Boin et al (2005) menar att anledningen till att policy förändras 

efter en katastrof beror på att policyskaparna vill undvika att händelsen upprepar sig. De menar 

vidare att anledningen till att en katastrof gör detta är för att problemet går från att vara, ett på 

agendan framtida problem, till att bli ett som behöver hanteras omedelbart. De menar att 

exempelvis klimatförändringarna är ett problem som behöver hanteras men då detta inte är akut 

just nu och det finns stora mängder med andra problem som behöver hanteras så ligger inte detta 

högst upp på listan. Samma sak är det med andra problem och förmågan att prioritera dessa. 

Enbart då en händelse klassificeras som en katastrof leder den till omedelbara responser från 

samhället (Boin et al, 2005:19ff). 

1.5.2 Policyprocessen

Hill (2007) menar att det är svårt att definiera begreppet policy, men han tar i sin bok upp ett 

flertal olika definitioner. En av dessa definitioner pekar på att begreppet policy är en medveten 

eller inte medveten handling som föranleder beslut eller förändring i samhället. Ytterligare en av 

dessa definitioner menar författaren är att en policy är flera olika beslut snarare än ett beslut. 

Dessa beslut menar han är en del i ett nätverk som kan påverka förändringar. Ytterligare en punkt 

som tas upp är att en policy även kan vara frånvaron av beslut. En policy kan likaväl vara när en 

organisation väljer att inte göra några förändringar. Detta kallas för en icke- handling (Hill, 

2007:14ff). 

                                                                                                                                                       

att arbetet involverar flera aktörer anser vi inte att det går att säga att en specifik organisation är anledningen till 

branden. 
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Hill (2007) menar att organisationer och statliga institutioner skapar policy hela tiden. En statlig 

institution kan förklaras som en organisation med makt över ett visst område, men att den är 

underordnad andra organisationer. Det finns flera nivåer på statliga institutioner. De finns på 

regional, nationell och lokal nivå. Kommunen är en underordnad statlig institution som har regler 

att följa. Dessa regler är satta av riksdagen. Han beskriver vidare att det finns olika 

policytypologier där den av Lowi är den mest framträdande (Hill, 2007:14ff, 144). Hill (2007) 

återger denna som följer:

1. Fördelningspolicy- att fördela nya resurser:.

2. Omfördelningspolicy- att ändra fördelningen av existerande resurser; 

3. Regleringspolicy- att med hjälp av regler styra verksamheter;. 

4. Systempolicy- att upprätta eller omorganisera institutioner. (Hill, 2007:144)

Nicholson (2002) menar att Lowi’s ovanstående policytypologi har betytt mycket för förståelsen 

för hur policy skapas och används. Han beskriver att den regulativa policyn, som tillexempel kan 

vara då en individ måste uppvisa viss dokumentation för att få passera tullen, är direkt, den 

påverkar individer eller organisationer på ett kännbart sätt. Fördelningspolicyn, som till exempel 

kan röra sig om gratis eller subventionerade varor för invånarna, är inte på samma sätt synlig då 

denna är dold i statsbudgeten.  Omfördelningspolicyn, som kan innebära marknadsreformationer 

där priser och möjligheter för individer och firmor påverkas, kan plötsligt och på ett tydligt sätt 

förändra välfärdsförhållanden. Systempolicy beskrivs som den policy som sätter reglerna för 

andra policyprocesser. Exempel på detta är regler för riksdagen och mänskliga rättigheter som 

påverkar möjligheterna till andra policys (Nicholson, 2002:3f). 

Vi har i vår studie utgått från ovanstående beskrivningar men även anpassat dem till vår studie. 

Fördelningspolicy innebär här att offentliga aktörer skapar nya resurser som har relevans för det 

brottsförebyggande ungdomsarbetet. Omfördelningspolicy innebär i studien att aktörer 

omfördelar sina resurser, dels ekonomiska men även tids- och kompetensomfördelning. 

Regleringspolicy innebär att de olika samhällsaktörerna har, eller skapar, regler och riktlinjer som 

de direkt eller indirekt måste följa. Systempolicy innebär i denna studie strukturella förändringar 

inom offentliga organisationer, exempelvis att nya tjänster eller avdelningar skapas.

1.5.3 Ungdomskriminalitet 

Tidigare forskning visar att de ungdomar som har en problematisk bakgrund löper större risk att 

hamna i kriminalitet och begå upprepade brott. Det finns ett flertal riskfaktorer och 

skyddsfaktorer som kan påverka riskerna att bli kriminell. Enligt studier som gjorts bekräftas det 

att människors uppväxtvillkor har betydelse för vilken typ av brott som begås. Bristande 
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föräldraomsorg, beteendestörningar hos individen, dåliga relationer mellan föräldrar och mellan 

barn och föräldrar är exempel på riskfaktorer. Dessa typer av riskfaktorer kan även påverka 

skolarbetet som i sin tur är ytterligare en riskfaktor (Dahlberg & Potter, 2001:9). Hos individen 

själv är beteendestörningar, hyperaktivitet och en dålig problemlösningsförmåga riskfaktorer 

(Estrada 2009:8). Ytterligar riskfaktorer är enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (2003) 

konfliktfyllda eller stressade familjesituationer. När det gäller samhällsfaktorer kan en låg 

ekonomisk statur verka som riskfaktor för ungdomar (BRÅ, 2003:14). Enligt Rädda barnen löper 

barn som kommer från ekonomiskt utsatta familjer tre gånger så stor risk att bli utsatta för 

mobbning (Rädda barnen, 2011). Ungdomars umgänge kan även det vara en riskfaktor. 

Ungdomar som spenderar tid med vänner som har ett kriminellt beteende riskerar att ta efter 

detta. Detta framför allt i de fall då umgänget sker utan vuxna auktoriteter i närheten som kan 

fungera som en form av social kontroll. Avsaknad av strukturerade fritidsaktiviteter ses därför 

som en riskfaktor (Svensson & Obervittler, 2010:2). Det finns många sätt att arbeta förebyggande 

och BRÅ menar att en sådan enkel sak som förbättrad ytterbelysning kan leda till att riskerna för 

kriminalitet minskar i områden där kriminaliteten är hög och människor vistas även nattetid. 

Detta för att tryggheten av belysningen leder till att fler människor rör sig i området vilket kan 

fungera avskräckande (Brottsförebyggande rådet, 2012).BELL 1

1.5.4 Preventiva insatser

I avsnittet presenteras forskning kring tre kategorier av metoder för kriminalpreventivt 

ungdomsarbete. Dessa är universella, selektiva och indikerade. Kategorierna presenteras i det 

nedanstående och exempel på vardera metod ges. Dessa kommer sedan att vara utgångspunkter 

vid vår analys.

1.5.4.1 Universella insatser

Ferrer-Wreder et al (2005) beskriver att universell prevention innebär insatser som inte är riktade 

mot speciella riskgrupper. Insatserna syftar till att förebygga brottslighet hos hög- såväl som 

lågriskgrupper. Interventionerna syftar i regel på att stärka unga människors möjligheter och 

skyddsfaktorer snarare än att ha fokus på problembeteenden och riskfaktorer. Författarna tar upp 

exempel på preventionsprojekt med tidig insats där ett är Multi-Center Psychosocial Promotion 

Project som är ett europeiskt universellt inriktat projekt som syftar till att stärka föräldrarnas 

copingförmåga och tilltro till sin egen förmåga. Detta för att främja positiva uppfostringsmetoder 

och stärka föräldrarollerna och på så vis motverka att barnen utvecklas på ett negativ sätt (Ferrer-

Wreder, 2005:20f,273f).
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1.5.4.2 Selektiva insatser

Selektiv intervention innebär att det preventiva arbetet riktas mot specifika grupper i samhället 

som anses befinna sig i riskzonen. Det är den specifika gruppen och inte individerna i denna som 

anses vara i behov av insatser då den exponeras för särskilda riskfaktorer. Målet med selektiva 

interventioner är att styra bort individer i gruppen från negativa beteenden utvecklade på grund av 

tydliga riskfaktorer (Ferrer-Wreder, 2005:21f). Ett exempel på tidig familjeinsats är Nurse-

Family Partnership. Programmet är en selektiv åtgärd och har funnits i USA i drygt 30 år. Den 

grundläggande synen är att det prenatala stadiet och spädbarnsåldern är en lämplig tidpunkt att 

jobba för barnets utveckling och hälsa. Programmet riktar in sig på unga, låginkomsttagande, 

förstföderskor. Målet är att med hjälp av sjuksköterskor som gör hembesök från det prenatala 

stadiet och tills barnet fyller två år hjälpa mamman och barnet till bättre hälsa och förbättrade

framtidsutsikter (Olds,2008:1ff). Greenwood (2008) skriver att programmet utvärderats vid ett 

flertal tillfällen och att resultaten utöver andra positiva effekter såsom minskad risk för att barnen 

utsätts för misshandel, har missbrukande föräldrar även visat på att de i ungdomsåldern är mindre 

benägna att begå brott. Liknande program med alternativa professioner har även genomförts, men 

dessa resultat har inte varit lika positiva, som det med sjuksköterskor (Greenwod, 2008:5ff).

1.5.4.3 Indikerade insatser

Ferrer-Wreder et al (2005) skriver att den indikerade preventionen innebär att individer som 

befinner sig i riskzonen identifieras. Arbetet riktas mot de individer som uppvisar 

problembeteenden, i det här fallet kriminalitet. Samtliga typer av preventioner syftar till att 

minska antalet nya fall av brottslighet och styra bort unga människor från en livsväg som kan leda 

till framtida problem. Indikerad prevention riktas mot individer hos vilka ett problembeteende har 

identifierats och dessa individer har ofta haft direkt kontakt med rättsväsende eller socialtjänst 

och interventionerna ska verka brottsförebyggande i det avseendet att återfallsrisken minskar. En 

variant av indikerade insatser är sena familjeinterventioner som ofta är en respons på ett speciellt 

problembeteende, exempelvis alkoholanvändning, antisocialt beteende hos ungdomen eller 

föräldrars missbruk (Ferrer-Wreder et al, 2005:20ff, 74ff). Funktionell familjeterapi är ett 

exempel på en sen indikerad familjeintervention. Målet med funktionell familjeterapi är att skapa 

engagemang, åstadkomma beteendeförändringar och vidmakthålla dessa (Ferrer-Wreder et al, 

2005:79). Hansson, Cederblad och Höök (2000) genomförde en randomiserad studie kring den 

funktionella familjeterapins verkningar i Lund som visade att ungdomar som genomgick denna 

vid uppföljningar hade hälften så stor återfallsfrekvens som de ungdomar som inte deltog 

(Hansson et al, 2000:1ff).
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1.5.5 Analysschema

Utifrån innehållet i den teoretiska referensramen har vi valt ut sju begrepp som kommer att 

användas vid analysen av vår data. Dessa är universella, selektiva och indikerade insatser, vilka 

behandlar på vilket sätt det brottsförebyggande ungdomsarbetet bedrivs och därför är relevanta 

för att kunna svara på hur Kalmar arbetade före branden och hur de arbetar idag. Vidare kommer 

vi att använda oss av policyprossecens fyra begrepp, fördelnings-, omfördelnings-, reglerings-

och systempolicy. Detta då dessa är nödvändiga för att kunna svara på om, och i så fall hur 

arbetet i Kalmar har påverkats samt för att redogöra för hur närsamhällen påverkas av katastrofer. 

Punkterna presenteras kort i det följande utifrån våra, på tidigare forsknings baserade, definitioner 

av dem. Det är i denna betydelse som de fortsättningsvis kommer att användas.

 Universella insatser- Med detta menas att de insatser som är är generella. Det vill säga 

de inriktar sig inte enbart mot speciella riskgrupper. Universella insatser riktar främst sitt 

fokus mot att stärka ungdomar och att förebygga kriminalitet. 

● Selektiva insatser- Med detta menas att en insats är riktad mot specifika riskgrupper i 

samhället.  Det är gruppen av individer som befinner sig i riskzonen och inte den enskilda 

människan. Exempel på en selektiv insats är föräldragrupper för yngre föräldrar.

● Indikerade insatser- Indikerade insatser riktar sig till individer som befinner sig i 

riskzonen och som uppvisar ett problembeteende. Den inriktar sig inte mot grupper. 

● Fördelningspolicy- Innebär här att offentliga aktörer skapar nya resurser som har 

relevans för det brottsförebyggande ungdomsarbetet. 

● Omfördelningspolicy - Innebär i studien att aktörer omfördelar sina resurser, dels 

ekonomiska men även tids- och kompetensomfördelning. 

● Regleringspolicy- Innebär att de olika samhällsaktörerna har, eller skapar, regler och 

riktlinjer som de direkt eller indirekt måste följa.

● Systempolicy- Innebär i denna studie strukturella förändringar inom offentliga 

organisationer, exempelvis att nya tjänster har skapats.

1.6 Disposition

I detta inledande avsnitt har problemformulering, syfte, frågeställningar, en fallbeskrivning samt 

en teoretisk referensram med analysschema presenterats. I kapitel 2 presenteras de metodologiska 

val med vilka vi har genomfört denna studie. I metoden inkorporeras kritik till det valda 

förfarandet. Kapitel 3 är en redovisning av det empiriska material som vi har samlat in och som 

ligger till grund för analysen som presenteras i kapitel 4. Det femte kapitlet innehållet en kort 

diskussion runt resultatet och slutligen återfinns en referenslista i kapitel 6.
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Kapitel 2. Metod

I nedanstående avsnitt presenteras de metodologiska val vi gjort vid genomförandet av denna 

studie.

2.1 Forskningsdesign

Fallstudien är ett metodologiskt angreppssätt med gamla anor som används inom flera olika 

discipliner och lämpar sig väl för socialvetenskaplig forskning (Jacobsson & Meeuwisse, 

2008:41f). Bryman (2011) skriver att en fallstudie är en forskningsdesign där studien avser ett 

specifikt fall. Han menar att en fallstudie är användbar då det ska forskas kring en särskild 

händelse eller då det är en studie av ett bostadsområde (Bryman, 2011:73ff). Jacobsson & 

Meeuwisse (2008) skriver vidare att fallstudien, som är svår att tydligt definiera, kan behandla en 

individ såväl som en hel nation. Trots att fallstudien är svårdefinierad så menar författarna att 

begreppet främst används för att beteckna undersökningar med vissa särdrag. Dessa är bland 

annat att fallet är avgränsat i tid och rum samt att det är ett samtida fenomen som studeras i dess 

naturliga kontext. Vidare implikerar en fallstudie att antalet valda fall är få men att informationen 

som samlas in är djupgående och detaljerad. Ytterligare ett särdrag är att fallet sätts in i ett större 

sammanhang, det handlar om att genom en holistisk beskrivning kunna sätta in fallet i en kontext 

(Jacobsson & Meuwisse, 2008:42,49). Fallstudier kan genomföras med både kvalitativ och 

kvantitativ metod eller en kombination av dessa. (Bryman, 2011:73ff). Fördelar med fallstudier 

är att de genererar konkret och kontextbunden kunskap (Jacobsson & Meuwisse, 2008:50f). Den 

kritik som vanligtvis riktas mot denna form av studie är att den är svår att generalisera och att 

validiteten således påverkas då forskningen rör ett specifikt fall (Bryman, 2011:73ff)

Vi har gjort en fallstudie för att ta reda på hur katastrofer hanteras och arbetssätt förändras. Då 

vår avsikt var att undersöka hur en katastrof, i detta fall branden i Berga, kom att påverka 

samhällsarbetet menar vi att en fallstudie är den studie som passar bäst då vi vill undersöka detta 

fall i detalj. Fallet kopplas sedan till det övergripande ämnet: katastrofhantering. Vi valde bort 

alternativet att göra en komparativ studie (jmf.Bryman 2011:82ff) då en sådan hade inneburit ett 

mer övergripande perspektiv med tanke på tidsaspekten. För att få en så detaljerad bild av fallet, 

som är avgränsat i tid och rum, som möjligt har vi inhämtat information från olika aktörer vilka 

alla på något sätt är en del av den kontext där det brottsförebyggande arbetet. Aktörerna 

presenteras närmare under urval (se 2.4).
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2.2 Metodologiskt tillvägagångssätt 

Vi har använt oss av kvalitativ metod i denna studie då en sådan har bäst förutsättningar att 

frambringa svar på forskningsfrågorna. Vi var intresserade av ta reda på hur de olika aktörerna 

beskriver att det brottsförebyggande arbetet ser ut nu och hur det såg ut före incidenten i Berga. 

Patel och Davidson (2002) skriver att kvantitativ metod generellt kan sägas vara den som bör 

användas vid frågor om var och hur. Författarna skriver vidare att kvalitativ metod är inriktat på 

insamlande av data som kan analyseras med verbala, tolkande analysmetoder. Kvalitativ metod 

lämpar sig i studier där vi söker förståelse för människors upplevelser och åsikter (Patel & 

Davidson, 2002:14). Vi hade för avsikt att ta reda på hur det preventiva arbetet ser respektive såg 

ut i Kalmar och hur en katastrof påverkar närsamhället men med anledning av att det är olika 

aktörers arbetsmetoder om hur detta arbete ser ut och då preventivt arbete kan vara individuellt 

anpassat och komplext ansåg vi inte att den kvantitativa metoden på ett tillfredsställande sätt 

kunde bidra till denna kunskap. 

2.3 Intervjuer

Enligt Denscombe (2010) är en semistrukturerad intervju en intervju där intervjuaren har en 

färdig mall att gå efter, dock är frågorna av en öppen karaktär vilket gör att respondenten har 

möjlighet att vidareutveckla sina tankar kring det som efterfrågas. Frågorna eller temat för 

intervjun behöver inte heller följa en viss ordning utan intervjuaren är friare att anpassa ordningen 

utifrån det som känns logiskt i situationen (Denscombe, 2010:235). Bryman (2011) menar att 

fördelar med denna är att samma teman kan behandlas med alla respondenter men kanske inte på 

exakt samma sätt såsom vore tvunget vid en strukturerad intervju. Det är även möjligt att ställa 

följdfrågor vid en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011:414f)  Bryman (2011) skriver vidare 

att det är vanligt att använda semistrukturerade intervjuer då fler än en forskare är involverade för 

att säkerställa att jämförbara data samlas in. Den vanligaste formen av semistrukturerade 

intervjuer är de så kallade personliga intervjuerna. Fördelar med dessa är att de är förhållandevis 

lätta att arrangera och sedan transkribera då det endast förekommer två röster på bandet (Bryman, 

2011:235,415).

Utifrån att syftet med vår studie är att redogöra för hur, om på något sätt, branden i Berga har 

påverkat det brottsförebyggande ungdomsarbetet valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer snarare än strukturerade respektive ostrukturerade. Då vi valt att intervjua 

myndighetspersoner men även fritidsledare och KRIS som inte har samma organisatoriska 

påverkan på det förebyggande arbetet och dess utveckling ansåg vi det vara lämpligt att använda 

semistrukturerade intervjuer vilket då vi ville ha möjligheten att vara flexibla med frågorna och 
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följdfrågorna då exempelvis KRIS och kommunpolitikern svarar ur vitt skilda perspektiv och har 

olika befogenheter varför en strukturerad intervju skulle vara hämmande. Vidare så valde vi en 

semistrukturerad intervju framför en ostrukturerad då vi har en frågeställning som kräver att viss 

information samlas in från respektive respondent och eftersom att vi är två personer som 

genomför intervjuerna är detta ett sätt att säkerställa att relevanta frågor och ämnen behandlas 

oavsett intervjuare. 

Denscombe (2010) tar även upp att respondenter kan svara olika på de ställda frågorna beroende 

på vem som ställer dem. Det som har störst betydelse vid en intervju är intervjuarens kön, ålder 

och etnicitet vilka kan påverka respondenternas svar. Intervjuarens eget förhållningssätt kan även 

påverka respondentens svar, då denna kan svara det som respondenten tror sig förväntas av 

forskaren. (Denscombe 2010:244f). Vi tog tagit detta i beaktan och har varit medvetna om att 

detta kan ha påverkat vårat resultat. För att undvika att påverka har vi försökt förhålla oss 

neutrala, både vad gäller klädsel och responser till den intervjuades svar. När vi senare satte oss 

och lyssnade på det inspelade materialet insåg vi att vi inte alltid lyckats att vara neutrala då vi 

har lämnat en kommentar eller svarat jakande på respondenternas utsagor vid några tillfällen. 

Detta kan ha påverkat vårt resultat då våra respondenter kan ha fortsatt på ett spår utifrån 

bekräftelsen från oss. De respondenter vi intervjuat har vana av att bli intervjuande i sin yrkesroll, 

även detta kan påverkat de svar vi fått.

2.4 Urval

Vi valde att göra en fallstudie om branden i Berga och dess implikationer på det 

kriminalpreventiva ungdomsarbetet. Utifrån detta var det intressant för oss att inhämta 

information från parter som är ansvariga för eller har överblick över detta arbete. Vi valde därför 

att använda oss av ett subjektivt urval. Detta subjektiva urval baserades till viss del på medias 

rapportering och de personer eller yrkeskategorier som figurerade där. Denscombe (2009) 

förklarar att ett subjektivt urval innebär att forskaren identifierar ett antal personer som anses 

inneha specifika och relevanta data för studiens genomförande (Denscombe, 2009:37). 

Vi valde sex stycken respondenter som företräder sin organisation, dessa är Bergakommissionen, 

fritidsledare, kommunpolitiker, KRIS, polis och socialtjänst. Detta har vi gjort utifrån deras 

ansvarsområden och inblandning i händelseförloppet. Polisen deltar då deras ansvar bland annat 

är att förebygga brott (Polislag, SFS 1984:387, 2§) och socialtjänsten för att dessa ansvarar för att 

arbeta förebyggande, medverka i samhällsplaneringen tillsammans med andra samhällsorgan 

samt hjälpa grupper och individer för att främja goda levnadsförhållanden i kommunen 

(Socialtjänstlag, SFS 2001:453, 3:1,4,7§§). Kommunpolitiker deltar då vi anser att dennes 
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kunskaper kring arbetet i Berga kommer att tillföra vår studie viktig information och då 

kommunpolitikerna och deras uttalanden och åtgärder ifrågasattes i media (jmf. Svensson, 

2011a). Bergakommissionen3 deltar då vi anser att en kommission skapad ur katastrofen har stora 

möjligheter att bidra med hur arbetet ser ut efter branden. Kalmar kommun skriver att deras 

ungdomsgårdar ska präglas av trygghet och vara ett ställe där ungdomar ska kunna utveckla en 

positiv livsstil och ett gott levnadsmönster. Fritidsledare ska hjälpa dem till detta (Kalmar, 2012) 

och på grund av det målet och den insyn fritidsledare torde ha som en följd av det dagliga arbetet 

med ungdomar valde vi att intervjua en fritidsledare från Bergaområdet. KRIS anser vi vara 

relevanta utifrån deras i media (jmf. 1.4) vilja att arbeta förebyggande i form av nattvandring.

Vi har i under arbetets gång sett brister som vi borde tagit i beaktan. Vi har valt att intervjua sex 

respondenter varav två, utifrån deras yrkesroller, hade begränsade möjligheter att berätta om det 

brottsförebyggande ungdomsarbetet. Den ena arbetar inte med ungdomar och den andre tillkom 

efter själva storbranden. Vi valde de respondenter som vi gjorde utifrån det stora mediefokus som 

riktades mot dessa aktörer. Vi ansåg att deras, frivilliga eller ofrivilliga, deltagande i media skulle 

innebära att de hade viktig information att ge oss utifrån att de på olika sätt varit en del av 

katastrofhanteringen. Vi kunde istället tagit kontakt med skolväsendet som faktiskt kommer i 

kontakt med dessa ungdomar nästan dagligen. 

2.5 Avgränsningar

Vi har valt att, med utgångspunkt i tidigare forskning, gällande katastrofer och deras 

konsekvenser, att studera huruvida det kriminalpreventiva arbetet med ungdomar har förändrats i 

Kalmar och i så fall på vilket sätt i och med branden. Det innebär att vi avgränsat oss till enbart 

Kalmar och deras respons på branden och kommer inte undersöka huruvida närliggande 

kommuner, som tagit del av det förhållandevis stora mediaflödet, påverkats. Vi har vidare 

avgränsat oss genom att göra en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. De 

respondenter vi har intervjuat är sex olika aktörer i samhället, som på olika sätt kommer i kontakt 

med ungdomar. Vi har även avgränsat oss till att göra en fallstudie och har därför inte jämfört 

Kalmars katastrofhantering med andra kommuners hantering av liknande händelser.  

2.6 Etiska överväganden

Enligt vetenskapliga rådet (2002) finns det fyra huvudprinciper inom forskning som en forskare 

ska följa. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialitetskravet och nyttjandekravet. 

                                               
3 Bergakommissionen är en särskilt tillsatt kommission som bildades efter branden den 12 oktober 2011. 
Kommissionens ansvar är att arbeta, samt föra fram förslag kring hur det Nya Berga ska se ut (Watanen, 2011)
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera sina informanter om vad syftet med 

studien är och att de som deltar i den när som helst under studiens gång har rätt att dra sig ur och 

säga nej till att delta. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har rätt att själva avgöra 

om de vill vara med eller inte. Konfidentialitetskravet innebär att allt det material som samlats in 

inte ska kunna hamna hos obehöriga aktörer. Nyttjandekravet innebär till sist att det material som 

samlats in endast får användas för studiens syfte (Vetenskapliga rådet, 2002:7ff).

Vi har i i vår studie tagit hänsyn till ovanstående fyra kriterier då vi vid eftersökningen av 

respondenter gick via respektive chefer för att få ett samtycke från dem, samt för att få 

rekommendation på vem vi borde tala med för att få de svar vi eftersträvar. Då vi ringt upp 

respektive chefer har vi därmed erhållit ett muntligt samtycke från respondenternas överordnade 

vilket bör innebära att respondenterna känner att deras medverkan är accepterad av 

organisationen. Vi har sedan gått vidare med att kontakta respektive respondent via telefon, och 

informerat dem om vårt syfte med denna studie samt bett om ett muntligt samtycke även från 

dem. Vi har tydligt redogjort för syftet med vår studie och givit dem vårat telefonnummer för 

eventuell kontakt innan själva intervjun. Detta för att ge respondenterna möjlighet att fundera 

kring sitt deltagande. Då de inte återkom med invändningar skedde intervjuerna på avtalad tid.. 

Vi har även, både vid samtalet i telefon och vid själva intervju tillfället varit tydliga med att våra 

respondenter är konfidentiella och att de när som helst kan avbryta intervjun, samt att det material 

som spelas in kommer att förvaras utom åtkomst för obehöriga.

Ytterligare ett etiskt dilemma för forskare som samlar empiri är att denna måste välja 

urvalsgrupper och frågor som kan röra individers integritet. Det är även forskaren som har 

makten att använda begrepp och benämningar på olika grupper och händelser samt att 

kategorisera och värdera de deltagande individerna (Andersson & Swärd, 2008:242f). Detta har 

vi hanterat genom att intervjua människor i deras professionella roll varför vi anser att deras 

personliga integritet inte inskränks. De har ombetts att svara utifrån sitt professionella perspektiv. 

Vi benämner branden i Berga som en katastrof då den kan ses som detta utifrån dess 

konsekvenser för området och Kalmar. För att belysa hur ett samhälle reagerar på katastrofer tar 

vi upp exempel såsom 9/11 och tsunamin i Sydostasien 2004. Det är inte vår avsikt att likställa 

branden i Berga med dessa katastrofer som krävde många liv och lämnade massiv förstörelse. 

Katastrofer kan vara av olika storlek och exemplen används för att genom kända händelser belysa 

hur ett samhälle reagerar på olika typer av katastrofer. 
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2.7 Litteratursökning

Vi har genom Linnéuniversitetets databaser sökt efter aktuell litteratur och efter tidigare 

forskning. De databaser som varit mest användbara är sociological abstract och social services 

abstract. De ord vi sökt på är youth, crimeprevention, society, crisis, catastrophes, management 

och policy. Dessa har kombinerats på olika sätt för att begränsa antalet träffar. Vi har även hittat 

litteratur genom att studera referenslistor på den litteratur vi redan hade för att på så sätt få fler 

infallsvinklar. För att kunna beskriva situationen i Berga så har vi också använt oss av 

dagstidningar. Vi har valt att använda oss av elektroniska versioner av dagstidningsartiklarna då 

vi tänker att detta underlättar för läsaren som enkelt kan hitta artiklarna. Vi har utöver detta 

kompletterat med information från officiella hemsidor såsom brottsförebyggande rådets och 

Kalmar kommuns.

2.8 Tillvägagångssätt

Vi valde att ta kontakt med våra sex respondenter via telefon. Då vi har tagit etiska aspekter i 

beaktan har vi valt att i de fall där respondenten inte själv har en chefsposition ringa till berörda 

chefer för att få ett godkännande till att ta kontakt med våra respondenter. Enligt Bryman (2011) 

är det viktigt att själva intervjuerna sker på en lugn och ostörd plats för att inspelningen ska få så 

bra kvalitet som möjligt vilket gör det fortsatta arbetet med transkribering lättare. Respondenterna 

ska dessutom känna sig trygga med att ingen annan kan höra vad som sägs (Bryman, 2011:421) 

Detta tog vi hänsyn till genom att låta respondenterna välja tid och plats för intervju för att få dem 

att i möjligaste mån känna sig bekväma i den kommande situationen. Vi informerade även redan i 

telefonsamtalet om studiens syfte, att de när som kan dra sig ur och att vi kommer att 

avidentifiera dem i studien. Vid telefonkontakten informerade vi även om att vi kommer att spela 

in intervjun för att lättare kunna analysera vårt arbete, men att det inspelade materialet senare 

kommer att raderas. Denna information upprepades ytterligare vid själva intervjutillfället. Vi 

informerade även om att vi var två stycken som deltog vid intervjutillfället där en ställer frågorna 

och den andra tar stödanteckningar. Samtliga av våra respondenter deltog i hela studien och vi har 

därför inget bortfall.

Efter att den initiala kontakten var tagen sammanställde vi en intervjuguide Då vi kände att vi var 

färdiga med frågorna gjorde vi en så kallad pilotintervju som enligt Bryman (2011) innebär att 

man gör en testintervju och då kan upptäcka eventuella fel eller problem med frågorna. En 

pilotintervju bör göras fler än en gång då det är lättare att hitta eventuella brister med frågorna 

desto fler gånger dem blivit ställda. (Bryman, 2011:258) När vi gjorde vår pilotintervju framkom 

det vissa problem och några frågor redigerades alternativt plockades bort. Vår pilotintervju visade 
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dock att frågorna var lätta att förstå och att det fanns möjlighet till vissa följdfrågor kring dessa. 

Vi gjorde enbart en pilotintervju då vi ansåg oss ha begränsad tid, vilket i sin tur medförde vi i 

efterhand upptäckte vissa brister. Flera av de svar vi fick var återupprepningar då en del frågor 

var stora och vi gav de intervjuade stor frihet att själva resonera vidare kring dessa. De svarade då 

delvis på flera frågor och tvingades ibland upprepa sig. Detta har vi tagit i beaktande då vi 

sammanställt och analyserat resultaten men då våra respondenter varit öppna i sina svar anser vi 

att vi fått tillräckligt med material. 

2.9 Validitet och reliabilitet

Validitet innebär trovärdighet i det insamladet materialet och reliabilitet är tillförlitligheten

(Denscombe 2010:380-381). Denscombe (2010) menar att det är viktigt som forskare att påvisa 

att de resultat som framkommit är trovärdiga och riktiga. För att studien ska visa sig vara 

trovärdig är det viktigt att forskaren tydligt redogjort för hur han har kommit fram till ett resultat

och att han har följt de kriterier som finns när det gäller kvalitativ forskning. Dessa olika kriterier 

är Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet. Validitet är hur noggrann 

undersökningen är. Reliabilitet innebär att forskningen är neutral och skulle kunna göras om igen 

med samma instrument. Generaliserbarheten, eller som det också kallas, extern validitet, innebär 

att själva forskningen skulle kunna generaliseras och göras om på en annan liknande studie. 

Objektivitet innebär att studien inte är vinklad på något sätt och att den är opartiskt utförd 

(Denscombe, 2010:378f).

I samband med att vi tagit kontakt med våra respondenter har vi frågat dem om vi kan återkomma 

med frågor för att försäkra oss om att det insamlade materialet stämmer överens med det våra 

respondenter berättat, detta för att kunna försäkra oss om att det insamlade materialet har en bra 

validitet. Vi har också vi själva intervju tillfällena reflekterat tillbaka svaren till respondenten för 

att försäkra oss om att det vi uppfattat varit rätt. Vi har även försökt att hålla oss till ett material 

som skulle kunna användas om igen för att då uppnå samma resultat. Detta vet vi är svårt då vi 

använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren kanske ställer följdfrågor 

som kan ge ett annat resultat. Genom studiens gång har vi försökt att förhålla oss så neutrala som 

möjligt, dock har vi varit medvetna om att vårt förhållningssätt vid intervjutillfällena kan ha 

vinklat svaren, vi har också med i beaktan att våra tolkningar av resultaten kan skilja sig från 

övriga forskares, vilket i sin tur kan påverka trovärdigheten.

2.10 Analysmetod

Denscombe (2010) tar upp att det finns fem huvudpunkter då det kommer till analys av 

kvalitativa data. Den första punkten är förberedelse av data, som handlar om hur rådata förvaras 
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och sammanställs. Punkt två är förtrogenhet med data och behandlar forskarens arbete för att 

bekanta sig med sin data, detaljer och helhet för att finna samband och olikheter i den. Nästa 

punkt är tolkning av data och detta innebär bland annat att koda och kategorisera materialet för att 

identifiera eventuella samband och återkommande teman. Punkt fyra i analysprocessen är 

verifiering av data som innebär att säkerställa forskningens trovärdighet. Den femte och sista 

punkten är presentation av data som behandlar hur och varför viss data presenteras (Denscombe 

2010:369ff).

I studien har vi hantera detta genom att efter intervjuerna föra över det inspelade materialet till 

datorn och samtidigt ha kvar det på telefonerna för att försäkra oss om att alltid ha material kvar 

om något skulle försvinna. Vi transkriberade sedan intevjuerna och skrev ut dessa med breda 

sidomarginaler för att ha plats vid sidan om texten. Genom det omfattande arbetet med 

transkriberingarna gjorde vi oss förtrogna med vår data och sedan läste vi respektive intervju ett 

flertal gånger för att fördjupa denna förtrogenhet. Vi satte oss sedan och delade in texten i olika 

kategorier, såsom metoder innan, metoder efter och samverkan för att sedan lätt kunna gå tillbaka 

för att hitta de relevanta delarna av det insamlade materialet. Vilka åtgärder vi vidtagit för att 

verifiera vår data framkommer i avsnittet om validitet och reliabilitet (jmf. 2.9). Utöver det har vi 

även i stor utsträcknig ställt samma frågor till de olika respondenterna. Då arbetet mot 

ungdomsbrottslighet är en gemensam angelägenhet har vi av flera olika respondenter fått 

beskrivningar av samma arbetsmetoder och genomförda förändringar vilket verifierar vår data. 

Vad gäller presentationen av data har vi som författare haft makten att välja vilket material som 

ska inkluderas respektive exkluderas. Vi har valt att presentera det material som är relevant för att 

svara på våra frågor men är medvetna om att våra tolkningar av vad som är relevant är subjektiv. 

2.10 Förförståelse

Vi är medvetna om att vår förförståelse kring socialt arbete har begränsat oss en del i valet av 

följdfrågor vid våra intervjuer, då vi inte tänkte på att vissa frågor hade krävt följdfrågor för att få 

ut tillräckligt med information, speciellt när det rörde sig om intervjun vid socialtjänsten där vi 

båda två har förförståelse kring deras arbete. Vi har också varit medvetna om att även vi kan vara 

påverkade av media och det som skrivits om detta ämne då media i detta fall vinklat händelsen ur 

ett kritiskt perspektiv. Detta har vi genom studien varit medvetna om. Vi har dock själva aktivt 

tagit ställning och resonerat kring händelsen. Media har exempelvis inte benämnt händelsen som 

en katastrof  utan detta är vår benämning med utgångspunkt i den tidigare forskning vi studerat. 
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Kapitel 3. Empirisk redovisning

I detta avsnitt presenteras insamlade data från intervjuerna. Vi har valt att presentera materialet 

utifrån tidigare beskrivna analyspunkter (jmf.1.5.5 Analysschema.). De tre punkterna rörande typ 

av insatser, universella, selektiva och indikerade presenteras uppdelat i före respektive efter 

storbranden för att det ska bli tydligare. Avslutningsvis presenteras en tabell för samtliga punkter. 

I flera fall återfinns samma insats under flera punkter då de utifrån olika perspektiv kan tillhöra 

flera olika kategorier. Vi har i de fallen, med från respondenterna insamlad data, belyst varför 

insatsen hamnat under respektive kategori.  Inledningsvis presenteras dock respondenterna och 

deras yrkesroller kort. 

3.1 Respondentpresentation

Bergakommissionen - Bergakommissionären arbetar på kommunledningskontoret i Kalmar. Det 

är en tjänst som inte fanns innan personen kom till Kalmar och denna anser därför att hen4 har 

kunnat forma rollen själv. Hen fick från kommunledningen uppdraget att hålla ihop arbetet med 

Bergakommissionen. 

Fritidsledare - Fritidsledaren är verksam i Kalmar kommun och har jobbat som fritidsledare till 

och från i 18 år. Hen berättar att hens politiska uppdrag är att bedriva meningsfull fritid för 

ungdomar. 

Kommunpolitiker - kommunpolitikern har innehaft sin post i ett drygt år. Hen berättar att hen 

har ett politiskt ansvar för de mjuka frågorna i kommunen. Hen var en av de kommunpolitiska 

initiativtagarna till Bergakommissionen. 

KRIS - Informanten från KRIS  är ordförande för KRIS verksamhet i Kalmar. Hen började arbeta 

på KRIS 2008. Hen beskriver att hen är en allt i allo vilket innebär att hen har föreläsningar på 

skolor, motiverande samtal med intagna samt är verksamhetsansvarig. 

Polisen - Polisen är är chef för ungdomsenheten i Kalmar. Hen har innehaft denna position i tre 

år och har ett personalansvar för 10 personer. Före chefspositionen jobbade hen med ungdomar i 

annan befattning sedan 1999. 

Socialförvaltningen - Svarande socialsekreterare arbetar sedan oktober 2011 med ungdomar ute 

på fältet. Hen berättar att hen är nischad mot just ungdomskriminalitet. Med under intervjun är 

även en enhetschef inom individ och familj i Kalmar.

                                               
4 Hen används istället för hon och han som ett könsneutralt personligt pronomen (www.ne.se). Vi har valt att 

använda oss av det som ett led i avidentifieringsprocessen.
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3.2 Universella insatser före storbranden

Bergakommissionären som även är samordnare på kommunledningskontoret berättar att Kalmar 

före branden hade områdesgrupper5. Områdesgrupperna bestod av socialtjänsten, polisen, skolan, 

fritidsledare och eventuellt en representant för landstinget berättar hen vidare. Syftet med 

områdesgrupperna, menar Bergakommissionären, var att skapa en samlad problembild och arbeta 

för att lösa denna tillsammans. Även kommunpolitikern, socialtjänsten, polisen och fritidsledaren 

tar upp områdesgrupperna. Bergakommissionären menar att dessa före branden generellt sett inte 

var välfungerande då ansvaret för samordningen låg på kultur och fritid fast det egentligen är 

socialtjänsten som har en lagstadgat skyldighet att arbeta förbyggande. De grupper som 

fungerade var sådana där det fanns eldsjälar som organiserade möten och prioriterade arbetet. 

Polisen och kommunpolitikern menar att områdesgruppen i Funkabo, dit Berga också hör, var en 

av de välfungerande områdesgrupperna. 

Polisen berättar att de före småbränderna arbetade med att fördela sin tid över Kalmars alla 

områden. Socialtjänsten berättar att dem, de senaste sex-sju åren har haft ett förebyggande team 

och en del av deras arbetsuppgifter har varit att vara ute på föräldramöten för att inte bara arbeta 

på indikerad nivå utan informera mer generellt om vilka tidiga insatser socialtjänsten kan erbjuda. 

Kommunpolitikern berättar att de för att förhindra ungdomskriminalitet, arbetade med att minska 

arbetslöshet och barnfattigdom samt för ökad integration. Detta poängterar hen dock är 

socialpolitiska problem för vilka det inte finns enkla åtgärder. Hen menar också att kommunen 

och politikerna inte har gjort tillräckligt, främst i förhållande till integrationsarbetet. 

KRIS berättar att de innan branden hade arbetat, under ett drygt år för att få igång nattvandring i 

Kalmar. Hen berättar att de flera gånger varit i kontakt med kommunen angående detta men att 

ingenting hände. Fritidsledaren berättar att de jobbade på samma sätt före bränderna som de gör 

idag. Det innebär enligt hen att finnas tillgänglig för alla ungdomar i den egenskap som de 

behöver. Hen menar att det innebär att hen för vissa får agera amatörkurator och för andra 

amatörsnickare. Det viktiga är att finnas till som vuxen för ungdomar i ett samhälle där 

föräldrarna inte alltid har tid. Fritidsledaren berättar om att de arbetade med att göra så att 

ungdomarna kände sig sedda och hörda och att deras roll var att vara professionella vuxna som 

fanns där för ungdomarna och pratar om det som är svårt, jobbigt och pinsamt. Fritidsledaren 

berättar vidare att det fanns föräldrautbildningar i kommunen. Hen menar att fler alternativ skulle 
                                               
5 Områdesgrupperna presenteras som universell insats då områdesgrupperna täcker upp samtliga av Kalmars 

områden. Inte enbart de som kan anses vara riskfyllda. Varje specifik områdesgrupp arbetar dock selektivt och därför 
återfinns områdesgrupperna även under den rubriken.
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ha varit bra då en utbildning inte passar alla men det fanns ändock utbildningar, öppna för alla, 

som syftade till att stärka föräldrarollen.

Sammanfattningsvis så har intervjuerna visat att det fanns ett fåtal universella insatser i form av 

ofungerande områdesgrupper, tillgänglighet, föräldrautbildningar, medverkan på föräldramöten 

samt patrullering från polisens sida. På kommunpolitisk nivå arbetade man mot arbetslöshet och 

barnfattigdom och KRIS försökte, under ett års tid, att få till stånd nattvandring.

3.3 Universella insatser efter storbranden

Bergakommissionären berättar att då områdesgrupperna inte fungerade tillfredsställande före 

branden så håller dessa på att arbetas om. Tidigare var ansvarsfördelningen av det 

brottsförebyggande arbetet oklar. Då grupperna inte fungerade fick aktörerna inte en samlad bild 

av problemen i Kalmar och kunde därför inte gå in med insatser i ett tidigt skede. 

Bergakommissionären berättar att förslaget, som ligger uppe för beslut i fullmäktige nu, är att 

Kalmar ska täckas upp av sju områdesgrupper för vilka socialtjänsten ska ansvara. Grupperna ska 

enligt förslaget inledningsvis, från och med hösten 2012 träffas en gång per termin. 

Bergakommissionären berättar vidare att planen är att införa en övergripande grupp med 

ledningen från respektive myndighet för att man även på ledningsnivå ska ha ett samarbete och 

en tydlig bild för hur kommunen ser ut.

Polisen, socialtjänsten och fritidsledaren har förutom att de påverkas av ovan beskrivna 

förändringar i områdesgrupperna inte gjort några förändringar av universell karaktär. 

Kommunpolitikern nämner barnfattigdom som en betydande risk och har planer på att arbeta 

vidare mot den. Hen menar att barnbidraget skulle behöva höjas men detta ligger på riksdagsnivå. 

Kalmar kommun, berättar hen, arbetar nu aktivt mot arbetslösheten och har tillsammans med 

arbetsförmedlingen infört regler om att alla kommunala sommarjobb ska gå via 

Arbetsförmedlingen. Kommunpolitikern berättar att hen tidigare har noterat att det oftast är 

blonda och blåögda ungdomar som sommararbetar för exempelvis serviceförvaltningen och 

menar att dessa får jobben genom familjekontakter. Det är slut med nu hävdar hen då alla 

ungdomar, oavsett kontaktnät, ska ha samma möjligheter. Kommunpolitikern berättar vidare att 

de från kommunens sida undersöker möjligheten att införa områdes specifika Prova På Praktiker

(PPP) under sommarmånaderna. Detta för att ungdomarna ska kunna få göra den praktiken i sitt 

eget bostadsområde, vilket område det än må vara, och således bidra till en förbättrad miljö. 
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KRIS berättar att de och flera andra föreningar sedan storbranden har börjat nattvandra. 

Inledningsvis handlade det om Bergaområdet men idag är verksamheten förlagd till de centrala 

delarna av Kalmar där flest ungdomar befinner sig på kvällar och helger. 

Sammanfattningsvis så har de universella arbetet i stort sett varit bestående genom katastrofen. 

Områdesgrupperna kan komma att omorganiseras enligt liggande förslag och KRIS med flera 

nattvandrar i nuläget i centrala Kalmar där ungdomar från olika områden möts.

3.4 Selektiva insatser före storbranden

Polisen i Kalmar informerar om att de innan storbranden hade poliser som patrullerade frekvent i 

området, både civilklädda och i uniform. Då de små bränderna startade gjorde polisen en 

omprioritering och spenderade all ledig tid i Berga. Både ungdomsteamet och resterande poliskår 

befann sig enligt ungdomsteamschefen i området. Hen berättar att de var där för att prata, iaktta 

och störa, helt enkelt göra allt som dom kunde göra. Hen berättar vidare  att ungdomarna i 

området uppfattade denna massiva polisnärvaro som jobbig och berättar om en killes resonemang 

inför en promenad, drogpåverkad, genom Berga centrum “Han skulle bara passera igenom och så 

tänkte han tanken; ska jag gå runt för det är så mycket poliser här? Nej.. jag chansar och går 

igenom och här är ni... och jag som precis har rökt på!” (Ungdomsteamchef polisen, 120412). 

KRIS menar dock att polisen inte var så närvarande i området utan enbart körde igenom och 

påpekar att det väl var ganska bekvämt, att stanna i bilen, när det var minusgrader ute. Både 

KRIS och fritidsledaren berättar vidare att polisen tidigare hade kvarterspolis stationerad i 

Funkabo och menar att detta arbetssätt var betydligt bättre då det bidrog till närhet med 

ungdomarna och ökat samarbete med fritidsgård och skola.

KRIS berättar att de i och med de småbränderna som föregick den stora återigen aktualiserade 

nattvandringsfrågan hos kommunen och denna gång påtalade att behovet var stort i just Berga. 

“[...] Vi ringde ju ändå till kommunen och sa att det är nu det hade varit bra om det här med 

nattvandring hade varit klart” (KRIS 120412). Kommunpolitikern berättar också att KRIS hörde 

av sig angående nattvandring men att detta inte hann komma igång. KRIS arbetar annars inte 

uttalat brottsförebyggande mot ungdomar då hen berättar att deras huvudsyfte är att hjälpa före 

detta kriminella att acklimatisera sig i samhället. Representanten för KRIS berättar dock att de 

bjuds in till skolor regelbundet för att berätta om sina handlingar och konsekvenserna av detta. 

Det här menar hen görs för att måla upp ett skräckexempel för ungdomarna. Det är då enskilda 

skolor som bjuder in dem.
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Ungdomspolisen berättar att hen då småbränderna härjade kände att polisen inte själva kunde ta 

ansvar för arbetet och ringde upp socialchefen och påtalade att det fanns ett stort behov av 

fältsekreterare i Berga. Hen berättade vidare att bränderna togs på allvar även av 

socialförvaltningen och att fältsekreterarna var i tjänst redan efter ett par veckor. 

Socialsekreteraren berättar att fältsekreterare sattes in för att påbörja ett arbete med att identifiera 

och nå den grupp av ungdomar som befann sig i riskzonen. Socialsekreteraren berättar att hen 

och en person till i början av oktober 2011 tillträdde tjänsterna. Hen berättar också att de träffade 

ungdomarna som senare skulle bränna ner stora delar av Berga centrum bara en dryg halvtimme 

före brottet. 

Fritidsledaren berättar att fritidsgården i Funkabo inför höstterminen 2011 tog beslutet att enbart 

jobba med åldergruppen 12-16 år. Verksamheten har tidigare också varit inriktad på denna 

åldergrupp men gymnasielever har ändock välkomnats. Från hösten 2011 får gymnasieelever inte 

längre vistas på fritidsgården i Funkabo. Fritidsledaren menar att detta dels är för att skydda sin 

primära målgrupp från influenserna från de äldre, stökigare ungdomarna och dels för att skydda 

personalen som helt enkelt inte orkar med att hantera de stökigare ungdomarna. Detta berättar 

fritidsledaren ledde till en tryggare miljö för de unga men samtidigt till att en grupp med 

ungdomar saknade aktiveringsmöjligheter. Fritidsledaren berättar även att just Berga har varit ett 

problemområde under väldigt lång tid där nya grupperingar dyker upp med jämna mellanrum. 

Dessa grupper med ungdomar är egentligen inte dåliga människor menar hen men i jakten på 

status gör de saker som går över gränsen. Med anledning av detta har fritidsgården i Funkabo 

jobbat mycket med att separera ungdomar från dessa grupper redan innan den enskilda ungdomen 

begått brottsliga handlingar.

Kommunpolitikern beskriver att Berga var ett bortglömt område före bränderna från politikernas 

sida. Som ett resultat av småbränderna lade kommunpolitikern och hens kollegor mer tid i 

området, mötte och lyssnade på allmänheten, och på funderingar kring hur situationen skulle 

kunna lösas.  Hen berättar att det i området fanns ett gott samarbete mellan skola, polis och 

fritidsgårdar. Tidigare beskrivna områdesgrupper (se 3.2) som finns i hela kommunen har enligt 

kommunpolitikern, polisen och socialtjänsten en grupp i Funkabo, dit Berga hör. 

Kommunpolitikern och polisen säger att det just i Funkabo var en välfungerande sådan, där 

arbetet faktiskt prioriterades. Kommunpolitikern berättar vidare att låg- och mellanstadieskolan i 

området har klassuppsättningar med cyklar, skridskor, liggunderlag och liknande för att motverka 

att stigmatiseringen runt barnfattigdomen.
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Sammanfattningsvis kan det sägas att det fanns få selektiva insatser före småbrändernas start. 

Områdesgrupper fanns med fungerade över lag dåligt. Fritidsgården var från hösten 2011 en 

selektiv insats för ungdomar under 16 år. KRIS försökte få till stånd nattvandring i Berga men 

misslyckades och kommunpolitikern berättar att det var ett bortglömt område. I Samband med 

småbränderna centrerade polisen sitt arbete till Berga och socialtjänsten satte in fältsekreterare.

3.5 Selektiva insatser efter storbranden

Fritidsledaren och Bergakommissionären nämner att arbetet i området har påbörjats och att alla 

har möjlighet att påverka. Bergakommissionen bildades för att arbeta med frågor rörande Bergas 

framtid. Resultat av arbetet går redan att se i form av tillkomna belysningar i mörka områden och 

klippta buskar, båda för att öka tryggheten i området. Resten av kommissionens förslag ligger nu 

på kommunalpolitisk nivå där arbetet med budgetfrågor ligger. Bergakommissionären har även, i 

hens ordinarie yrkesroll, parallellt med kommissionsarbetet verkat för en omstrukturering av 

områdesgrupperna. Detta för att de på områdesnivå ska fungera så som tänkt, brottsförebyggande 

genom ett samarbete mellan olika myndigheter. 

KRIS påbörjade nattvandring efter storbranden, initialt i Berga, men nu är den förlagd till centrala 

Kalmar och fler frivillighetsorganisationer hjälps åt. Polisen berättar att de lade ner stort 

engagemang i området direkt efter branden men att de i dagsläget är tillbaka till sin 

ursprungsposition där de fördelar sina resurser jämt över Kalmars områden.

Socialtjänsten och Fritidsledaren arbetar på samma sätt som under veckorna före storbranden. 

Socialtjänsten har dock förlängt sina fältsekreterare till årsskiftet 2012/2013 för att jobba mer 

med de grupper som behöver stöd i form av vuxna och för att lättare kunna identifiera 

riskgrupperna. 

Kommunpolitikern berättar att hen med kollegor spenderade mycket tid i Bergaområdet efter 

branden för att lyssna på invånarna. Utöver dessa selektiva insatser som redan är igång pågår på 

kommunnivå ett budgetarbete berättar kommunpolitikern. De ser över vilka av förslagen från 

Bergakommissionen som är högst prioriterade och på vilket sätt man från kommunal nivå kan 

bidra till att förbättra situationen i Berga för ungdomarna och för resten av allmänheten. 

Bergakommissionären berättar att hen vid intervjutillfället håller på att göra en rangordningslista 

över förslagen från dels kommissionsarbetet och dels från inkomna medborgarförslag. Det rör sig 

om internetcafé, multiarena, ungdomscoach, odling och mycket mer. Kommunpolitikern menar 

att det är viktigt att de får en lista som är rangordnad utifrån invånarnas prioriteringar då 

delaktighet och medbestämmande är centralt i arbetet.
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Sammanfattningsvis så visar resultatet på att det i katastrofens direkta efterdyning arbetades 

selektivt i form av att polisen, kommunpolitikern, fältsekreterarna och KRIS, med den nystartade 

nattvandringen, befann sig i området. Bergakommissionen inrättades och områdesgrupperna 

håller även på att arbetas om för att arbetet på selektiv nivå ska förbättras.

3.6 Indikerade insatser före storbranden

Kommunpolitikern berättar att kuratorn på skolan ringat in ungdomar med riskbeteende och 

fritidsledarna har stöttat upp dessa. Hen säger att fritidsledarna har haft mycket samtal med 

föräldrar till dessa ungdomar för att försöka förstärka föräldrarollen, dock har detta ibland varit 

svårt på grund av språkbarriärer. Fritidsledaren berättar också om att de talar mycket med 

föräldrar men att kulturella skillnader ibland uppstår som gör att deras råd och anvisningar inte 

uppmärksammas. 

KRIS arbetar inte själva indikerat men menar att socialtjänsten inte har särskilt mycket att bidra 

med till ungdomar med problem utan det handlar om kontaktpersoner och kontaktfamiljer med 

vilka ungdomarna ska göra aktiviteter som de kanske inte alltid uppskattar och som känns 

onaturliga. Socialsekreteraren berättar också om att just kontaktpersoner och familjer är och var 

en del i arbetet med ungdomar i riskzonen som har identifierats. Hen berättar att socialtjänsten de 

senaste sex-sju åren haft ett förebyggande team. Teamets främsta uppgift är att jobba mot barn 

och ungdomar i ett tidigt skede. Det har inneburit att de har jobbat med barn och ungdomar som 

uppvisat någon form av problembeteende, exempelvis uteblivit från skolan och försökt att få 

dessa tillbaka in på rätt spår innan det går så långt som till att de eldar i sopptunnor. 

Socialsekreteraren berättar att detta dock innebar att en grupp, de ungdomar som redan hade 

allvarliga problembeteenden och som var i behov av direkt hjälp, helt lämnades åt sitt öde. Hen 

berättar att det alltid finns ungdomar som faller utanför och som inte räddas i det tidigare stadiet 

där det förebyggande teamet arbetar och dessa har således under flera år inte haft någon som sett 

eller hjälp dem. Fritidsledaren menar att socialtjänsten brustit i och med denna avsaknad av 

fältsekreterare och i och med att de nästan uteslutande arbetar med individer trots att det även är i 

familjer och grupper som problemen återfinns. Socialsekreteraren berättar vidare att hen även 

jobbade med medling och brottsförebyggande samtal tillsammans med polisen. När situationen i 

Berga eskalerade, i och med de upprepade småbränderna, beslutade socialförvaltningen att 

påbörja ett arbete med fältsekreterare för att nå den ovan beskrivna gruppen. Socialsekreteraren 

berättar att hen och en person till i början av oktober 2011 tillträdde tjänsterna och påbörjade ett 

arbete med att identifiera berörda ungdomar och påbörja ett relationsarbete till dessa. Hen berättar 
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att de träffade ungdomarna som senare skulle bränna ner stora delar av Berga centrum bara en 

dryg halvtimme före brottet. 

Polisen berättar att de i Kalmar arbetar något annorlunda sett till resten av landet då de även 

arbetar med ungdomar som inte nått straffmyndighetsålder. Det innebär att ungdomar under 15 år 

som begår brott också får ta del av en form utav medling. Socialsekreteraren som är delaktig i 

denna berättar att det förutom medling finns något som kallas brottsförebyggande samtal. Dessa 

innebär att polisen kallar socialtjänsten, en ungdom, som är misstänkt för brott, och dennes 

föräldrar. Dessa samtal genomförs även om den misstänkta är under femton år och också i fall där 

ungdomen är misstänkt men bevisunderlag saknas. Socialsekreteraren berättar vidare att samtalen 

har generell karaktär då ungdomarna inte vill erkänna att de varit inblandade men det viktigaste 

är ändå att nå ungdomen och dennes föräldrar. Hen poängterar att föräldraarbetet är oerhört 

viktigt och de brottsförebyggande samtalen fungerar som en metod för att synliggöra eventuella 

riskbeteenden hos ungdomen för föräldrarna.

Sammanfattningsvis så arbetade fritidsledare, polis och socialtjänst indikerat före branden. Detta 

genom att fritidsledaren arbetade med, av skolkuratorn, utpekade ungdomar och polis, 

tillsammans med socialtjänst bedrev medling samt brottsförebyggande samtal. Socialtjänsten 

satte veckorna före branden in fältsekreterare och hade sedan tidigare sitt förebyggande team som 

bland annant arbetar på indikerad nivå.

3.7 Indikerade insatser efter storbranden

Berga kommissionen, kommunen och KRIS arbetar inte indikerat utan snarare selektivt. 

Fritidsledaren och polisen berättar att ingen av dem har gjort några förändringar i sitt arbete.

Socialtjänsten fortsätter, berättar de, att arbeta på individnivå men har förändrat sitt arbete genom 

att hålla mer fokus på familjerna. De berättar vidare att det är svårt om det inte finns motivation 

från individernas och dennes vilja till förändring. Fritidsledaren menar att socialtjänsten brister i 

att de inte arbetar med gruppen eller familjen runt individen. Socialtjänsten menar dock att i de 

fall då varken ungdom eller föräldrar ser att det finns några problem så är deras möjligheter att 

ingripa begränsade. Detta gäller även i de fall då det är erfarna socialsekreterare med gedigen 

kunskap som arbetar i ärendet. Enhetschefen beskriver hur de ser på ungdomsbrottsligheten och 

arbetet med den som följer;

Det här är ju bara den effekt av att man faktiskt inte mår bra och därför måste man jobba med föräldrarna, 

med ungdomarna på ett mer utpräglat sätt [...] sen vet vi ju hur svårt det är , är man inte motiverad som varken 

förälder eller ungdom så är det väldigt svårt att nå. (Enhetschef, 120410)
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Socialtjänsten berättar vidare att fältverksamheten är förlängd till och med årsskiftet 2012/2013. 

Fältarbetarna arbetar både på selektiv och på indikerad nivå då det handlar om att identifiera 

riskgrupper men även arbete med individerna som är i behov av hjälp nu. Enhetschefen berättar 

att de från ledningens sida är glada över att arbetet är igång och hoppas på förlängning även efter 

årsskiftet då de ser att behovet av fältsekreterare är påtagligt.

Sammanfattningsvis så visar intervjuerna på att de indikerade insatserna är oförändrade i 

förhållande till veckorna före branden bortsett från att socialtjänsten ämnar ha mer fokus på 

familer.

3.8 Fördelningspolicy

I och med de små bränderna i soptunnor och containrar tillsatte socialtjänsten två fältsekreterare 

vars uppgift var att jobba mot ungdomskriminalitet. Dessa två fältsekreterare  innebar nya 

resurser för polisen och fritidsledaren i deras arbete. Fritidsledaren berättar att dessa är en viktig 

ny resurs för dem i deras arbete då man länge har saknat den mer naturliga kontakten med 

socialtjänsten. Hen beskriver att socialtjänsten har haft en skevhet i sin organisation och menar att 

det har varit svårt för fritidsledare att få kontakt med dem,   “man har ett elfenbenstorn [...] där 

man liksom har en jättehög vindbrygga, vallgrav, krokodiler, asgamar och så har man kanoner 

som skjuter ner också. Vi kastar in meddelandet men vi får ingenting tillbaks” (Fritidsledare, 

120413). Hen menar vidare att detta förhållande har lett till att fritidsledare lagt mer tid än de 

borde på att själva försöka lösa problem som i realiteten borde hanteras av socialtjänsten. 

Fritidsledaren berättar vidare att det idag finns ett gott samarbete med fältsekreterarna som 

befinner sig i området och att detta innebär att fritidsledarna har möjligheten att vara just detta, 

fritidsledare. Tidigare menar hen att de var mer socialarbetare än fritidsledare då de fick ha 

behandlande samtal med ungdomarna även då de egentligen inte har varken kompetensen eller 

uppdraget. Fritidsledaren ser denna nya resurs som ett viktigt tillskott men menar att det behövs 

fler fältsekreterare. Även polisen berättar att fältsekreterarna är en viktig resurs i det 

brottsförebyggande arbetet och menar att deras närvaro har lett till en öppnare kommunikation 

mellan myndigheterna. Hen menar att samarbete alltid har funnits inom kommunen och olika 

myndigheter men att detta definitivt har blivit bättre och menar att de kan prata om saker, trots 

sekretess, om det anses vara för ungdomens bästa.

Bara dagar före branden gick kommunstyrelsens ordförande ut och sa att inga resurser kommer 

att läggas på Berga fören bränderna upphör. Detta är ett uttalande som alla respondenter utom 

KRIS ställde sig bakom även om de förstod att det kunde verka provocerande. Efter storbranden 
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tog kommunen dock beslutet att skapa nya resurser i området. Bergakommissionen är en ny 

resurs som tillsattes efter storbranden för att ta fram förslag på hur det “Nya Berga” skulle kunna 

se ut. Kommissionen var ett initiativ från kommunpolitikernas sida berättar kommunpolitikern. 

Tanken menar hen vidare var dock bara att skapa den, samla människor från området som

frivilligt ville delta, för att sedan ta ett steg tillbaka och låta kommissionen arbeta utan politisk 

styrning. Bergakommissionären berättar att kommissionen bestod av boende, näringsidkare och 

föreningar i området. Utöver dessa deltog också några som i dag inte lever eller verkar i Berga 

men som ändå kände att de ville bidra. Hen berättar vidare att det var unga såväl som gamla och 

inrikesfödda såväl som utrikesfödda. Bergakommissionären informerar om att kommissionen 

tagit fram ett antal förslag, däribland en odling, förslag på åtgärder för att trygga området och 

åtgärder för att förstärka känslan av samhörighet. Hen berättar att Bergakommissionen officiellt 

är avslutad då de avgett sin slutrapport men att kommissionärerna fortfarande arbetar i området.

Kommunpolitikern berättar att de befinner sig i en process för att skapa ett brottsförebyggande 

råd i Kalmar. Detta är något som inte funnits på ett flertal år i kommunen men behovet existerar. 

Hen berättar också att nattvandringen som är en ny resurs i Kalmar har kommit igång. Varje 

förening som nattvandrar får 2000 kronor per natt för sitt arbete. KRIS berättar att ungdomarna 

till en början tyckte att det var roligt att de var ute i området och fanns till för dem men att denna 

glädje försvann då nyhetens behag försvunnit. Nu tycker ungdomarna enligt KRIS mest att det är 

jobbigt.

Sammanfattningsvis har det framkommit att det i anslutning till branden, både före och efter, 

gjordes fördelningspolicyförändringar. Socialtjänstens fältsekreterare blev en ny resurs för övriga 

aktörer att tillgå och Bergakommissionen och nattvandringen tillkom efter som resurser.

3.9 Omfördelningspolicy

Polisen berättar de små bränderna ledde till att det avsattes stora mängder personal som jobbade 

med detta (se 3.4). Polisen tar också upp att arbetet nu är tillbaka till att vara jämt fördelat över 

Kalmar men att det till sommaren kommer att bli svårare att fortsätta jobba på detta viset då de 

har mindre personal att disponera över och semesterområden att täcka upp. Hen menar att 

områden som Berga blir lidande av detta då det inte finns resurser för att ha poliser där under 

sommaren. KRIS menar dock att polisen förvisso säger att de inte har resurser till sådant men 

menar att de aldrig har några problem med att stå tre-fyra poliser för att täcka upp alla utgångar 

från en känd narkomans lägenhetsområde. De menar att polisen helt enkelt prioriterar att förlägga 
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sina resurser här då ett ringa narkotikabrott, baserat på ett urinprov, ser bra ut i statistiken då det 

alltid blir uppklarat.

Kommunikation är något som nämns som en ny prioritet från polis, socialtjänst, fritidsledare och 

KRIS. Polisen och socialtjänsten menar att samarbetet var bra i kommunen redan innan 

storbranden men att denna ändå har påverkat arbetet. Enhetschefen på socialtjänsten menar att när 

en händelse som storbranden inträffar så svetsar det samman aktörer i förhoppningen att undvika 

att det händer igen. Socialsekreteraren nämner att det är öppna dörrar mellan myndigheter nu, att 

de aktivt arbetar för att hålla dörrarna öppna. Hen menar vidare att möjligheten till detta fanns 

redan innan branden men det var inte den typen av arbete som prioriterades då. Polisen nämner 

också att det är bättre kommunikation mellan olika aktörer och att arbetet mot 

ungdomskriminaliteten har blivit ett prioriterat område, där alla dörrar hålls öppna och 

sekretessen kan hävas om det är för den unges bästa. Samtliga informanter, bortsett från KRIS 

menar också att branden i ett avseende var något bra då den har lett till förändringar och till att 

arbetet prioriteras. De menar att det ibland måste hända något allvarligt för att förändring ska ske.

Fältsekreterarna är som tidigare nämnt en ny uppskattad resurs för polisen och fritidsledare. För 

socialtjänsten är det däremot en omfördelad resurs. Fältsekreterarna är inte nyanställda utan 

jobbade före oktober 2011 inom socialtjänsten i annan kapacitet. När behovet uppstod tillsattes de 

som fältsekreterare. De tillkom strax innan den stora branden och samma kväll hade de varit i 

Berga och träffat dessa ungdomar. De ska jobba både direkt med de ungdomar de ser i riskzonen 

och finnas till hands för övriga ungdomar i området. 

Kommunpolitikern säger att branden i Berga blev högprioriterat och att hen själv tog sig tid att 

åka ut dit både före stor branden och efter, ett flertalet gånger för att möta folket. Hen berättar att 

kommunen har ungdomsombudsmän och att hen ska se över dessa. Hen menar att det möjligen 

torde vara projekttjänster, på ett par år, då det kan vara gynnsamt att faktiskt ha unga människor 

på dessa poster. Kommunpolitikern berättar vidare att hen och kollegor tog sig tid till att kort 

efter branden ha ett stormöte dit alla som ville var välkomna. Från kommunen omsattes även 

personal, i form av intervjuad Bergakommissionär, för att starta Bergakommissionen. Som en 

reaktion på Bergakommissionens arbete och förslag på hur ny belysning och mindre buskage kan 

göra området tryggare har även serviceförvaltningens resurser omfördelats. Det har börjat röjas 

buskar och sättas upp lampor på de ställen som är mörka och som invånarna kände var otrygga. 

Direkt efter branden tillsattes Bergakommissionen och de har nu avslutat sitt officiella arbete men 

resursen kvarstår då kommissionen delat in sig i två grupper som nu arbetar för att göra Berga till 
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en tryggare och mer sammanhållen plats. De arbetar för närvarande med att skapa ett samhällsråd 

och för att anordna en marknad i Berg. Bergakommissionären berättar också om att hen i sin 

ordinarie yrkesroll arbetar för att områdesgrupperna ska genomgå en förändring. Förslaget ligger 

uppe för beslut och detta kommer att innebära att man från fullmäktiges sida säger att det är dags 

att prioritera det övergripande preventiva arbetet. Tidigare har deltagarna i områdesgrupperna i 

regel inte prioriterat det arbetet och Bergakommissionären menar att det är allt för kostsamt att 

underlåta att göra det.

Fritidsledaren tar som tidigare nämnt (jmf. 3.4) upp att de innan stor branden uteslöt 

gymnasieungdomar från fritidsgården. De bestämde sig för att omfördela sig själva som resurser 

till enbart den målgruppen som de faktiskt arbetar mot.

Sammanfattningsvis så skedde det, och har skett, omfördelningspolicyförändringar främst genom 

att resurser, Bergakommissionär, fältsekreterare, polis och kommunalpolitiker, antingen i 

samband med branden eller efter fokuserats till Bergaområdet och ungdomsarbetet.  

Kommunikation har även prioriterats och kommer, om områdesgrupperna förändras, även 

fortsättningsvis att göra det.

3.10 Regleringspolicy

Polisen berättar att deras arbete i och med bränderna var väldigt reglerat. Hen beskriver att det 

fanns rutiner för vad som skulle ske och på vilket sätt. Hen menar att detta handlade om rutiner 

och regler för hur vittnen skulle höras och hur utredningen skulle skrivas. Hen berättar vidare om 

att kontakten med åklagaren var intensiv under utredningsperioden och att de fick klara direktiv 

därifrån.

Kommunpolitikern berättar att de efter storbranden inför nya regler gällande sommarjobb. Syftet 

är som tidigare nämnt att alla ungdomar ska ha samma möjligheter att erhålla ett sommarjobb. 

Kommunpolitikern menar att detta var en viktig regel att införa då det inte är inkluderande eller 

rättvist att enbart de ungdomarna med goda familjekontakter ska ha möjlighet att få ett 

sommarjobb inom exempelvis Serviceförvaltningen.

Socialtjänsten berättar att de i sitt arbete är regelstyrda och har begränsade möjligheter att agera i 

de fall då familjen inte är positivt inställd till hjälp. Fritidsledaren menar att socialtjänsten borde 

vara hårdare och ta ungdomarna i örat, gå hem till föräldrarna och tala om att de föreslås ge 

ungdomen utegångsförbud för annars kommer socialtjänsten att placera ungdomen och dra in 

hela familjen i processen. Socialsekreteraren berättar också att hen tror att polisen och skolan 

kanske ibland känner att socialtjänsten inte drar sitt strå till stacken och medverkar aktivt i att 
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förebygga ungdomsbrottslighet. Det här menar hen dock beror på att det enbart är placeringar och 

andra extrema åtgärder som synliga för polis och skola och det är faktiskt inte den typen av 

insatser som är aktuella i normalfallen då frivillighet är grunden i socialtjänstlagen som de 

faktiskt är skyldiga att följa.

Fritidsledaren berättade som tidigare nämnts (jmf. 3.4) om att fritidsgården i Funkabo inför 

hösten, och oroligheterna, 2011 införde nya regler på gården. Inga gymnasieungdomar fick längre 

tillträde även om hen menar att detta drabbade många som verkligen hade behövt fritidsgården 

och fritidsledarna. Hen menar dock att detta var en nödvändighet för att skydda både ungdomar 

och personal. Fritidsledaren fortsätter med att säga att hen inte vet om det är denna regel, som 

förpassade en stor del ungdomar till Berga centrum, polisens oförmåga att hantera situationen 

eller socialtjänstens ovillighet att lyssna som ledde till storbranden.

Sammanfattningsvis så fanns det före- och i anslutning till branden regleringspolicy som 

påverkade arbetet. Fritidsgården i området uteslöt gymnasieungdomar, polisen och socialtjänsten 

arbetade utifrån gällande lagar och riktlinjer. Efter branden har en regleringspolicy förändring 

genomförts genom att krav på hur kommunala sommarjobb ska tillsättas har förändrats.

3.11 Systempolicy

Polisen och fritidsledarna har inte gjort några omstruktureringar i sina verksamheter. De arbetar 

som de tidigare gjorde vilket för polisen innebär mer personal i specifika områden när behovet 

uppstår. Socialtjänsten har gjort en omstrukturering i och med de fältsekreterare som tillsattes 

strax före storbranden 2011. Denna omstrukturering är tidsbegränsad till och med årsskiftet 

2012/2013. Enhetschefen berättar dock att de hoppas kunna förlänga denna då behovet är stort 

och då det är glädjande att arbetet kommit igång. 

Kommunpolitikern berättar att det finns planer på att skapa ett lokalt brottsförebyggande råd i 

Kalmar. Detta har inte funnits de senaste åren men man ser att behovet finns. 

Sammanfattningsvis så har det inte hänt mycket vad gäller systempolicy. Det som har hänt är att 

fältsekreterartjänsterna i och med småbränderna och förlängdes i och med storbranden. Det finns 

även planer på vidare systempolicyförändring i form av ett lokalt brottsförebyggande råd.
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3.12 Sammanfattning

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning i form utav en tabell över de insatser som 

respektive respondent informerade om före respektive efter storbranden samt de 

policyförändringar som skett. Tabellen tjänar sedan som underlag i analysen.

3.12.1 Tabell

Bergakommissio
nen

Fritidsledare Kommunpolitiker KRIS Polis Socialtjänst

Universella
Insatser före

-Saknas.
-Berättar om 
områdesgrupper.

Fanns tillgängliga.
Berättar om 
föräldrautbildningar
Områdesgrupper

Jobbade mot 
arbetslöshet och 
barnfattigdom. För 
integration

Ville nattvandra 
i Kalmar stad.

Patrullerade i 
Kalmar.
Områdesgrupper

Föräldramöten.
Områdesgrupper

Universella
Insatser efter

Saknas
Områdesgrupper 
omarbetas

Tillgängliga vuxna.
Områdesgrupper

Mer jobb mot 
barnfattigdom och 
arbetslöshet.

Nattvandrar i 
Kalmar.

Patrullerar i 
Kalmar
Områdesgrupper

Föräldramöten
Omrrådesgruppe
r

Selektiva
Insatser före

Saknas
Berättar om 
områdesgrupper

Stängde Fukabo 
fritidsgård för 
gymnasieelever.
Områdesgrupper

Bortglömt område. 
Berättar att skolan 
i området köpt in 
klassuppsättnigar 
av ex. cyklar. Mer 
tid.

Försökte få till 
stånd 
nattvandring i 
Berga. 
Föreläsningar

Centrerade arbetet 
till Berga.
Områdesgrupper

Fältsekreterare 
sattes in i början 
av oktober.
Områdesgrupper

Selektiva
Insatser efter

Inrättas – tar fram 
förslag på 
förbättringar i 
området. Upplöst 
men arbetar ännu.

Har inte förändrat 
sitt arbetssätt
Lyssnade mer.
Områdesgrupper

Budgetfrågor runt 
kommissionens 
förslag.

Nattvandrade 
inledningsvis i 
Berga. Nu 
centalt.
Föreläsningar

Prioriterat i direkt 
anslutning till 
brand. Nu tillbaka 
till universellt.
Områdesgrupper

Förlängt 
fältsekreterare 
till 2012/2013.
Områdesgrupper

Indikerade
Insatser före

Fanns inte före 
branden.

Jobbade med av 
kurator utpekade 
ungdomar.

Arbetade inte 
indikerat

Arbetade inte 
indikerat

Medling
Brottsförebyggand
e samtal

Tidig insats
Fältsekreterare
Brottsförebygga
nde samtal och 
medling

Indikerade
Insatser efter

Arbetar inte 
indikerat.

Har inte förändrat 
sitt arbetssätt. 

Arbetar inte 
indikerat.

Arbetar inte 
indikerat.

Har inte förändrat: 
Medling
Brottsförebyggand
e samtal

Oförändrat men
mer fokus på 
familjerna.

Fördelnings-
policy

Kommissionen 
var en ny resurs.  
Jobbade fram 
förslag för hur 
Berga skulle 
kunna bli 
tryggare.

Har ny resurs att 
tillgå: 
fältsekreterare.

Innan- inga 
resurser innan 
bränderna slutade. 
Efter-skapade en 
kommission. 
Planer på att skapa 
brottsförebyggand
e råd.
Nattvandring

Nattvandrar Har ny resurs att 
tillgå: 
fältsekreterare.

Saknas

Omfördelnin
-
gspolicy

Kommissionären 
är omfördelad 
resurs. Berättar 
att arbetet lett till 
att 
serviceförvaltnin
gen omprioriterat.

Lade innan (höst 
2011)och fortsatt allt 
fokus på målgruppen 
12-16. 

Mycket tid i 
området. 
Budgetfrågor. 
Omfördelat 
resurser: 
kommissionär och 
nattvandring.

Berättar om 
öppnare 
kommunikation.

Omfördelar 
resurser efter 
behov. Mycket i 
Berga i anslutning 
till branden. 
Kommunikation

Fältsekreterarna 
är en för 
socialtjänsten 
omfördelad 
resurs.
Kommunikation 
prioriteras.

Regleringsp-
olicy

Saknas Reglerade 
åldersgränsen på 
hösten 2011. Inga 
gymnasieelever.

Nya regler införda 
gällande 
kommunala 
sommarjobb.

Saknas. Är regelstyrda. 
Utredningar och 
förundersökningar 
efter mall.

Styrda av 
socialtjänstlagen. 

Systempolicy Saknas Saknas Planerar 
Brottsförebyggand
e råd

Saknas Saknas fältsekreterare.
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Kapitel 4. Analys

I detta kapitel svarar vi på de i frågeställningen (jmf. 1.3) uppställda frågorna. Vi har valt att dela 

upp analysen i fyra delar där vardera fråga besvaras enskilt. Utgångspunkten för studien är att 

katastrofer har en förmåga att agera som fokuserande event vilka kan leda till policyförändringar 

(Birkland, 2005:2ff). För att redogöra för Kalmar brottsförebyggande metoder före respektive 

efter branden samt eventuella förändringar i detta appliceras de från den teoretiska referensramen 

sju begreppen som vi tidigare beskrivit i analysschemat. Dessa är kortfattat universella, selektiva 

och indikerade insatser. Samtliga syftar till att förebygga brott men verkar på olika plan. De fyra 

policypunkterna är fördelnings-, omfördelnings-, reglerings- och systempolicy. Utöver dessa 

hämtas visst stöd från övrig tidigare forskning (jmf. 1.5)

4.1 Hur såg det kriminalpreventiva arbetet mot ungdomar ut i Kalmar före branden 

i Berga?

I det empiriska materialet framgår tydligt att det finns en diskrepans mellan hur arbetet med 

ungdomar såg ut tre månader före, respektive en månad före storbranden. Detta på samtliga sju 

analyspunkter (jmf. 1.5.5 Analysschema). Tre månader innan branden hade fritidsgården ännu 

inte genomfört sin regleringspolicyförändring som innebar att gymnasieungdomar inte längre fick 

tillträde till fritidsgården utan arbetade universellt med att finnas till som vuxna förebilder för alla 

ungdomar. Fritidsledarna i Funkabo, ditt Berga hör arbetade även enligt kommunpolitikern 

indikerat genom att de arbetade med individer och familjer som kuratorn på skolan pekat ut. 

Socialtjänsten arbetade med sitt förebyggande team som i viss mån bedrev universell verksamhet 

i och med närvaro på föräldramöten men främst arbetade indikerat, mot ungdomar i ett tidigt 

skede där problem nyligen uppstått. Polisen berättade att sommarmånaderna innebär resursbrister 

och att de då inte har möjlighet att befinna sig i exempelvis Berga i någon större utsträckning 

utan i möjligaste mån fördelar sin tid jämt över stadsdelarna vilket innebär ett universellt 

arbetssätt. Polisen och socialtjänsten bedrev även tillsammans indikerad verksamhet i form av 

medling och brottsförebyggande samtal. Bergakommissionen existerade inte men 

kommissionären berättade om områdesgrupper som existerade före storbranden. Ferrer-Wreder et 

al (2005) skriver att universella insatser är insatser som är generella och inte tar hänsyn till 

individer eller grupper i riskzoner medan selektiva insatser riktas mot specifika grupper utifrån att 

gruppen anses utsättas för specifika riskfaktorer (Ferrer-Wreder, 2005: 20ff ) Områdesgrupperna 

klassar vi som universella i det avseendet att de omfattar hela Kalmar kommun men selektiva i 

sitt arbetssätt då varje områdesgrupp arbetar områdesspecifikt för att lösa problem. 
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Områdesgrupperna beskrivs dock inte som välfungerande då arbetet inte prioriterades av 

deltagande representanter från polis, skola, fritidsgårdar och socialtjänst. 

För att återkoppla till den tidigare forskningen så skriver BRÅ (2003) att låg ekonomisk status är 

ett samhällspolitiskt förhållande som kan påverka ungdomars risker att begå kriminella 

handlingar (BRÅ, 2003:14). Detta är en inställning som kommunpolitikern i studien delar och 

hen menar att kommunens universella arbete handlar om att jobba mot arbetslöshet och 

barnfattigdom för att skapa bättre förhållande för barn och unga. Detta är dock inget lätt arbete 

men skolan i Bergaområdet har tagit ett steg i att eliminera somliga av effekterna av bristande 

ekonomiska resurser genom att köpa in klassuppsättningar av exempelvis cyklar. Dahlberg och 

Potter (2001) beskriver som nämt i den teoretiska referensramen att problematiska hemmiljöer 

med bristande föräldraengagemang och dåliga relationer är riskfaktorer för ungdomar (Dahlberg 

& Potter, 2001:9) och fritidsledaren berättar att det fanns föräldrautbildningar att tillgå före 

branden just för att förstärka föräldrarollen. Dessa ser vi som universella då de är öppna för alla 

men fritidsledaren menar dock att fler alternativ för dessa föräldrar vore att föredra. Svensson och 

Obervittler (2010) skriver att umgänge med kriminella vänner är en riskfaktor, allra helst då detta 

umgänge sker i ostrukturerade former och utan social kontroll i form av vuxennärvaro (Svensson 

& Obervittler, 2010:2). Utifrån detta kan KRIS vilja att nattvandra i Kalmar förstås som en 

universell insats som syftar till att förebygga ungdomsbrottsligheten. KRIS berättade att de i ett 

drygt år jobbat för att få till stånd nattvandring men utan framgång. Utöver detta försök arbetade 

KRIS även selektivt genom att hålla föreläsningar på de skolor som bjöd in dem. 

Månaderna innan storbranden gjordes en regleringspolicyförändring hos fritidsgården i Funkabo

som i och med detta övergick från att vara universellt tillgängliga vuxna till att bli selektivt 

tillgängliga för åldersgruppen 12-16 år. I och med detta gjorde de även en förändring som kan 

klassificeras som omfördelande policy då de lade alla sina resurser på just denna åldersgrupp. 

Polisen gjorde även en omfördelning i sina befintliga resurser i och med de små bränderna innan 

storbranden och centrerade sitt arbete till Berga. Vi menar att de därmed övergick till ett selektiv 

arbetssätt. Socialtjänsten insåg att de glömt bort en grupp med ungdomar de senaste sex-sju åren i 

och med att de tidiga insatser som förebyggande teamet jobbade med inte kom åt de ungdomar 

som redan uppvisade allvarliga problem. Socialtjänsten gjorde därför en omfördelning i sina 

resurser genom att skapa två fältsekreterartjänster. Dessa jobbade både selektivt, med att 

identifiera och hantera gruppen som var i riskzon, och indikerat med enskilda individer i gruppen. 

Denna omfördelning från socialtjänstens sida kan vi se innebar att polisen, fritidsledarna och 

ungdomarna fick nya resurser att tillgå i form av fältsekreterare. Kommunpolitikern beskriver att 
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hon och hennes kollegor gjorde en omfördelning av sina resurser i form av tid. De lade mycket 

tid på att vara i området och arbeta med eventuella lösningar på problemet. Dock sa man från 

kommunpolitiskt håll att ingen omfördelning i resurser skulle komma att ske innan bränderna 

upphörde.

Sammanfattningsvis kan vi se att arbetet innan branden såg olika ut en, respektive tre månader 

före branden. Universella insatser fanns i form av föräldrautbildningar, polispatruller, arbete mot 

arbetslöshet och barnfattigdom, socialtjänstens närvaro på föräldramöten och områdesgrupper. 

Selektiva insatser var i de närmaste obefintliga fram tills småbränderna startade. Innan det var det 

enbart områdesgrupper, som beskrivits som icke fungerande samt KRIS föreläsningar på 

inbjudande skolor. I och med småbränderna koncentrerade polis, kommunpolitiker och 

socialtjänst sina resurser till området. Indikerade insatser fanns i form av brottsförebyggande 

samtal, medling, tidiga insatser från förebyggande teamet och fritidsledarnas arbete med utpekade 

individer. I och med bränderna tillkom fältsekreterarna som även jobbade indikerat.

4.2 Hur ser det kriminalpreventiva arbetet mot ungdomar ut i Kalmar efter branden 

i Berga?

I vårt empiriska material har det framkommit att tidigare beskrivna områdesgrupper är under 

omarbetning då de inte fungerade tillfredsställande. Bergakommissionären berättar att förslaget är 

i fullmäktige nu och innebär att Kalmar ska täckas upp av sju olika områdesgrupper. För dessa 

grupper ska socialtjänsten ha ansvar och grupperna ska träffas en gång per skoltermin. Hen menar 

att detta, om beslutet går igenom, innebär att man från kommunpolitiskt håll tydligt markerar att 

det är dags att prioritera det brottsförebyggande arbetet. Ett sådant beslut skulle utifrån tidigare 

beskriva policytypologier hamna under dels regleringspolicy, utifrån att kommunen sätter upp 

regler för hur arbetet ska bedrivas, och dels under omfördelningspolicy utifrån att de innebär att 

de enskilda aktörerna, polis, socialtjänst, fritidsledare och skola, behöver prioritera och lägga ner 

tid på grupperna.

Kommunpolitikern menar att de från kommunens sida arbetar med systempolicyförändringar. 

Dessa är i dagsläget enbart i planeringsstadiet med det rör sig om planer på att arbeta om 

ungdomsombudstjänsterna till projekttjänster som löper över ett par år. Detta då hen anser att 

ungdomar skulle gynnas av att ha unga ombud. Vidare pågår planeringen för att skapa ett 

brottsförebyggande råd i Kalmar då detta inte funnits på ett antal år. Kommunpolitikern har 

vidare arbetat med en regleringspolicy tillsammans med arbetsförmedlingen och denna innebär 

att alla ungdomar ska ha samma möjligheter till kommunala sommarjobb. Hen menar att det 

tidigare bara varit unga blonda flickor som fått jobb och att de fått det genom personliga 
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kontakter. Detta utgör enligt oss en ny universell insats utifrån att dålig ekonomi är en riskfaktor 

(BRÅ, 2003:14) och alla ungdomar nu har samma möjligheter. Hen arbetar även aktivare i frågor 

rörande barnfattigdom då hen anser att detta är riskfaktor men menar samtidigt att det är ett 

socialpolitiskt problem som är svårt att åtgärda. Enligt Rädda barnen har Forskning visat att barn 

som lever under ekonomiskt utsatta förhållanden löper tre gånger så stor risk att bli utsatta för 

mobbning i skolan och deras aktiviteter på fritiden begränsas (Rädda barnen, 2012). Då det rör 

sig om en grupp i riskzonen är detta en selektiv insats.

KRIS arbetar efter branden med att nattvandra, detta var från början en selektiv åtgärd då de var 

stationerade i Berga. Idag är det dock en ny universell åtgärd då det nattvandras över centrala 

delar av Kalmar stad, det är också fler föreningar som nattvandrar och de får 2000 kronor per 

natt. Detta innebär att Kalmar efter branden gjort en fördelningspolicyförändring då 

nattvandringen är en ny resurs.

Polisen arbetade selektivt i direkt anslutning till storbranden men har nu övergått till universella 

insatser då de patrullerar över hela Kalmar. De menar att de inte gjort några förändringar i sitt 

arbetssätt till följd av katastrofen. Detta innebär att de utöver patrulleringen arbetar tillsammans 

med socialtjänsten med indikerade insatser i form av medling och brottsförebyggande samtal. 

Fritidsledaren menar att de inte har förändrat sitt arbetssätt utan finns fortfarande tillgängliga som 

vuxna förebilder till sin målgrupp.

Socialtjänsten har förlängt sina fältsekreterare till årsskiftet 2012/2013. Socialtjänsten gjorde en 

omfördelningspolicy förändring och en systempolicyförändring i och med att fältsekreterarna 

förlängdes. Det innebar att resurser, fältsekreterarna för en längre tid flyttades från ordinarie 

positioner och således skapade en omstrukturering i organisationen. För polisen och fritidsledarna 

innebar denna förändring samtidigt en fördelningspolicyförändring eftersom att fältsekreterarna 

är nya resurser för dem. Resurser som var efterfrågade och uppskattade och sägs ha ökat 

samarbetet, främst mellan fritidsledare och socialtjänst. Insatsmässigt innebär detta att 

socialtjänsten fortsatt kommer att jobba mer med selektiva insatser, i form av identifierande och 

åtgärder runt riskgrupper, och mer med indikerade insatser i form av arbete med individerna i 

grupperna. Utöver detta är det förebyggande teamet fortfarande aktivt på universell och indikerad 

nivå. Kommunpolitikern berättar att de arbetar med budgetfrågor nu och att Berga är ett 

högprioriterat område. Hen menar att det är troligt att de kommer ske en omfördelning av resurser 

för att möjliggöra byggandet av den efterfrågade multiarenan.
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Bergakommissionen tillkom som en ny resurs efter branden och skulle jobba med frågor rörande 

utvecklingen av ett tryggare Berga. Kommissionen innebar även en 

omfördelningspolicyförändring från kommunens sida då de avsatte intervjuad 

Bergakommissionär för att leda och organisera arbetet. Kommissionen är idag avslutad men 

förslagen ligger nu uppe för beslut i kommunfullmäktige. Kommissionens arbete har dock redan 

resulterat i att kommunala organ gjort omfördelningspolicyförändringar. De påpekade att 

bristande belysning och sikt var ett problem i området och Serviceförvaltningen lade som ett 

resultat av det tid i området och bytte ut belysning och röjde upp i buskage.

Flera respondenter tar upp att det nu är en mycket öppnare kommunikation och att alla dörrar 

hålls öppna. De menar att branden har lett till att det förebyggande arbetet och organiseringen 

kring detta har prioriterats. Socialsekreteraren menar att möjlighet till utvecklade samarbeten och 

kommunikation fanns redan innan branden men att detta arbete inte prioriterades. Det innebär att 

vi kan se att det skett omfördelningspolicyförändringar i form av att de olika aktörerna fördelar 

sin tid på ett annorlunda sätt. Som ett led i detta tillkommer även ovan beskrivna områdesgrupper 

som ytterligare ska verka för en öppnare kommunikation och en gemensam problembild.

Sammanfattningsvis kan vi se att arbetet i Kalmar ser något annorlunda ut nu jämfört med en 

månad direkt efter branden. Selektiva insatser fanns i form av att KRIS nattvandrade i Berga och 

polisen patrullerade där. Arbetet i direkt anslutning till den stora branden var selektiv i form av 

den prioritering som Berga område fick. Dessa selektiva insatser har nu övergått till en universell 

karaktär då nattvandringen och patrullering inte längre är centrerat enbart till Berga.  Däremot är 

de selektiva insatserna i form av budgetfrågor fortfarande aktuella. Socialtjänsten fortsätter att 

arbeta indikerat i form av fältsekreterare som är förlängt till årsskiftet 2012/2013. I övrigt är de 

indikerade insatserna oförändrade.

4.3 Har branden i Berga påverkat det brottsförebyggande arbetet i Kalmar och i så 

fall hur?

I resultatet och tidigare analysdelar kan vi se att storbranden i Berga har påverkat det 

brottsförebyggande arbetet även om det är marginellt sett till genomförda förändringar. De 

tydligaste förändringarna i arbetsmetoder står att återfinna före storbranden var ett faktum. Det 

var veckorna före branden som socialförvaltningen genomförde sin omfördelningspolicy 

förändring genom att flytta personal till de då nyskapade fältsekreterartjänsterna. I och med det 

fick polis och fritidsledare nya, uppskattade resurser att tillgå i sitt arbete. Socialförvaltningen 

beslutade dock efter storbranden att fältsekreterarna skulle bestå fram till och med årsskiftet 

2012/2013. De kan således enligt vår definition (jmf. 1.5.5 Analysschema) anses ha gjort en 
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systempolicy förändring i och med denna organisatoriska förändring. Den är dock inte garanterat 

bestående även om enhetschefen berättade att förhoppningen är att den ska kvarstå. Förändringen 

innebär att socialtjänsten är mer aktiv på en selektiv såväl som indikerad nivå och de berättar att 

de i sitt indikerade arbete framåt avser ha mer fokus på familjen även om detta är svårt med tanke 

på den regleringspolicy som Socialtjänstlagen innebär.

Polisen och fritidsledaren berättar att branden inte på något sätt har påverkat deras arbetsmetoder. 

Den enda skillnaden var strax för respektive strax efter branden då polisen jobbade på ett 

selektivt sätt genom att frekvent patrullera i området.

Storbranden i sig har dock fått vissa konsekvenser för det brottsförebyggande arbetet. 

Nattvandringen kom igång strax efter branden, efter ett år av påtryckningar från KRIS sida, och 

inkluderar idag ett flertal föreningar. Initialt innebar detta en selektiv insats då vandrandet 

koncentrerades till Berga men i dagsläget är den att räkna som universell då vandringen sker i 

Kalmar city där ungdomar från alla områden vistas. Bergakommissionen har hunnit skapas och 

avslutas och lämnade efter sig ett antal förslag för kommunpolitikerna att ta ställning till. Vissa 

av förslagen är redan åtgärdade. BRÅ skriver att utebelysning kan verka brottsförebyggande i 

områden som trafikeras även under nattetid (Brottsförebyggande rådet, 2012) och i Berga har 

belysning bytts ut och förstärkts för att trygga området.

Vi kan också se att det har skett och håller på att ske omfördelningspolicyförändringar. I vår 

definition av omfördelningspolicy ingår omfördelning av resurser i form av tid (jmf. 1.5.5 

Analysschema) och detta är något som har skett. Polis, socialtjänst, KRIS och fritidsledaren 

menar att det läggs mer tid på kommunikation och sammarbete mellan de olika instanserna nu. 

Socialtjänsten beskriver att man arbetar hårt för att hålla dörrarna öppna och Polisen menar att de 

ibland kan bryta sekretessen om det är i den unges intresse. Socialsekreteraren menar att 

möjligheterna till öppen kommunikation fanns redan innan branden men att arbetet helt enkelt 

inte prioriterades och enhetschefen menar att en händelse av den här magnituden naturligtvis 

sammansvetsar de olika aktörerna i ett försök att undvika en återupprepning. Områdesgrupperna 

är ett led i detta och dessa är omarbetade och ligger uppe för beslut hos kommunfullmäktige. 

Tanken är att en regleringspolicy ska skapas där socialtjänsten får ansvaret för grupperna och det 

finns bestämmelser för hur ofta de ska träffas. 

Från kommunpolitiskt håll kan vi se att storbranden har förändrat arbetssättet i den mån att deras 

fokus lagts på Bergsområdet. Innan storbranden gick kommunstyrelsens ordförande ut och sa att 

inga resurser skulle läggas på Berga innan bränderna upphörde (Carlsson, 2011). I direkt 
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anslutning till branden skapades dock Bergakommissionen, en för samhället ny resurs och en från 

kommunens sida fördelad resurs i och med att kommissionären som vi har intervjuat tilldelades 

kommissionen. Detta skedde nära inpå branden och några garantier för att bränderna skulle 

upphöra anser vi inte fanns. Branden blev utifrån detta agerande enligt oss det som Birkland 

(2006) beskriver som ett fokuserande event (Birkland, 2006:2ff). Frågan blev prioriterad och 

kommunpolitikerna arbetar nu med budgetfrågor rörande de förslag som kommissionen och 

medborgare kom med efter branden. Kommunpolitikern berättar att det exempelvis är troligt att 

det kommer att ske en omfördelning av resurser så att den efterfrågade multiarenan kan byggas. 

Kommunpolitikerna har även tillsammans med Arbetsförmedlingen genomfört en 

regleringspolicy förändring. Kommunala sommarjobb skall nu gå vi Arbetsförmedlingen för att 

säkerställa att alla ungdomar har samma möjligheter att få sommarjobb, oberoende av personliga 

kontakter. Detta ser vi återigen går att koppla samman med att BRÅ menar att dålig ekonomi är 

en riskfaktor för ungdomar (BRÅ, 2003:14) Vidare har kommunpolitikerna planer på att göra 

systempolicyförändringar genom att starta upp ett lokalt brottsförebyggande råd samt genom att 

strukturera om ungdomsombudstjänsterna till projekttjänster.

Sammanfattningsvis kan vi alltså se att en del förändringar skedde redan innan storbranden, 

exempelvis Socialtjänstens fältsekreterare. Det var också enbart den närmaste tiden runt branden 

som polisen gjorde omprioriteringar i sitt arbete. Kommunikation och öppenhet mellan 

organisationer beskrivs som ett resultat och områdesgrupperna har arbetats om för att arbetet 

fortsatt ska prioriteras. Bergakommissionen inrättades som ett svar på det fokuserande event som 

branden utgjorde och lämnade förslag till kommunen som nu är under betänkande. Kommunen 

har tillsammans med Arbetsförmedlingen genomfört en regleringspolicyförändring och arbetar 

vidare med budgetfrågor, ungdomsombud och brottsförbyggande råd.

4.4 Vilka implikationer får katastrofer för närsamhället?

Katastrofer har som nämnts i den teoretiska referensramen förmågan att tvinga fram 

policyförändringar. Detta då en katastrof, eller ett fokuserande event överlag, sätter ett problem 

högt upp på dagordningen (jmf Birkland 2006:2ff). Vilka implikationer en katastrof får beror på 

storleken och arten av katastrofen (jmf Boin et al, 2005:4), branden i Berga har tillexempel inte 

fått samma följder som 9/11. Det som är gemensamt för katastrofer är att dessa påverkar ett 

samhälle i så hög grad så att det är nödvändigt att vidta åtgärder (jmf Birklan, 2006:ff). Branden i 

Berga fick implikationer då branden, och möjligtvis den stora mediebevakningen, ledde till att 

kommunpolitikerna ändrade inställning. Innan branden rubricerades bränderna som en polisiär 

angelägenhet och kommunstyrelsens ordförande gick dagar före branden ut i media och sa att 
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man från kommunpolitiskt håll inte hade några intentioner att gå in med resurser eller insatser i 

området förrän bränderna hade upphört (jmf Svensson, 2011). Brott skulle inte löna sig och detta 

är en uppfattning som samtliga respondenter frånsett KRIS stödde även om de lämnade utrymme 

för att ett sådant uttalande kunde verka provocerande. I och med branden gjordes dock en 

förändring i detta synsätt och Bergakommisionen kom till som en del av en 

fördelningspolicyförändring. Kommissionen skulle vara en ny resurs, med invånare, för 

samhället. Deras förslag ligger nu uppe för beslut hos kommunfullmäktige. Detta kan jämföras 

med katastrofhanteringen som följde 9/11, det rörde sig då inte om fördelningspolicys utan 

snarare om regleringspolicys. Detta genom de nya lagstiftningar som USA och Storbritannien

antog (jmf.Denney:2008:1ff) och i och med strängare kontrollregler på flygplatser (Birkland, 

2006:160ff). Kalmar har inte genomfört denna typ av bestående förändringar och har heller inte 

makt att lagstifta. Systempolicyförändringar som följd av branden är exempelvis i det närmaste 

obefintliga. Bergakommissionen är redan upplöst igen och branden skapade ur den aspekten inga 

bestående förändringar men syftet med denna, likväl som med lagstiftningen i samband med 

9/11, var att förebygga framtida katastrofer. Katastrofer leder därmed till att närsamhället agerar 

för att förebygga ytterligare katastrofer.

Boin et al (2005) skriver att det innan 9/11 fanns tecken och information om vad som komma 

skulle men att denna information fanns uppdelad mellan olika myndigheter. Var för sig kunde 

ingen myndighet förutspå vad som skulle hända men informationen, om sammanförd, hade 

kunnat varna policyskaparna för den förestående katastrofen (Boin et al, 2005: 3,18f). Förståelse 

för detta är något som har synts tydligt i vårt resultat i och genomförda och kommande 

omfördelningspolicyförändringar. Bergakommissionären berättar om hur viktigt det är att man i 

kommunens områden har en samlad problembild och ett utbyte av information varför 

områdesgrupperna kommer att arbetas om. Polis, socialtjänst, fritidsledare och KRIS menar att 

kommunikationen mellan de olika aktörerna har blivit bättre, dörrarna är öppna och polisen 

menar att även sekretessen kan brytas om det är till förmån för den unga. Socialsekreteraren 

berättar att möjligheterna till en öppen och kontinuelig dialog fanns redan före branden men att 

denna inte prioriterades förren branden tvingade fram handling. Även denna, ökade 

kommunikation, är ett led i att förhindra liknande katastrofer.

Sammanfattnignsvis så påverkar katastrofer, som blir fokuserande events, närsamhället på olika 

sätt utifrån katastrofens storlek och art. Det finns inte ett specifikt sätt att hantera, och reagera på 

katastrofer. Gemensamt är dock att de påverkar närsamhället genom att tvinga fram åtgärder för 

att förhindra att katastrofen upprepas.



41

Kapitel 5. Diskussion

I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet kortfattat. Vidare diskuteras huruvida branden i 

Berga efter insamlandet av material är att betrakta som en kris eller katastrof utifrån Birklands 

(2006:2ff) beskrivning. 

5.1 Resultatdiskussion

Vi har i studien kommit fram till att just storbranden i Berga inte har fått stora konsekvenser för 

det brottsförebyggande ungdomsarbetet. Dock har katastrofen påverkat närsamhället genom att 

den tvingat fram åtgärder för att förhindra att händelsen upprepas. De flesta förändringar i 

arbetssätt har antingen varit centrerade runt själva branden, och har nu i efterhand återgått till det 

normala, eller så skedde förändringen, som i fallet med fältsekreterarna redan innan storbranden. 

Det finns planer på förändringar, exempelvis mer resurser till Berga, ett brottsförebyggande råd 

och förändrade områdesgrupper. De redan genomförda förändringarna handlar om nya regler för 

kommunala sommarjobb, viss förbättring i Bergaområdet samt en förbättrad kommunikation 

mellan olika aktörer, allt som ett led i att försäkra sig om att en liknande katastrof inte inträffar i 

framtiden. Det vi kan se är dock att branden, trots få genomdrivna förändringar fungerade som ett 

fokuserande event (jmf. Birkland, 2006:2ff) då samtliga informanter beskriver att arbetet blev 

prioriterat. Vi kan också se att branden upplevdes som en katastrof utifrån att det fanns ett behov 

av att agera omedelbart vilket enligt Birkland (2006) är ett kriterium för att en händelse ska vara 

ett fokuserande event (Birkland,2006:2ff). Detta utifrån kommunstyrelseordförandens uttalande 

om att inga resurser skulle läggas på Berga före bränderna upphörde som publicerades fyra dagar 

före storbranden (Svensson, 2011). Då branden väl inträffat var kommunen snabba med att skapa 

en Bergakommission som skulle se över möjligheter för utveckling av området. Detta trots att 

det, enligt oss, vid den tidpunkten inte kan ha anses funnits några garantier för att bränderna 

skulle upphöra. Branden påverkade utifrån detta det synsättet gentemot ungdomskriminalitet, som 

en polisiär angelägenhet, till ett mer övergripande samhällsproblem där samhället själv, i form av 

en kommission behövde vara delaktiga i lösningen. 

Vid en överblick av de insatser som Kalmar arbetade med kan vi se att det före branden främst 

rörde sig om indikerade insatser. Dessa bland annat i form av tidiga insatser från socialtjänstens 

förebyggande team, brottsförebyggande samtal med polis och socialtjänst samt fritidsledarnas 

arbete med, av kuratorn utpekade, ungdomar och deras föräldrar. Strax innan branden tillkom 

fältsekreterarna från socialtjänsten som arbetade dels på selektiv och dels på indikerad nivå. 

Utöver detta fanns universella samt selektiva insatser i form av områdesgrupper även om dessas 

funktionalitet ifrågasattes av Bergakommissionären. På universell nivå fanns socialtjänstens 
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representation på föräldramöten samt från fritidsledarnas sida en tillgänglighet för ungdomar. 

Denna tillgänglighet begränsades dock avsevärt på hösten då alla gymnasieungdomar uteslöts. 

Kommunpolitikern berättar också att hen arbetade mot arbetslöshet och barnfattigdom vilken vi, 

och kommunen själva, sett var stor i Berga (Kalmar, 2011: 29, 74f, 89f ). Det finns dock ingen 

direkt redogörelse för hur detta arbete såg ut utan snarare ett konstaterande om att det är komplext 

och ligger på riksdagsnivå snarare än på kommunnivå. Selektiva insatser, som vi ser det, var i 

stort sett obefintliga fram tills veckorna innan storbranden då polisen centrerade sitt arbete till 

området och socialtjänsten satte in sina fältsekreterare. 

Efter branden arbetades det selektiv från polisens sida under en kort period, i brandens 

efterdyningar, och sedan återgick de till sitt i grunden universella arbetssätt. Samtliga 

ovanstående insatser är fortfarande aktuella. Efter branden började KRIS  nattvandra som en 

brottsförebyggande åtgärd, denna till en början selektiv utifrån att de vandrade i Berga. Nu är 

nattvandringen lokaliserad till centrala Kalmar vilket vi anser vara en universell insats då det är 

en samlingspunkt för ungdomar från alla områden. Andra selektiva insatser är den upprustning, 

som till följd av Bergakommissionens arbete, påbörjats i området. Vidare har det genomförts en 

regleringpolicyförändring vilken verkar universellt då den innebär att alla ungdomar ska ha 

samma möjligheter till arbete.

Återigen, det är få förändringar som har skett till följd av själva storbranden men det är även så 

att det i skrivande stund har gått sju månader sedan händelsen och under denna period har steg 

tagits och tankar formulerats. Det är möjligt att vår studie ligger för nära i tiden och att resultatet 

skulle bli ett annat om studien genomfördes om ett år. Förslag på förändringar, framförda av 

medborgarna,  ligger nu hos kommunen men det är förslag som kostar, mer eller mindre, pengar 

och som därför behöver vägas in i budgeten för kommande år.

5.3 Berga - kris eller katastrof?

Birkland (2006) beskriver kriser som en typ av fokuserande event som är orsakat av en 

organisations handlande eller underlåtenhet att handla. En katastrof är däremot inte ett resultat av 

en specifik organisatorisk brist utan är orsakad av naturliga eller mänskliga krafter bortom 

organisationen (Birkland, 2006:2ff). Vi valde att definiera händelsen i Berga som en katastrof 

utifrån att vi inledningsvis ansåg att det inte gick att se huruvida en specifik organisation och 

deras handlande eller icke-handlande var ansvariga för händelsen. I efterhand ser vi att det beror 

på huruvida vi tittar på exempelvis Socialtjänstens agerande månaden innan branden respektive 

de sex-sju åren före det. Det fanns information om att Berga var ett utsatt område, med hög 

arbetslöshet, barnfattigdom och kriminalitet (Barometern 2012, Kalmar, 2011: 29, 74f, 89f) och 
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trots detta glömdes en grupp av ungdomar, de som redan befann sig i riskzon och uppvisade 

allvarliga problembeteenden, bort. Månaden innan korrigerade man detta genom att sätta in 

fältsekreterare, detta som ett resultat av småbränderna, för att möta denna grupp av ungdomar. 

Birkland (2006) skriver att gränsen mellan kriser och katastrofer är flytande och att en händelse 

utifrån olika perspektiv kan klassificeras som antingen det ena eller det andra (Birkland, 2006:5) 

och detta anser vi vara fallet här. Vi kan se att händelsen skulle kunna klassificeras som antingen 

det ena eller det andra beroende på vilket tidsperspektiv som appliceras. Ser vi tillbaka till sex 

månader innan branden kan vi klassificera händelsen som en kris då det fanns stora 

organisatoriska brister och en stor riskgrupp glömdes bort. Ser vi tillbaka endast en månad innan 

branden klassificeras detta som en katastrof då de berörda organisationerna faktiskt lade ner 

massor av tid för att få bränderna att upphöra. Därför utesluter inte det ena det andra i detta fallet, 

det handlar helt och hållet om, som tidigare nämnts, utifrån vilket tidsperspektiv vi väljer att se 

det och forska om. Detta leder oss tillbaka till: Berga, Kris eller Katastrof? 

5.4 Förslag till vidare forskning

Samtliga informanter bortsett från KRIS menade att händelser, eller katastrofer av det här slaget 

är nödvändiga då dem leder till förändringar och omprioriteringar. De menar att arbetet har blivit 

prioriterat i Kommunen. Förslag till vidare forskning är att utifrån det att tala med invånarna i 

Berga by för att ta reda på hur de anser att situationen förändrats före och efter storbranden. 

Möjligtvis då ytterligare sex månader har gått för att ge planerna som finns en möjlighet att 

genomföras. Detta då vi i vårt resultat kommit fram till att det inte hunnit ske så stora 

förändringar, kan det vara intressant att ta reda på hur de berörda i Berga upplever situationen. 

Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att göra en jämförande studie mellan branden i 

Berga och branden i en annan kommun, förslagsvis Hovsjö där några ungdomar brände ner en 

skola, då denna händelse är ganska snarlik det som hände i Berga. Forskaren skulle då kunna 

jämföra olika kommuners sätt att hantera kriser och katastrofer då Birkland (2006) menar att 

samhällen reagerar på olika sätt utifrån kravet på snabb hantering (Birkland:2006:7f). Det skulle i 

sin tur innebära att två olika kommuner skulle hantera en liknande händelse på vitt skilda sätt och 

en utvärdering av vilken hantering som ger störst effekter i längden kan leda till att sådana 

åtgärder kan vidtas i andra kommuner som drabbas, eller möjlighet långt innan de drabbas, av en 

liknande katastrof.
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7. Bilagor

7.1 Arbetsfördelning

Vi har valt att genomföra och dokumentera studien tillsammans i så hög grad som möjligt. Detta 

innebär att vi genomfört intervjuerna tillsammans och sedan transkriberat tre intervjuer var. 

Vidare har kapitlen 3, 4 och 5 skrivits gemensamt. Detta har vi gjort genom att arbeta i ett 

internetbaserat dokument vilket har inneburit att vi kunnat skriva i samma dokument samtidigt.  

För kapitel 1 har Sandra Löjdkvist haft det övergripande ansvaret och för kapitel 2 har Carina 

Kvarnberg haft huvudansvar. Detta har dock inte uteslutit att vi med arbetet i dessa varit 

involverade i varandras kapitel. Det har funnits ett regelbundet utbyte av åsikter och förslag till 

förändringar irespektive avsnitt. 
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7.2 Bilaga 2, Intervjuguide

Inledande frågor

 Kan du beskriva din yrkesroll?

 Hur länge har du jobbat med det?

Före branden

 Hur skulle du ha beskrivit Berga för ett halvår sedan? 

 Ungdomar är överrepresenterade i brottsstatistiken, vad tänker du att det beror på?

 Hur  jobbade ni mot ungdomsbrottslighet och varför?

 Hur såg du på ansvarsfördelningen av brottsförebyggande arbetet innan branden? 

Samhälle-polis-socialtjänst?

 Hade ni några samarbeten med några av dem rörande ungdomsarbetet?

 Påverkade de inledande småbränderna era arbetssätt?

 Kan du beskriva på vilket sätt de påverkades? 

 Polisen och invånare spekulerade i media om att bränderna var ett resultat av tristess och 

bristande aktivieringsmöjligheter. Hur tänker du kring det?

 Johan Persson gick 4 dagar före storbranden ut och så att inga resurser kommer att läggas 

på Berga innan bränderna upphör, vad tänker du kring det?

Under tiden

 Hur fick du veta vad som inträffat i Berga?

 Kan du beskriva vad du tänkte och kände när du fick höra det?

 Hur prioriterat blev Berga och ungdomsarbetet efter branden? 

 Kan du berätta om era reaktioner (arbetssätt, synsätt mm..) tiden efter katastrofen? De 

åtgärder ni vidtog som en direkt respons?

 Fanns det en användbar beredskapsplan för att hantera händelsen?

 Vilka aktörer involverades i det direkta krishanteringsarbetet? 

 Hur mötte ni allmänheten/ungdomarna efteråt?

Efter branden

 Hur skulle du beskriva Berga idag?
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 kan du beskriva hur ni arbetar och varför ni arbetar på det sättet mot ungdomar idag?

 Har ni genomfört några bestående förändringar i arbetssätt? Vilka? Varför?

 Hur ser du på ansvarsfördelningen av arbetet?

 Anser du att en annan aktör hade kunnat göra annorlunda?

 Hur ser ert samarbete med myndigheter, frivilligorganisationer och annat ut?

 Kan du berätta om hur/varför ni samverkar med andra aktörer?

 Har ni lärt er något av katastrofen?

 Om situationen skulle upprepa sig, små bränder, hur skulle ni agera då?

 Har ni planer på att förändra något i arbetet?

 Straffsatser

 Hur tänker du kring de dömda ungdomarna som förmodligen kommer att få leva sina liv 

med miljonskulder?

Egna åsikter

 Hur tänker du kring det som hände i Berga?

 Varför tror du att det gick så långt?

 Något att tillägga?


