
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

Socionomprogrammet 

Samhällsvåldets kontext- & karaktärsförändring 

 

 

En kvalitativ intervjustudie 

 

Contextual and character change in community violence 

 

 

 

 

Författare: Josefin Nord, Ann-Louise Haag 

Handledare: Lars-Erik Alkvist 

Examinator: Camilla Udo 

Ämne: Socialt arbete 

Kurskod: GSA2AF 

Poäng: 15 HP 

Examinationsdatum: 2020-03-27

  



 

 

 

 

  

 

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i 

DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt 

tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och 

synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information 

på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att 

publicera sina arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 

 

 

 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

 

 

Sammanfattning 

Det svenska samhället har under de senaste åren bevittnat en förändring gällande 

samhällsvåldets karaktär och kontext. Det finns ett behov av effektiva preventiva 

åtgärder, vilket i sin tur kräver kunskap gällande det aktuella ämnet. Det 

huvudsakliga syftet med denna studie var därför att undersöka vilka möjliga 

faktorer som kan vara bidragande till samhällsvåldets eskalering med fokus på 

dess förändrade karaktär och kontext, med avgränsning på makronivå. 

Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Resultatet visar att orsakerna till samhällsvåldets 

kontext- och karaktärsförändring är mångfacetterade. Flertalet faktorer har 

betydelse för samhällsvåldets utveckling. De faktorer studien belyser är 

organiseringen inom svenska institutionen, förändringar i den kriminella miljön, 

narkotika samt media. Resultatet visar att dessa faktorer samspelar med varandra 

där organiseringen av Sveriges institutioner har en stor påverkan på hur de andra 

faktorerna uttrycker sig i samhället.  

  

 

Nyckelord: Samhällsvåld, skjutvapenvåld, sprängningar, karaktärsförändringar, 

kontextförändringar, Sverige 

  



 

 

 

Abstract 

Swedish society has witnessed a change in recent years regarding the nature and 

context of community violence. There is a need for effective preventive measures, 

which in turn requires knowledge of the subject in question. The main purpose of 

this study was therefore to investigate what possible factors may be contributing to 

the escalation of community violence with focus on its changed character and 

context, with a definition at the macro level. The study was based on a qualitative 

approach with semi-structured interviews as a data collection method. The result 

shows that the causes of community violence´s context and character change are 

multifaceted. Several factors are important for the development of community 

violence. The factors the study highlights are the organization within the Swedish 

institution, changes in the criminal environment, drugs and the media. The results 

show that these factors interact with each other, where the organization of 

Sweden´s institutions has a major impact in how the other factors are expressed in 

society. 
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1 Inledning 

Natten till den 4 december 1994 händer någonting i Stockholm som skulle skaka om det 

svenska samhället i grunden. Efter att ha nekats inträde på en nattklubb hämtar de avvisade 

männen en automatkarbin som sedermera används som vapen för att utkräva en form av 

upprättelse. Vid stängning, strax efter klockan fem på morgonen, går gärningsmännen fram 

till nattklubben och avfyrar automateld rakt in i entrén till dess att patronerna tar slut. 

Mängder av människor är på väg ut ur lokalen och 4 personer avlider och 20 skadas i vad som 

senare kom att kallas för Stureplansmassakern (Letmark, 2004). Lång tid efter publiceras 

artiklar i flera av Sveriges dagstidningar med meningar och termer som: en av Sveriges värsta 

masskjutningar någonsin, ett av Sveriges mest uppmärksammade mordfall, vansinnesdåd, 

makabert och brutalt massmord. 1994 var denna händelse unik i sitt slag. Domstolen skulle 

senare fastslå att alla skott avlossades avsiktligt och att gärningsmännen visat fullständig 

likgiltighet inför att människor kunde dödas eller skadas. Måhända var det denna likgiltighet 

som gjorde händelsen unik. Även om gärningsmännen hade en primär måltavla så visades 

ingen hänsyn till civila som riskerade att skadas och i värsta fall dödas. Tjugosex år senare, år 

2020, är frågan om Stureplansmorden fortfarande är en unik händelse.  

I relation till händelsen på Stureplan publicerade Dagens Nyheter (Sarnecki & Lenke, 

1994) en debattartikel där två kriminologer skriver att trots att händelsen är djupt chockerande 

står inte Sverige inför någon ökning eller dramatisk förändring vad gäller det grova våldet. 

Författarna uppmärksammar att det finns en känsla i samhället bland befolkningen av att 

våldet har förändrats i karaktär och att det även skett en dramatisk ökning. Detta menar 

författarna inte är en spegling av verkligheten utan skapas snarare till följd av att media riktar 

stor uppmärksamhet mot de dramatiska händelser som skett. Avslutningsvis ställs ändå frågan 

om Sverige håller på att förändras, om Sverige genomgår en utveckling mot ett land av våld 

och hänsynslöshet. Författarna konstaterar: ”Det är förstås omöjligt att veta hur framtiden 

kommer se ut.” (Sarnecki & Lenke, 1994). Idag, 2020, är framtiden här, och vi vet hur det 

kom att se ut. Det grova våldet har förändrat karaktär. Det har skett en dramatisk ökning av 

både skjutningar och dödligt våld (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2019a, 2019c). Parallellt 

med det ökade våldet har också skett en ökad likgiltighet hos förövarna. I en artikel i 

Sydsvenskan (Herkel, 2019) uttalar sig polismästaren Stefan Sinteus: ”Vi ser en större 

hänsynslöshet. De kriminella struntar i om det finns barn i närheten. Vi ser en ökad 

likgiltighet vid den här typen av brott”.  
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1.1 Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, arbetar på uppdrag av Sveriges regering och ansvarar för att 

ta fram fakta och statistik samt sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och  

brottsförebyggande arbete. I flera av deras senaste publicerade rapporter (BRÅ, 2019a,  

2019c) redovisas en ökning av både skjutningar och dödligt våld i Sverige de 

senaste åren. I en av rapporterna (BRÅ, 2019a) beskrivs också en kontextförändring av det 

dödliga våldet. Tidigare har det mestadels skett i bostäder, numera sker det i större 

utsträckning på allmänna platser. Sedan 90-talet har dödligt våld utomhus nästan fördubblats 

(BRÅ, 2019a)  

Konsekvenserna av att våldet förflyttats ut i samhället gör att oskyldiga människor 

riskerar att drabbas. Under 2019 har media rapporterat om flera fall där oskyldiga blivit 

drabbade av det våld som sker. I augusti rapporterade Aftonbladet (Thornéus, Granlund & 

Widestrand, 2019) om en skjutning i Malmö där en 30-årig småbarnsmamma avled, dådet 

skedde i ett tätbefolkat område där flera personer blev vittnen till händelsen. I september 

rapporterades (TT, 2019) om en händelse där två personer skottskadades. Dessa personer 

bedömdes vara civila och inte involverade i någon kriminell konflikt som ansågs ligga till 

grund för skjutningen. Samma artikel hänvisade också till en händelse i slutet av augusti där 

en kvinna miste livet men där den egentliga måltavlan var en anhörig till henne. Manne 

Gerell, kriminolog vid Malmö Universitet, gör bedömningen att ”I och med de här 

händelserna så kan man konstatera att det har blivit vanligare att oskyldiga råkar illa ut” (TT, 

2019).  

En annan form av våld som påverkar samhället och som också ökar är dåd utförda med 

sprängmedel (BRÅ, 2020). Expressen (Möller Berg, 2019) publicerade en artikel som 

påvisade detta. Fram till den 30 november 2019 har totalt 236 sprängningar detonerat jämfört 

med under hela 2018 då det totala antalet var 162. Stefan Hector, chef på polisens Nationella 

operativa avdelning citerades i artikeln och beskriver att man kan se en ny hänsynslöshet hos 

gärningsmännen i och med att sprängningarna sker på offentliga platser och att 

gärningsmännen uppvisar en likgiltighet inför att oskyldiga civila riskerar att drabbas (Möller 

Berg, 2019). I relation till detta visar den Nationella trygghetsundersökningen (BRÅ, 2019b) 

att 92% upplever någon form av oro över våldet i samhället uppdelat på 43 % som upplever 

stor oro över brottsligheten i samhället och 49 % som oroar sig i viss uträckning. Med 

bakgrund till detta ser vi ett behov av ökad kunskap gällande orsakerna till den utveckling 

som beskrivs. Rapporterna fokuserar på att förklara orsaker och motiv till enskilda händelser 
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snarare än att ur ett bredare perspektiv förklara våldets karaktärs- och kontextförändring i 

samhället. Att verka förebyggande mot det aktuella våldet i samhället är angeläget av flera 

skäl, särskilt i relation till antalet oskyldiga som drabbas. Den aktuella studien ämnar söka 

förklaringar till samhällsvåldet, baserat på karaktär och kontext, vilket är nödvändigt för att 

kunna utveckla effektiva preventiva åtgärder inom ramen för socialtjänstens och andra 

myndigheters förebyggande verksamhet.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att få en fördjupad kunskap gällande våldets förändrade karaktär samt 

varför det sker i en annan kontext än tidigare.  

 

• Vilka möjliga förklaringar kan finnas till förändringen av våldets karaktär? 

• Vilka möjliga förklaringar kan finnas till att våldet sker i nya kontexter? 

 

1.3 Avgränsning 

Denna uppsats kommer endast avhandla det våld som här benämns som samhällsvåld. 

Analysen och datainsamlingsmetoden kommer att utgå från en makronivå där 

samhällsperspektivet är det primära. Vid tillämpning av teorier är denna avgränsning 

grundläggande, varpå teorier som förklarar våld ur ett makroperspektiv utifrån strukturella 

förklaringar valts ut.  

 

1.4 Studiens relevans för socialt arbete 

När det gäller studiens relevans för socialt arbete så handlar detta om vilken eller vilka som 

kommer att ta del av studiens resultat och om resultatet kommer att tillföra kunskap som kan 

komma till nytta. Inom sociala arbetets fält ingår ett flertal aktörer, från statliga myndigheter 

till aktörer inom civilsamhället. Den målgrupp som studien berör kommer på olika sätt, vid 

olika tillfällen, att komma i kontakt med någon eller några av dessa aktörer. Studien berör 

orsaker på samhällsnivå samtidigt som det är genom individer och på individ- och gruppnivå 

det tar sig uttryck. Det finns ett ständigt samspel mellan individer och omgivningen, de 

förhållanden som råder på samhällsnivå kommer att påverka på individnivå på samma sätt 

som de förhållanden som råder på individnivå kommer att påverka på samhällsnivå. Samhället 

har förändrats och det finns individer och grupper som faller igenom det svenska 
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välfärdssystemet. Detta kräver samhällsarbete på alla nivåer, inte bara makronivå. Det 

förebyggande arbetet som rör samhällsvåldet är en viktig komponent i arbetet för att motverka 

våldsbrott, dock behöver de myndigheter och institutioner som arbetar förebyggande mot 

denna typ av problematik uppdaterad kunskap inom ämnet. Den problembild som beskrivs 

kräver, utöver individfokuserat socialt arbete, samhällsarbete för att motverka de faktorer som 

bidrar till kriminalitet och brottslighet. Inom ramen för både samhällsarbetet och det 

förebyggande arbetet återfinns bland annat socialarbetare, ofta inom fältgrupper eller sociala 

insatsgrupper. Genom att ta del av resultatet i denna studie kan dessa aktörer gynnas i sitt 

förebyggande, och även dagliga, arbete då förståelsen och kunskapen om individers uttryck 

för problem på samhällsnivå också gynnar arbetet på individnivå.  

 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Samhällsvåld 

Begreppet samhällsvåld syftar här till en översättning av engelskans community violence. 

Definitionen av community violence beskrivs av Rosenthal (2000) som ett interpersonellt våld 

av upprepande, återkommande karaktär i motsats till isolerade händelser. Våldet sker i 

offentliga miljöer snarare än i hemmiljö och saknar sexuella inslag. Vidare beskriver 

Rosenthal (2000) hur man i definitionen av samhällsvåld, communtiy violence, inkluderar 

termer som direkt utsatthet men även bevittnande av det offentliga våldet. I denna studie utgår 

vi från Rosenthals definition och använder oss av begreppet samhällsvåld där innebörden 

innefattar det våld som sker på allmänna platser, i offentliga miljöer, där oskyldiga och civila 

riskerar att drabbas såväl fysiskt som psykiskt. Samhällsvåldet i denna studie fokuserar på de 

skjutningar och sprängningar som sker i offentliga sammanhang och utesluter det individuella 

våldet likt sexualbrott, misshandel eller andra isolerade våldshändelser riktade mot enskilda 

individer.  

 

1.5.2 Våldets karaktär 

Begreppet karaktär syftar till att beskriva kännetecken och egenskaper som är utmärkande och 

kan särskilja någon eller något från andra. I denna studie används begreppet karaktär med 

syfte på de egenskaper och de kännetecken som beskrivs kopplade till begreppet 

samhällsvåld. Studien kommer att belysa skiftningar i våldets karaktär, hur det har förändrats 

över tid och hur det nu även drabbar civilsamhället.  
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1.5.3 Våldets kontext 

Kontext används som begrepp för att förklara, beskriva och skildra ett sammanhang, en 

omgivning eller en miljö (Nationalencyklopedin, u.å.). I denna studie är kontexten den 

omgivningen och den miljö där våldet förekommer. Vi syftar särskilt till den offentliga miljön 

där oskyldiga riskerar att drabbas. Innebörden hänger samman med karaktärsförändringar där 

våldet nu förflyttat sig och sker på allmän plats i mycket större omfattning. 
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2 Tidigare forskning 

Tidigare studier gällande orsaker till samhällsvåldets utveckling är begränsat och enligt vår 

kännedom finns få studier gällande samhällsvåldets möjliga orsaker inom svensk kontext.  De 

studier vi har funnit snarare syftar till att beskriva hur utvecklingen av samhällsvåldet i 

Sverige har sett ut, detta utan att djupare gå in på orsaker till den utveckling som beskrivs. 

Detta antyder att det finns en kunskapslucka gällande varför samhällsvåldet har förändrats. 

Nedan ges inledningsvis en översikt på den internationella forskning vi funnit gällande ämnet 

och som på ett eller annat sätt kan sättas i relation till vår studie. Efter detta kommer ett stycke 

med en rapport utgiven av Polisen (2017), vilken är av relevans för studien. Delar av den 

tidigare forskningen kommer vi att använda i analysen av vårt empiriska material.  

 

2.1 Forskningsläge 

Tidigare studier syftar huvudsakligen till att ge en översikt gällande skjutvapenvåldet samt 

sprängningarna i Sverige och gör läsaren uppmärksam på att en dramatisk ökning har skett de 

senaste åren. Bland annat belyser Sturup, Gerell och Rostami (2019) att användandet av 

handgranater har ökat drastiskt i Sverige, från att ha legat på en omfattning runt 1–2 händelser 

per år till att öka till närmare 40 fall år 2016. Författarna konstaterar att utvecklingen gällande 

användningen av handgranater i Sverige är unik, inget annat land har haft samma drastiska 

utveckling gällande just handgranater som Sverige. Författarna jämför utvecklingen gällande 

handgranater i Sverige med den värsta perioden i Mexiko år 2011–2012 och menar att 

likheterna är häpnadsväckande med tanke på att den generella nivån av våld drastiskt skiljer 

sig mellan dessa två länder (Sturup, et al., 2019)  

Vidare belyser Khosnood (2018) hur användandet av skjutvapen i Sverige även har ökat 

drastiskt. Han konstaterar att den kraftiga ökningen av skjutvapenvåld i Sverige har en stark 

negativ effekt på samhället och att anledningen bakom ökningen dels ligger i den höga 

prevalensen av illegala skjutvapen i landet samt det höga antalet kriminella gäng och nätverk. 

Ytterligare en studie av relevans ger kunskap om att skjutvapenvåldet har ökat i Sverige 

(Khosnood, 2019). I denna studie görs en jämförelse mellan Sverige och de andra 

skandinaviska länderna, den visar att Sverige sticker ut gällande ökningen av 

skjutvapenvåldet. År 2017 hade Sverige ett genomsnitt på nära sex skjutningar i veckan med 

drygt fyra individer som skadades eller dödades. Antalet personer som blev skadade av ett 

skjutvapen i Sverige hade ökat med 50% under åren 2012–2017. Khosnood (2019) menar att 
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de kriminella gäng och nätverk som finns i Sverige har blivit mer våldsamma. Samma 

författare konstaterar också i en annan studie (Khosnood, 2017) att det ökade 

skjutvapenvåldet i landet ger konsekvenser, inte minst gällande medborgarnas förtroende för 

polisen och rättssystemet. Han menar att det krävs akuta åtgärder för att inte Sverige ska 

riskera att hamna i en ond cirkel där det kriminella klimatet fortsätter att hårdna. 

Sturup et al. (2018) lyfter att den relativa risken för att skadas eller dödas av ett 

skjutvapen har ökat för gruppen unga män under de senaste 20 åren. Unga män i åldrarna 15–

29 år har de senaste åren blivit skjutna till döds fyra gånger oftare än män över 30 år. 

Författarna menar att det tycker sig se en ökning av skjutvapen i relation till unga män och 

utsatta områden. Även Rostami (2017) påtalar att Sverige har en hög andel unga män som 

använder skjutvapenvåld i jämförelse med de andra delarna av Europa. Vidare menar han att 

det finns en oroväckande utveckling av det gängrelaterade våldet i landet och att väldigt lite 

uppmärksamhet har ägnats åt det. Kriminella gäng i Sverige är väldigt aktiva och mellan 2011 

och 2016 identifierades 1,165 skjutningar och 54 handgranatsattacker i städerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö vilket resulterade i över 100 döda samt 440 skadade. Rostami (2017) 

påpekar att det krävs mer forskning och kunskap för att få en ökad förståelse, för att kunna ta 

fram effektiva åtgärder. 

I genomgången av den tidigare forskningen är det tydligt att de flesta studier har 

fokuserat på att ge en bild av det våldsamma läget i Sverige de senaste åren och framåt med 

syftet att uppmärksamma läsaren på hur det kriminella klimatet har hårdnat och våldsamma 

handlingar drastiskt ökat. Ingen av dessa studiers huvudfokus är att söka orsaker till 

problemet på en mer strukturell nivå. Visserligen konstaterar Khosnood (2017,2018,2019) att 

ökningen gällande skjutvapenvåld beror på den höga förekomsten av kriminella gäng och 

nätverk i Sverige, samt den höga förekomsten av illegala skjutvapen. Vår bedömning är dock 

att denna förklaring inte är tillräcklig, vi anser att man bör söka kompletterande förklaringar 

vad gäller möjliga orsaker till ökningen av samhällsvåldet. 

 

2.2 Utsatta områden  

En rapport utgiven av Polisen (2017) behandlar utsatta områden i Sverige och beskriver hur 

den positiva, sociala utvecklingen i ett område riskerar att avstanna när kriminaliserande 

processer börjar ske i området. Dessa kriminaliserande processer möjliggör utvecklandet av 

en kriminell struktur samt förhållanden mellan olika åldersgrupper. Polisen menar att det sker 

en socialiserande process, där andelen individer med kriminella beteenden förstärker den 
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kriminella närvaron i området. De yngre i områdena lär sig tidigt att ifrågasätta auktoriteter i 

samhället. Det sker en kriminellt socialiserande process långt ner i åldrarna, polisen har 

uppgifter gällande 9-åringar som har varit inblandade i transportering av vapen samt 11 

åringar som har utvecklat missbruksbeteenden. Polisen beskriver det som att de äldre fungerar 

som en ”kriminell arbetsförmedling” vilka hjälper de unga i sysselsättning inom 

kriminaliteten (Polisen, 2017).  

Man ser narkotikahandeln som en bidragande faktor till utvecklingen av de kriminella 

nätverken i områdena och menar att narkotikabruk är vanligt samt att det är en naturlig 

inkörsport till annan kriminalitet. Den öppna narkotikahandeln som sker i många områden 

riskerar att bidra till konflikter och våldsdåd då kriminella aktörer anammar revirbeteenden.  

Vidare menar polisen att våldet normaliseras bland de kriminella i områdena och att våld 

används som en uppfostringsmetod samt konfliktlösningsmetod. För de unga i områdena sker 

en social inlärning till våldskulturen och de unga knyts an till de kriminella strukturerna, 

vilket bidrar till att man ser en ökning av unga gärningsmän som utför rån och utpressningar. 

Polisen ser även att lojaliteten inom de kriminella grupperingarna skiftar snabbt och det sker 

impulsiva vändningar i konflikterna. Tröskeln för våldsutövningen med skjutvapen som 

tillhygge har sjunkit och våldet är mer impulsivt samt dödligare än tidigare. När man tidigare 

sköt i benet för att skrämma skjuts det idag i högre utsträckning med avsikt att döda. Man ser 

även att både offer och gärningsmän i allt högre utsträckning har varit minderåriga. Polisen 

menar att det även har skett en normalisering gällande användandet av handgranater. Även 

tröskeln för våldsanvändning mot polis upplevs ha sjunkit de senaste 10 åren och att unga 

gemensamt går till angrepp mot polis, upplevs idag som normalt i vissa av dessa områden. 

Rapporten konstaterar att förmågan i samhället på en institutionell nivå att hantera dessa 

problem saknas (Polisen, 2017).  
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3 Teori 

I detta avsnitt presenteras de teorier som vi bedömer adekvata för studiens syfte och 

frågeställningar. Vid val av teoretiska utgångspunkter för denna studie har vi valt att tillämpa 

teorier som förklarar våld på makronivå ur ett sociologiskt perspektiv med fokus på samhället 

och dess sociala strukturer. Två teorier har valts som båda har fokus på samhällsstrukturer 

snarare än biologiska, individuella förklaringar till våld och dess bakomliggande processer. 

Den första teorin är Strainteorin som förklarar avvikande beteende med motsättningar mellan 

livsmål och medel och den andra teorin är Social desorganisation som förklarar brottslighet 

genom avsaknad av anknytning till sociala strukturer.  

 

3.1 Strainteorin 

Strainteorin, även benämnd som strukturell teori, utvecklades av Robert Merton på 1930-talet.  

Merton (1938) beskriver att orsaken till kriminalitet och andra sociala problem i samhället 

ligger i motsättningar mellan mål och medel. Merton menade att begränsningar i 

möjligheterna att uppnå livsmål leder till strain, ett tillstånd av frustration som ökar risken för 

avvikande beteende (Sarnecki, 2014). Merton (1938) beskriver att det finns en tendens att 

bedöma normbrytande beteende primärt som en biologisk drift med avsaknad av social 

kontroll. I sin artikel presenterar han förklaringar till normbrytande beteende på en strukturell 

nivå där den sociala strukturen består av två primära element. Den ena består av kulturellt 

definierade mål, syften och intressen och den andra de medel som möjliggör uppnåendet av 

dessa mål där dessa medel är begränsade av institutionella normer. När motsättningar i dessa 

element uppstår, medel saknas för att uppnå målen, uppstår strain. I relation till detta 

presenterar Merton (1938) olika alternativ för individen att förhålla sig till mål och medel och 

undvika ett tillstånd av strain. Dessa kategorier syftar till anpassningen i förhållande till olika 

situationer och är inte kopplade till individers personlighet. Det är framförallt två kategorier 

som kan ses primära i förhållande till utvecklande av avvikande beteende:  

 

• Tillbakadragande (retreatism). Denna kategori, som enligt Merton är den vanligaste, 

innefattar de individer som tagit avstånd både från samhällets etablerade mål och 

medel. Dessa individer har istället hittat andra mål och medel för att uppnå dessa mål 

som inte är accepterade av samhället. Detta resulterar i att individer i denna grupp 

oftast utvecklar avvikande beteende.  
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• Uppror (rebellion) inträffar när individer frigör sig, revolterar, mot rådande normer 

(mål och medel) i samhället och samtidigt försöker etablera en ny social ordning. 

Medel för att uppnå en ny social ordning kan innebära lagöverträdelser och andra av 

samhället ej accepterade medel.  

Mertons teori om strain och orsakerna kring avvikande beteende och kriminella handlingar 

bygger på de motsättningar som uppstår mellan etablerade mål i samhället, normer, och 

individers resurser och tillgång till medel att uppnå dessa. Dessa element är avhängda den 

struktur som samhället är uppbyggt av, variabler som klass, rikedom och makt påverkar 

anpassning och användandet av medel. I ett samhälle där framgång baseras på ovanstående 

variabler och tillgången på medel är begränsade ökar risken för avvikande beteende och 

användandet av okonventionella medel för att uppnå framgång. Särskilt tydligt kan detta ses i 

områden där det finns liten eller ingen tillgång till legitima medel. Möjligheterna för individer 

i utsatta områden är begränsade vilket ökar risken för frustration, strain, avvikande beteende 

och kriminella handlingar (Merton, 1938).  

 

3.2 Social desorganisation 

Tidigare empiriska studier har visat att ökad brottslighet kan kopplas till geografiska områden 

där man sett att individer som flyttat till redan utsatta områden visade en ökad brottslighet 

medan de som flyttade från samma områden visade minskad brottslighet. Detta beskrivs också 

i termer om social desorganisation och sociala band och förklarar ur ett teoretiskt perspektiv 

att detta handlar om individer som lever utan, eller med mycket svaga kopplingar, till det 

etablerade samhället samt dess normer och värderingar. Denna avsaknad av koppling till 

samhället gör att dessa individer har högre benägenhet att rikta handlingar, som är brottsliga 

eller av våldsam karaktär, mot detta samhälle (Sarnecki, 2016).  

Teorin om social desorganisation utvecklades av Clifford Shaw och Henry McKay 

(1969). Shaw och MacKay (1969) kopplade ökad brottslighet till geografiska områden, där 

andra egenskaper var framträdande. I deras studie, där man genom empiri studerade olika 

kriminogena faktorer i storstäder, fann de tydliga samband mellan rådande förhållanden i 

lokala områden och graden av brottslighet och kriminalitet. Områden med hög brottslighet 

hade sociala och ekonomiska karaktärsdrag som skiljde sig från de områden med låg 

brottslighet, särskilt gällande den brottslighet som utgjordes av unga män i grupp. I nämnd 

studie fann man data som visade att områden med hög brottslighet kännetecknades av tre 
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egenskaper; befolkningssammansättning, mobilitet och ekonomisk status (Shaw & McKay, 

1969). Man fann bland annat att brottsligheten var låg i områden med hög ekonomisk status 

och man identifierade också att dessa områden utgjordes av gemensamma värderingar och 

attityder gällande social kontroll. I motsats fann man att områden som kännetecknades av låg 

ekonomisk status utgjordes av åtskilda normer och värderingar, särskilt i förhållande till 

beteende.  

Shaw och McKay (1969) beskriver en traditionell aspekt där barn som växer upp i 

områden där brottsligheten är hög indoktrinerar dessa värderingar och handlingar som unga 

män i dessa områden uppvisar. Det beskrivs hur barnen, genom kontakt och aktivt deltagande 

med kriminella grupper i området, lär sig begå kriminella handlingar, skapar relationer med 

de äldre unga männen och förvärvar attityder som medlemmar i dessa grupper. Vidare 

beskriver Shaw och McKay (1969) hur en brottslig karriär blir ett alternativ för barn och 

ungdomar i dessa områden då det erbjuder en ekonomisk vinst, status och relationer.  En 

viktig observation i Shaw och McKays (1969) studie visar att områden med hög brottslighet 

utmärktes av att konkurrerande och motstridande moral hade utvecklats bland invånarna 

medan områden med låg brottslighet kännetecknades av överensstämmande och fastställda 

värderingar och normer, särskilt i förhållande till uppfostran av barnen i området. Dessa 

normer och värderingar resulterade i social kontroll samt etablerade samhällsinstitutioner som 

syftade till att vidmakthålla och skydda dessa värderingar och normer. Shaw & McKay (1969) 

menade att orsaken till kriminalitet låg i de egenskaper som utmärkte områden med hög 

brottslighet; hög befolkningsmobilitet, låg ekonomisk status och heterogen 

befolkningssammansättning. Dessa faktorer bedömdes av Shaw och McKay bidra till låg 

social kontroll, hög arbetslöshet, dålig utbildning och fattigdom vilket i sin tur genererade i att 

kriminalitet och brottslighet sågs som ett alternativ.  
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4 Metodavsnitt 

4.1 Vald metod 

Utifrån vårt syfte och vår frågeställning har vi valt en kvalitativ forskningsstrategi. Kvalitativa 

forskningsansatser handlar om att studera ett fenomen på ett djupare plan med syfte att 

generera en ökad förståelse för den sociala verkligheten (Dahlberg & McCaig, 2010). Bryman 

(2011) beskriver hur den kvalitativa forskningen ofta tenderar att ha ett induktivt angreppssätt, 

det vill säga att teori genereras av resultatet från forskningen. Vår studie har dock ett 

deduktivt angreppssätt vilket innebär att vår analys varit styrd utifrån den teoretiska ram och 

tidigare forskning som presenterats inom området (Bryman, 2011). Det finns flertalet teorier 

som förklarar kriminalitet och brottslighet. Valet av teorier för denna studie har baserats på att 

syfte och frågeställningar är bundna till orsaker på makronivå. Teorierna, som betonar 

samhällsstrukturer som bidragande orsaker till kriminalitet, har främst använts för att förklara 

bakomliggande orsaker. Då vår studie syftar till att undersöka och bidra till en fördjupad 

förståelse kring ett aktuellt fenomen så lämpar sig den kvalitativa ansatsen väl. För att besvara 

våra frågeställningar har vi använts oss av en kvalitativ intervjustudie som 

datainsamlingsmetod med semistrukturerade frågor. Semistrukturerade intervjuer ger 

respondenterna frihet att besvara frågorna på sitt eget sätt (Bryman, 2011). Vi anser att det är 

av vikt att understryka att de resultat vi har fått fram i denna studie är baserade på våra 

respondenters syn på och uppfattningar till våra frågeställningar. 

 

4.2 Population och urval 

Samhällsvåldets orsaker är mångfacetterat vilket kräver lika mångfacetterade insatser som i 

sin tur kräver ett brett kunskapsunderlag. Vi har i vår studie använt oss av ett 

bekvämlighetsurval i kombination med ett målstrategiskt urval. Ett bekvämlighetsurval 

beskrivs av Bryman (2011) utgöras av personer som finns tillgängliga för forskaren. Vi har 

haft fördelen att genom personliga relationer haft tillgång till flertalet yrkesverksamma inom 

området vilket genererat i ett bekvämlighetsurval. I relation till detta har ett urval av 

yrkeskategorier skett, som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar, och på så sätt 

även uppnått ett målstrategiskt urval. Genom att också använda oss av ett målinriktat urval av 

intervjupersoner skapar vi förutsättningar för att uppnå den kunskap som studien ämnar 

resultera i. Bryman (2011) beskriver målintrikat urval som ett sätt för forskare att välja 

intervjupersoner som är relevanta för forskningsfrågorna. Då syftet med vår undersökning är 
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att få en så bred och noggrann beskrivning som möjligt till våldets förändring baseras vårt 

urval på olika kunskapsområden där respondenterna på olika sätt kommer eller har kommit i 

kontakt med fenomenet. Då studien även är avgränsad till förklaringar på makronivå har vårt 

urval även baserats på personer som kan se brottslighet på denna nivå. Alla respondenter har 

olika perspektiv och olika bakgrund vilket bidrar till att nå en bredd i uppfattningarna samt en 

så omfattande beskrivning som möjligt. Med hänsyn till den tidsram vi har att förhålla oss till, 

samt att datainsamling, bearbetning och analys tar tid i anspråk, valde vi att begränsa oss till 

sex respondenter. Kvaliteten i resultatet påverkas inte av antalet informanter då vi inte är ute 

efter att generalisera ett resultat på fenomenet vi undersökt och inte heller göra anspråk på ett 

representativt urval för en specifik grupp.  

Vårt urval består av en forskare inom kriminologi, en representant för 

kriminalpolitiska enheten, en samordnare för avhopparverksamhet, en person med över 20 års 

erfarenhet inom polismyndigheten och två personer med kriminell bakgrund inom 

gängkriminalitet i skilda former varav en idag arbetar som fältassistent och den andra inom 

socialt arbete. Våra respondenter består av två kvinnor och sex män där den yngsta deltagaren 

är 35 år och den äldsta 57 år. Fyra av våra respondenter är verksamma i någon av våra tre 

storstadsregioner och övriga två arbetar inom en mindre kommun i Mellansverige. Utifrån 

konfidentialitetskravet är vi begränsade i att beskriva våra respondenters bakgrund närmare.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra sex semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, med 

syftet att respondenterna ska ges stor frihet i att utforma sina svar på sitt eget vis utifrån sin 

erfarenhet och kunskap. Semistrukturerade intervjuer är en form av kvalitativa intervjuer där 

syftet är att fånga intervjupersonens subjektiva uppfattningar och ståndpunkter (Bryman, 

2011). En intervjuguide (Bilaga 1) med färdiga frågeställningar har använts som 

utgångspunkt. Innan vi genomförde studiens intervjuer gjordes en pilotstudie där vi testade 

våra frågeställningar. Detta ledde till att några frågor tillkom i intervjuguiden då vi kände att 

materialet som gavs från det första utkastet inte var mättat.  

 Under intervjuernas gång har det ställts följdfrågor och kompletterande frågor till det 

respondenterna har pratat om, ibland har vissa frågor hoppats över då respondenten redan 

besvarat dessa frågeställningar i ett tidigare svar. Samtliga intervjuer har genomförts 

tillsammans för att säkerställa att all data inhämtades på lika vis samt för att minimera risken 

att något skulle glömmas bort under intervjun. Vi har spelat in samtliga intervjuer för att 
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säkerställa att inget material missas. Vår tanke var att genomföra alla intervjuer på plats, dock 

har inte detta kunnat skett på grund av logistiken och därav har några av intervjuerna 

genomförts genom videosamtal. 

  

4.4 Databearbetning och analys 

De inspelade intervjuerna har transkriberats för att få ner allt material i text, detta för att göra 

det lättare att analysera vår insamlade data (Dahlberg & McCaig, 2010). Vi har delat upp 

transkriberingen mellan oss men säkerställt i förväg att vi transkriberar på lika vis. Som 

analysmetod har vi valt att använda oss av en tematisk analys, vilket enligt Bryman (2011) är 

ett av de vanligaste angreppsätten för att behandla kvalitativa data. I analysen av våra 

intervjuer har vi sökt efter återkommande teman och subteman för att generera svar på våra 

frågeställningar för den aktuella studien. Detta har krävt en noggrann och upprepad läsning av 

vårt intervjumaterial där vi sökt efter repetitioner, kategorier, teman, likheter, språkliga 

kopplingar, samt teorirelaterat material. Initialt framkom subteman utifrån information i 

materialet som vi, efter noggrann läsning och nedantecknande, kunde se ofta återkom. När 

ingen ny information av relevans framkom hade mättnad uppnåtts i materialet och de 

subteman som identifierats kategoriserades ihop och bildade övergripande teman. Utifrån de 

teman vi fick fram av vårt material har vi gått igenom materialet igen för att säkerställa att de 

teman och subteman som kommit fram stämmer överens med transkriberingarna. Efter det har 

vi gemensamt börjat tolka ett resultat som besvarar vårt syfte med studien och dess 

frågeställningar. Resultatet diskuteras och analyseras tillsammans med teori och tidigare 

forskning under rubriken diskussion. 

De citat som återges i resultatdelen är till viss del modifierade, dels för att säkerställa 

respondenterna anonymitet, dels för att undvika onödiga ord, upprepningar med mera i 

citaten. Dessa modifieringar har gjorts utan att betydelsen av citatet har ändrats.  

 

4.5 Metoddiskussion 

Vi valde att utgå från en kvalitativ ansats då syftet med studien var att djupare undersöka det 

beskrivna fenomenet. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket ger en större 

frihet och möjlighet att samla in mer djupgående data. Metoden har dock sina begränsningar. 

De resultat vi presenterar är inte en absolut sanning, det går inte att säkerställa en hög validitet 

i dessa resultat. Vi har intervjuat sex individer utifrån deras erfarenhet och kunskap gällande 
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ämnet vilket gör att resultatet är baserat på just deras uppfattning, detta är en svaghet i sig då 

det inte är en objektiv sanning. En annan negativ effekt av denna metod är att den är 

tidskrävande vilket också tog sig uttryck under bearbetningen av den data som samlats in. 

Med en kvantitativ ansats hade vi kunnat söka svar på liknande frågeställningar från ett större 

urval med en enkätundersökning och fått mer mätbara resultat. Dock hade vi inte kunnat gå in 

lika djupt i våra frågeställningar som vi önskat då fenomenet är relativt nytt och det finns 

begränsat med forskning på ämnet, särskilt i relation till orsaker på en makronivå. Genom att 

använda semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod säkrade vi också våra möjligheter 

att ställa följdfrågor vilket är en fördel då det kan vara svårt att initialt veta vilka frågor som är 

adekvata. Genom att använda oss av en kvalitativ ansats bedömer vi att svaret på våra 

frågeställningar och syftet med studien är uppfyllt. Det resultat som studien presenterar kan i 

ett senare skede vid behov utvecklas vidare och valideras genom kvantitativa undersökningar 

på en större population. 

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) beskriver alternativa termer för att bedöma kvaliteten i kvalitativa ansatser där 

begreppen validitet och reliabilitet benämns i termerna tillförlitlighet och äkthet. En anledning 

till dessa alternativa bedömningstermer är att det finns en tveksamhet kring kvalitativa 

forskningsansatsers möjligheter att uppnå en absolut relativ sanning om den sociala 

verkligheten som validitets- och reliabilitetskriterierna förutsätter (ibid.). Vi har därför i vår 

studie strävat efter att uppnå tillförlitlighet och äkthet baserat på fyra delkriterier; 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera samt 

äkthetskriteriet.  

Bryman (2011) beskriver att trovärdigheten i resultaten delvis baseras på att forskaren 

har utfört studien i enlighet med de regler som finns samt betraktares acceptans av resultatets 

beskrivning. Kriteriet har säkerställts genom att alla delar i forskningsprocessen har 

genomförts utefter de regler som finns gällande forskning samt att vi har tydliggjort under 

hela forskningsprocessen att vårt resultat inte är en absolut sanning. Resultatet från vår studie 

är baserat på respondenternas kunskap och erfarenhet gällande det fenomen vi valt att 

undersöka. Överförbarhet, uppnås genom att forskaren ger en fyllig och tät beskrivning av den 

sociala verklighet som studeras som i sin tur avgör om tillräcklig databas finns för att kunna 

överföra resultaten till en annan miljö (Bryman, 2011). Då det fenomen vi valt att studera är 

unikt i sitt slag, vilket fastställs i tidigare forskning där man har visat att utvecklingen i 
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Sverige gällande samhällsvåldet inte går att likställa med något annat lands utveckling, är 

resultaten från denna studie inte direkt överförbar till ett annat lands utveckling. Dock är det 

möjligt att liknande förklaringsmodeller bör kunna appliceras till viss del även i andra miljöer 

som haft en liknande typ av utveckling.  

Pålitligheten och möjligheten att styrka och konfirmera grundar sig i att forskaren 

säkerställer en grundlig och fullständig beskrivning av forskningsprocessen samt säkerställer 

att inte personliga värderingar påverkar utförandet av forskningen och slutsatserna däri 

(Bryman, 2011). Detta kriterium har vi säkerställt genom att noga beskriva vårt 

tillvägagångssätt under de olika rubrikerna i metodavsnittet. Under intervjuernas gång har vi 

varit noga med att själva inte uttrycka personliga åsikter som på något vis kan påverka 

respondenterna i deras svar, vi har valt att ställa öppna frågor samt öppna följdfrågor för att få 

respondenterna att själva utveckla sina egna tankar och idéer utifrån den kunskap och 

erfarenhet de besitter.  

När det gäller äkthet beskriver Bryman (2011) kriterier som måste uppfyllas, bland 

annat en rättvis bild och ontologisk autenticitet som handlar om att undersökningen kan 

generera en rättvis bild av insamlade data samt om de personer som medverkat i 

undersökningen fått en ökad förståelse för sin situation. Vi har strävat efter att öppet redovisa 

alla delar av forskningsprocessen och varit noga med att slutsatserna som dragits utifrån 

resultatet är i enlighet med det våra respondenter har haft som mening att beskriva. De gånger 

vi under analysprocessen har haft tveksamheter inför vad våra respondenter egentligen har 

menat med sina svar har vi haft möjlighet att kontakta dem igen för ett förtydligande, detta för 

att säkerställa att vi inte tolkar något resultat felaktigt.  
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5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2007) beskriver fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, som skall tillämpas på 

forskning. I denna studie har vi strävat efter att uppnå dessa grundläggande principer genom 

att följa de av vetenskapsrådet utformade riktlinjer.  

För att uppfylla informationskravet, som berör uppgiftslämnarens och 

undersökningsdeltagarens rätt till information om syftet med studien och villkor för 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2007), har ett informationsbrev (Bilaga 2) skickats via mail till 

samtliga deltagare. Detta har gjorts i samband med att förfrågan om deltagande upprättats. 

Informationsbrevet innehöll information gällande studiens syfte och frågeställningar samt om 

frivillighet till deltagande och rättighet att när som helst avbryta deltagande utan närmare 

motivering.  

Samtyckeskravet, som innebär att deltagare har rätt till att själva bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2007), har uppfyllts genom att en samtyckesblankett utformats 

och undertecknats av samtliga deltagare i anslutning till att intervjuerna genomfördes.  

I enlighet med konfidentialitetskravet har i informationsbrevet även framgått att all 

information som framkommer i undersökningen, genom respondenternas svar, endast kommer 

användas i studiens syfte samt att allt material kommer behandlas med konfidentialitet. 

Konfidentialitetskravet berör också hantering och förvaring av uppgifter där detta ska ske på 

ett sätt som gör att obehöriga ej kan ta del av det (Vetenskapsrådet, 2007). Detta har 

försäkrats genom att alla deltagare samt deras svar avidentifieras samt att all information som 

på något sätt kan härleda till person har uteslutits eller justerats utan att för den delen påverka 

innebörden. Ett exempel på detta kan vara att vi justerat det geografiska området i materialet 

eller uteslutit bakgrundsinformation som är för specificerad eller unik i sitt slag. Allt material 

har i direkt anslutning till inhämtning transkriberats, skrivits ut och förvarats på ett sätt så 

ingen obehörig haft tillgång till materialet. När studien är inlämnad och godkänd kommer allt 

material att förstöras och raderas.  

Det fjärde kravet, nyttjandekravet, handlar om att insamlat material endast får användas 

för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2007). I informationsbrevet angavs att den 

information som framkommer i undersökningen endast kommer att användas i studiens syfte 

samt att undersökningen kommer resultera i en uppsats. Denna kommer presenteras vid 

Högskolan Dalarna under våren 2020. Information har också getts till samtliga deltagare att 
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färdigställd uppsats kommer att tilldelas genom e-post. Genom denna information, som 

beskriver vilka som kommer ha tillgång till färdigt resultat, har nyttjandekravet uppfyllts.  

Avslutningsvis har vi genomfört blanketten för etisk egengranskning som 

forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna tillhandahåller och bifogat denna, se Bilaga 

3. Inga etiska dilemman förekommer i anslutning till genomförande av studien varpå ingen 

ansökan till forskningsetiska rådet varit aktuellt. Vad gäller de personer som har egen 

erfarenhet av att utöva samhällsvåld har vi särskilt reflekterat kring etiska dilemman som kan 

föreligga. Utifrån vår reflektion har vi gjort bedömningen att då dessa händelser utspelat sig 

tillräckligt långt bak i tiden finns inga etiska dilemman gällande deras medverkan i studien. 
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6 Resultat  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat vi funnit utifrån vårt insamlade 

intervjumaterial. Resultatet presenteras i form av fyra huvudteman, Samhällsstrukturen, 

Kriminella miljön, Media och Narkotika. Detta görs utan förankring i tidigare forskning och 

teori, vilket kommer att göras i diskussionsavsnittet.  

 

6.1 Samhällsstrukturen 

Respondenterna tycker sig se en förklaringsmodell av våldets förändringar i den utveckling 

som har skett i samhällsstrukturen. I takt med att strukturen i samhället har förändrats det 

senaste årtiondet kan våra respondenter även se att våldets karaktär och kontext har 

förändrats. De förändringar som har skett i samhället bör betraktas som bidragande faktorer 

till våldets utveckling och eskalering. Nedan beskrivs närmare vilka olika enskilda faktorer i 

samhällsutvecklingen som på något sätt kan ha bidragit till den våldsutveckling som skett.  

 

6.1.1 Svensk statsförvaltning 

Respondenterna belyser olika delar i den svenska statsförvaltningen som möjliga bidragande 

faktorer till samhällsvåldets utveckling. Dels beskrivs hur polisen har blivit allt ineffektivare, 

att det saknas specialiserade enheter inom polisen för den här typen av brott samt att 

uppklarningsgraden för den här typen av brott är väldigt låg. Detta tillsammans med ett 

rättssystem och en lagstiftning som är föråldrad där risken att bli åtalad och dömd inte är hög, 

samt de låga straffen om man skulle bli dömd, menar man kan vara en av flera orsaker till 

samhällsvåldets eskalering.  

 

Polisen har blivit allt ineffektivare, när det gäller att bekämpa den här typen av 

brottslighet …. Det finns inga större konsekvenser från samhällets sida, ungefär åtta av 

tio gärningsmän går fria …. Jag tror att polisen har alltför mycket generalister, vi vet 

redan både från praxis från Sverige och internationellt att specialisering inom arbetet 

bidrar till en högre uppklarningsnivå. (Intervju 1) 

 

Vidare beskriver respondenterna hur organiseringen av skolan i förlängningen kan vara en 

bidragande förklaring till samhällsvåldets utveckling. Här pratar respondenterna om att barn 
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inte klarar av att få betyg i skolan, man pratar om nedskärningar av lärare samt om att skolor i 

vissa områden minskar i attraktionskraft och väljs bort vilket påverkar utbildningen för de 

barn och unga som går i den skolan. Detta bidrar till att öka skillnaderna hos olika grupper av 

befolkningen i Sverige och ses som en bidragande orsak till att vissa skolor läggs ner, 

tillsammans med andra offentliga inrättningar i vissa områden. Detta påverkar människorna i 

dessa områden i form av en högre social utsatthet. Den högre sociala utsattheten kan i sin tur 

leda till ökad risk att hamna i kriminella miljöer. 

 

Jag anser att organisering av skolan är en stor jävla katastrof, det har också bidragit till 

att dra isär. Och också gör att vissa förorter liksom helt dör ut, försvinner skola, 

försvinner olika typer av social och offentlig service och sen olika typer av, ja ICA-

butiker och allt vad du nu vill va. Ja då späder det på känslan av att, här bor vi och det 

är ingen jävel som bryr sig. (Intervju 6) 

 

Begränsningar i bostadsmarknaden som gör att folk blir låsta i sin boendesituation samt 

sjukvårdens begränsningar med de långa vårdköerna är ytterligare faktorer inom den svenska 

stadsförvaltningen som respondenterna väljer att belysa. Respondenterna ger en bild av att 

alla dessa faktorer tillsammans bidrar till att skapa utanförskap och dåliga livsförutsättningar 

för vissa grupperingar av befolkningen i Sverige, vilket i sin tur har lett vidare till att allt fler 

har hamnat i olika typer av kriminella grupperingar. Detta har vidare haft en stor påverkan på 

samhällsvåldet och dess upptrappning. 

 

Sen de här förändringarna i bostadsmarknaden och utförsäljningen av allmännyttan och alla de 

här sakerna som har gjort att det kanske är svårare också att komma in på bostadsmarknaden 

idag, då kan man inte heller flytta från de här områdena man kanske vill lämna då, man kan 

inte bryta. (Intervju 2) 

 

6.1.2 Sociala samhällsfaktorer 

 

Respondenterna beskriver olika sociala samhällsfaktorer som möjliga delförklaringar till 

samhällsvåldets utveckling. Bland annat beskrivs hur Sverige har tagit in människor i kris från 

andra länder utan att ha haft en beredskap för att klara av den utmaningen på en strukturell 

nivå. Vissa av de människor som har kommit till Sverige de senaste åren kommer från en 
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bakgrund av krig och trauman, Sverige har inte haft beredskap att ta hand om de problem ett 

flertal människor har haft bland annat på grund av de långa vårdköerna.  

 

När vi får nyanlända, när vi får traumatiserade människor, vi har inte en beredskap i 

Sverige att ta emot jättetraumatiserade människor som kommer från helt andra 

levnadsförhållanden än vad vi är vana vid …. Det är traumatiserade människor, vi kan 

inte ens föreställa oss vad de har gått igenom i sina hemländer, och så bara sätter vi in 

dom i vår kontext, den svenska kontexten. Här ska du gå i skolan, söka jobb, gå till 

försörjningsstöd, så det svenska samhället när vi sätter ihop det med de som kommer 

utifrån, det är något som brister. (Intervju 3) 

 

Integrationen i Sverige beskrivs som misslyckad, sedan flera år tillbaka. Den överförs i 

generationer, barn föds in i den misslyckade integrationen och de föds in i ett låst samhälle 

där alla inte har samma förutsättningar.  

 

Integrationen är helt misslyckad, den har varit misslyckad sen många, många år tillbaka   

… generationerna föds in i det här misslyckandet och fortsätter och det blir bara värre 

och värre. (Intervju 5) 

 

Man pratar om ett samhälle med klasskillnader och utan social rörlighet. 

 

Ett rättvist samhälle har någon typ av social rörlighet eller möjlighet till social rörlighet 

i olika grupper i samhället. Ett segregerat samhälle, där blir det vattentäta skott nästan 

mellan olika socialgrupper i samhället, det vill säga det blir svårt att byta klass. Och 

ungdomar och barn som växer upp i miljöer där det finns låga förväntningar på 

föräldrarna att dem ska åstadkomma någonting, där ser man ingen framtid liksom, hur 

ska man själv ta sig in i samhället, det ses om omöjliga hinder. (Intervju 2) 

 

En ökad segregation, ökade sociala klyftor och allt fler socialt utsatta områden. Detta 

tillsammans med en trög social rörlighet bidrar till att allt fler personer hamnar i utanförskap i 

Sverige och då söker andra livsalternativ. Dessa alternativ består för somliga av inträde i 
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kriminella grupperingar vilket av respondenterna ses som en möjlig förklaring till det ökande 

samhällsvåldet. 

 

Klyftorna ökar och att det blir dom här utsatta områdena, jag gillar inte att säga det 

faktiskt, men integrationen har misslyckats kraftigt … barnen i förorten, dom vill ju 

dom också … de har tappat hoppet att kunna lyckas i samhället på ett sjyst sätt, att 

utbilda sig, skaffa sig ett jobb, för de får inte chansen där ute och då tar man ju de här 

snabba kickarna, de snabba pengarna …. Jag har pratat med ungdomar som har den 

tanken att varför ska jag gå i skolan, jag får ändå inget jobb. Men vad ska du göra? Jag 

ska tjäna pengar, jag ska bli kriminell. (Intervju 4) 

 

 6.1.3 Ett samhällsförakt 

De sociala samhällsfaktorerna som presenterats ovan bidrar i sin tur till andra faktorer som 

påverkar våldet i samhället. Dessa faktorer är i egentlig mening en individuell känsla men 

respondenterna uttrycker att känslan genomsyrar en stor del av samhället. Flertalet av våra 

respondenter ger bilden av att ovanstående faktorer som misslyckad integration, segregation, 

sociala klyftor och den tröga sociala rörligheten resulterar i att de personer som omfattas av 

dessa sociala problem inte känner sig som en del av samhället, vilket gör att de inte heller bryr 

sig om samhället. 

 

Det finns inte samma respekt för samhället längre. Man är inte en del av samhället, 

alltså identitetsmässigt. Dom här känner; nu är jag kriminell for life, och då räknar man 

med att sitta en tia i alla fall. Så man bryr sig inte lika mycket. (Intervju 4) 

 

Vidare uttrycker respondenterna det som att resultatet av de sociala samhällsfaktorerna är att 

personerna får ett samhällsförakt där de upplever det som att man inte får någon hjälp från 

samhället. Man har ingen tro på staten och en känsla av utanförskap växer. Detta gör att 

samhällsfunktioner såsom polis och övriga sociala inrättningar förlorar sitt mandat och sin 

respekt i samhället. Den förlorade respekten har visat sig bland annat i form av de attacker 

som har skett mot polis och annan blåljuspersonal vid uttryckningar.  
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Det är djupt jävla problematiskt när insatsledare kommer ut på en mordplats och måste ha 

hundra poliser och vakta brottsplatsen för att inte han och hans medarbetare ska bli utsatta för 

stenkastning eller att man ska försöka ge sig på dem rent fysiskt när de jobbar för att utreda ett 

mord där nåns syster, bror eller pojkvän har blivit mördad, i vissa områden. Sen kan man 

komma till ett annat område samma natt, samma vecka och där är det to poliser som jobbar på 

mordplatsen. Det är åt helvete på det viset. (Intervju 6) 

 

De människor som fastnar i dessa omständigheter tappar sin framtidstro då den höga 

inträdesavgiften i samhället ses som ett omöjligt hinder. Därmed riskerar en del av dessa 

människor att fastna i ett alternativt liv som kriminell eftersom det ses som det enda möjliga 

alternativet. 

 

Alltså, det dödliga våldet tror jag har att göra med det dåliga måendet som genomsyrar, 

att man inte får hjälp i samhället. (Intervju 3) 

 

6.2 Kriminella miljön 

Våra respondenter har en uppfattning att det har skett förändringar i den kriminella miljön det 

senaste årtiondet, vilka kan ha påverkat våldets utveckling och eskalering. Återkommande 

teman hos majoriteten av våra respondenter är “en oorganiserad kriminell miljö”, 

“normförändringar i den kriminella miljön”, “unga i kriminalitet” och “en ökad brutalitet i 

våldet”. Nedan beskrivs hur dessa teman används av våra respondenter, inte som enskilda 

förklaringar till våldets utveckling utan som bidragande faktorer. 

 

6.2.1 En oorganiserad miljö 

Även om inte alla våra respondenter använder sig av termen oorganiserat när dem beskriver 

den kriminella miljön antyder majoriteten att miljön väsentligt har förändrats vilket i sin tur 

har påverkat våldets utveckling. Samtidigt som samhällsdebatten ofta lyfter frågan om ökade 

klyftor i samhället pratar våra respondenter om ökade sociala klyftor inom gängmiljön.  

 

 … de sociala klyftorna har ökat i gängmiljön. De som har blivit rika har blivit rikare och de 

kan köpa sig våldet, de kan beställa våld. Och de som är fattiga, de har inget annat än bara 

våldet och då uppstår den här typen av utveckling. (Intervju 1) 



 

26 

 

 

Här antyds två effekter av ökade klyftor inom gängmiljön där den ena handlar om att man kan 

anlita andra aktörer för att utöva våld och den andra belyser en situation där man saknar andra 

medel, eller möjligheten att tillämpa sig andra medel, och våldet blir det enda verktyget man 

har att utnyttja. Utöver ökade sociala klyftor pratar våra respondenter även om en ökning av 

personer inom gängkriminalitet och samtidigt en ökning av grupperingar inom den kriminella 

miljön och hur detta ökar våldet.  

 

Vi vet från internationell forskning att gäng föder våld, för utan våld kan inte gäng utvecklas. 

Så bara det faktumet att du har ett gäng så kommer du per definition också få mer våld och du 

har fler grupperingar som måste slåss med varandra, alltså om marknadsandelar, om 

kränkningar, om status, om allting. (Intervju 1) 

 

I relation till de ökade grupperingarna inom den kriminella miljön beskrivs också en mer 

fragmenterad miljö med lösa lojaliteter och strukturer samt ett svagare alliansbyggande inom 

grupperingarna än tidigare. Man beskriver också en avsaknad av struktur och hierarkiskt 

styrda system där sanktioner “uppifrån” saknas.  

 

Idag är det mer lösa fraktioner och individer som är sammanflätade av olika skäl där 

lojaliteten oftast inte är det primära utan styrs mer av olika intressen, någon bestämd ledare 

finns många gånger inte. (Intervju 5) 

 

6.2.2 Normförändringar inom miljön 

I relation till de förändringar som beskrivits inom den kriminella miljön, framförallt inom 

gängkulturen, lyfter våra respondenter flera aspekter av normförändringar inom samma 

miljöer. Man pratar om lägre våldströskel, avsaknad av regler och en heder som tycks 

förändrad. För individer inom den kriminella miljön tycks också status och respekt vara av 

större betydelse än lojaliteten och upprätthållandet av regler i förhållande till sin tillhörighet, 

än tidigare. Flera av våra respondenter har också en uppfattning av att det krävs mer våld idag 

för att uppnå och upprätthålla, och till viss del även höja, sin status och respekt.  
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Och skjutningarna, idag är det liksom, man får inte samma respekt om du knivhugger någon 

… man ska ha ganska högt våldskapital idag för att få respekt. (Intervju 4) 

 

Ytterligare en respondent beskriver hur våldet tagit sig mer extrema uttryck för att uppnå 

status och respekt. 

 

Det räcker inte att kanske hugga någon i benet, eller skjuta i benet. Många unga grabbar jag 

träffar säger att det inte räcker att skjuta i benet, man måste skjuta i huvudet, man måste sikta i 

bröstkorgen och så vidare för att få den här respekten. (Intervju 5) 

 

Utöver att våldet förändrats utifrån den individuella vinningen så beskriver våra respondenter 

en uppfattning av att våldets ökning, brutalitet och förändringar också har en förklaring i ett 

grövre signalvärde till andra. Man menar bland annat att det krävs kraftigare metoder och 

kraftigare markeringar för att uppnå status i förhållande till andra grupperingar. 

 

Varumärke, status. Det är en del, våldet är väldigt centralt i marknadsföringen i den här 

miljön. Till skillnad från extremismen där våldet är riktat med någon form av mening, där 

tanken är att det ska förändra något. Medan här kan våldet vara ren och skär symbolik. 

(Intervju 1) 

 

Samtidigt som detta våld eskalerar och tar sig kraftigare uttryck uppfattas det som en form av 

oåterkallelig metodutveckling som fortsätter att eskalera och utvecklas.  

 

… det knepiga i det här är ju liksom att när du växlar upp olika metoder för att använda våld, 

det är svårt att backa i den trappan då. Och sen är det ju så att den som riskerar att mötas med 

våld, ja han måste ju också då växla upp i hur han väljer att skydda sig …. Alltså hela tiden 

trappas det upp och det är svårt att backa i den trappan. (Intervju 6) 

 

Således beskriver våra respondenter hur våldet används som marknadsföring, som 

maktdemonstrationer men också hur våldet eskalerar för att upprätta och bibehålla ett 

våldsmonopol, både på grupp och individnivå. Att våldet eskalerar kan enligt våra 

respondenter vidare förklaras i avsaknad av regler och aspekter av heder. Vad gäller heders 
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aspekten beskrivs den ha förändrats så till vida att den mer eller mindre försvunnit inom den 

kriminella miljön.  

 

Det gamla tänket finns inte kvar längre, det finns inga regler riktigt känns det som. Folk gör 

precis som dem vill, går på familjer och sådant. Som det här med sprängningar, att oskyldiga 

kan drabbas, det fanns inte förut. Det känns som att man har inga spelregler längre. (Intervju 

5) 

 

Vidare upplever alla respondenter förändringar inom spektra för direkta personlighetsdrag 

men som indirekt också visar sig kollektivt på gruppnivå där hela grupperingar uppvisar 

denna typ av förändring i förhållande till tidigare. Man pratar bland annat om en 

kränkthetskultur, en brist på empati och en likgiltighet inför andra människor som inte varit 

framträdande tidigare, åtminstone inte i relation till det våldet som uttryckts.  

 

Och sen är det också så att toleransnivån, alltså nivån på kränkningarna som folk upplever sig 

vara utsatta för, alltså man har en mycket, mycket lägre toleransnivå idag än vad man hade 

förut. Alltså för vad man anser vara en kränkning som gör att man vill vedergälla … (Intervju 

6) 

 

Detta beskrivs återigen när frågan ställs om orsaker till att våldets karaktär har förändrats. 

 

Idag, lättkränktheten någonstans, spelar ju jättestor roll tror jag. De är ju jätte lättkränkta våra 

nya kriminella idag, det räcker ju att någon säger någonting som kränkt någon annan så är det 

nära till vapen och nära till våldet. (Intervju 4) 

 

I relation till denna lättkränkthet har en form av likgiltighet utvecklats där våra respondenter 

upplever att man saknar ett människovärde och där dessa två faktorer i relation har en 

bidragande orsak till våldets utveckling. 

 

Förut var det mer så om man hade golat på någon eller att man hade gjort någonting, om det 

var en klubbfråga var det ganska grova saker. Idag räcker det med att du flörtar med någons 
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flickvän … man tar till våld för färre saker och då backar jag tillbaka till det här med att man 

har ett annat värde på människor. (Intervju 3) 

 

Detta sammankopplas också med individualism som inte bara är kopplade till förändringar i 

den kriminella miljön utan även i samhället i övrigt. Någon form av individualistiskt tänkande 

har utvecklats där gruppens normer och lojaliteten därtill inte längre är starkt förankrat i den 

kriminella miljön. Man har således ett individbaserat tänkande där de individuella behoven 

styr i motsatsen till tidigare där gruppen eller tillhörighetens normer var rådande.  

 

Detta är kriminella kontexter, men den icke kriminella är ungefär samma i den bemärkelsen 

att det är samma grundläggande organiseringsmekanismer. Det enda är att där finns våldet då 

och i den legala finns det inte. Tror det här med det som man kallar 90-talister och många 

efter det, att det är många individualister, det ska gå snabbt och så vidare. Det vore konstigt att 

det inte skulle finnas i gängmiljön och det kan vara en förklaring, absolut. (Intervju 1) 

 

Det har, enligt majoriteten av våra respondenter, skett en rad normförskjutningar och 

förändringar inom den kriminella kontexten, möjligtvis mestadels på individnivå men som tar 

sig uttryck och påverkar på gruppnivå. Dessa förändringar samspelar och skapar ett läge där 

våldets utformning och syfte förändrats i takt med dessa normförändringar.  

 

6.2.3 Unga i kriminalitet 

Något som lyfts av alla våra respondenter och som både ses som oroande och som en starkt 

bidragande faktor till samhällsvåldets förändring, är att åldersnivån på individer inom 

kriminella kontexter har sjunkit markant.  Åldersaspekten ses ur flera perspektiv och beskrivs 

ha en förankring i utvecklingen som sker både i samhället och i den kriminella kontexten. 

Initialt så oroas man starkt av att det är barn som numera begår kriminella handlingar och 

utövar grovt våld. Man pratar om så låg ålder som 8 år och beskriver detta som ett relativt nytt 

fenomen. 

 

Och det grova våldet har gått ner också i åldrarna, folk som säljer droger och sådant har också 

gått ner i åldrarna, folk som tar droger har gått ner i åldrarna, folk som bär vapen har också 

gått ner i åldrarna. (Intervju 5) 
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Att unga människor, numera ägnar åt sig kriminell aktivitet har en stor påverkan på 

utvecklingen av det samhällsvåld vi ser idag. Man diskuterar också de mekanismer som man 

uppfattar kan ligga bakom denna nedåtgående ålderstrend. Bland annat ser man 

samhällsuppbyggnaden och strukturen som en bidragande orsak där unga människor ser 

alternativa vägar när man upplever omöjliga hinder i sin närvaro. 

 

 … samhället har blivit mer låst för de som är utanför medelklassen, det vill säga de som har 

det sämre än medelklassen, att dem stannar där och det påverkar i sin tur deras barn …. Och 

det är klart att, där knarkförsäljningen pågår helt öppet, vilket man vittnat om i vissa förorter i 

Stockholm till exempel, då blir det ju ett alternativ. Alltså, om man tänker gråhet kontra 

flashighet … hårt arbete, bidrag, kontakt med myndigheter och sen det här andra som tycks 

flyta ovanpå, jag tänker att det kan vara en dragningskraft. (Intervju 2) 

 

Vägen in i kriminalitet hos unga människor uppfattas också av våra respondenter ligga hos 

äldre kriminella som av olika skäl låter unga personer utföra våldsdåd och andra brottsliga 

handlingar. Uppfattningen kring orsakerna till detta är samstämmiga och mycket handlar om 

att barn och unga inte uppmärksammas på samma sätt. Det är inte förenligt med 

samhällsbilden att barn bär vapen eller att de utför grova våldshandlingar vilket gör att de 

många gånger faller under radarn. Man belyser också lagstiftningens utformning och 

straffvärdet för en ungdom då man vid en viss ålder undgår lagföring helt eller senare erhåller 

straffrabatt för dömda personer under 21år. Vidare beskrivs hur detta utnyttjas av äldre 

kriminella där dessa rekryterar unga individer bland annat genom kontrakt.  

 

De kriminella är jättesnabba idag, finns ingen heder längre, de är jättesnabba att rekrytera de 

här små barnen som får springa åt dem. Och de här yngre, de har ju straffrabatten, det händer 

ju ingenting. Och det utnyttjas ju jättemycket idag. Förr i tiden så skickade man hem barn som 

var ute på gatorna, idag tar man dem under sina vingar. (Intervju 4) 

 

Att det är fler unga personer som begår brottsliga handlingar och våldsdåd har haft en stor 

effekt på den våldsutveckling vi ser idag. Man relaterar detta till biologiska 

utvecklingsfaktorer som hör ålder till, flera respondenter beskriver en avsaknad av 
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konsekvenstänk vilket påverkar graden av våld som används. Man menar att det saknas en 

kognitiv förmåga att kunna förutse och förstå konsekvenser av sitt handlande. Flera av våra 

respondenter uppfattar att detta är en stor bidragande orsak till samhällsvåldet, både vad gäller 

förändringar i karaktären och kontexten.  

 

Jag tror, alltså ger man ett vapen till en person som är väldigt ung, 15,16,17. De har ju inte 

utvecklat konsekvenstänket och deras, de är ju inte färdigutvecklade. Och blanda det med 

droger så tror jag det blir som det blir …. Där är också det där med konsekvenstänk, alltså, jag 

skulle vara räddare för en 15, 16åring som riktar ett vapen mot mig än en som är 30 +, för han 

som är 30 + han tänker innan han gör någonting, han vet vad konsekvenserna är. En sådan ung 

grabb tänker inte. (Intervju 5) 

 

Samtidigt lyfts aspekten av vad det gör med individen på lång sikt om den har inträde i 

kriminalitet vid väldigt låg ålder. Tidigt inträde skulle kunna innebära att man i tidigare ålder 

också hinner utveckla en grovt kriminell livsstil vilket ofta innebär grövre brottshandlingar 

och grövre våldsutövande.  

 

Säg att man som 8 åring blir involverad i sådana här kriminella gäng, då har man ju varit 

involverad i tio år när man är 18. Och ja, grovt kriminell helt enkelt, inte som förut kanske att 

man inte hann med att utveckla den typen, i kombination med att man då är ung och inte har 

det här konsekvenstänket riktigt …. Barn som börjar tidigt att begå brott och vinner på det så 

att säga i någon slags, i status, man får inga insatser från samhället, det blir aldrig uppdagat att 

man gör det eller man skiter i de insatser man får från samhället. Då har man ju de här 

personerna senare, när de kanske är i 20 års åldern, vilka är de då? (Intervju 2) 

 

6.2.4 Tillgångar 

Ytterligare en bidragande faktor till samhällsvåldets förändring enligt våra respondenter 

handlar om tillgången till vapen och sprängmedel. Man uttrycker att det finns mer vapen i 

rörelse idag än tidigare och att det kan vara en bidragande faktor till samhällsvåldets 

karaktärsförändring. 

  

Lättillgängligheten till vapen, det finns ju jättemycket därute. Förr i tiden, vart någon 

förbannad på någon, ja men visst max man drog kniven eller någonting tog man tag i. 
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Hade det funnits vapen i närheten då kanske man hade tagit vapen, men idag finns det 

så mycket vapen därute. (Intervju 4) 

 

Vapen som inte har någon ägare kommer till Sverige från andra länder, det pratas om 

vapenförråd som har legat kvar efter jugoslavienkriget och att kriminella har kunnat tjäna 

pengar på att sälja av vapen och material som har legat förvarade. 

 

Idag är det ju mycket mer vapen, och det har ju också, efter jugoslavienkriget så var det 

ju jättemycket vapen i Europa som inte hade någon ägare kan man säga, det fanns ju 

mycket vapenförråd som bara låg, vilka exporteras idag, mycket till Tyskland och Polen 

och sen därifrån till Sverige. (Intervju 4) 

 

Ytterligare en bidragande faktor gällande tillgängligheten på vapen handlar om internet. En 

respondent beskriver hur man kan köpa vapen i smådelar på internet och hur man kan lära sig 

bygga bomber via internet. 

 

Det är jättesmidigt att köpa i olika delar på internet, det är ingen som ser, man behöver 

inte smuggla på samma sätt utan det löser sig själv lite, att man kan skicka på en länk 

via datorn och så kommer det i smådelar vid olika tillfällen och så kan du bygga ditt 

vapen …. Det går att läsa på internet hur du gör hemmasprängningar, internet är både 

bra och dåligt men jag tycker att tillgängligheten på internet är ju, herregud. Du kan ju 

få vad sjutton du vill på internet, allt kan du hitta där. (Intervju 3) 

 

Diskussionen gällande tillgången handlar inte enbart om tillgång till vapen och sprängmedel. 

Man nämner även tillgången till kunskap gällande sprängningar. På frågan om vilka möjliga 

orsaker det finns bakom de sprängningar som har skett svarar en respondent; 

 

Jag tror att det finns mer tillgång till personer som har den kunskapen och då är det 

lättare faktiskt att utföra sådana dåd …. Och sen tror jag att det finns mer tillgång till 

personer som kan bygga sådana bomber till kriminella …. Vi har personer som har 

kommit in som har varit i krig, som har den här expertisen att kunna göra 

hemmabyggda bomber och så vidare. (Intervju 5) 
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6.3 Media 

I samhällsutvecklingen ingår även utvecklingen av media men har här betraktats som ett eget 

tema då den på olika sätt påverkar faktorer gällande våldet. Respondenternas uppfattning är 

att olika typer av media påverkar både allmänhetens och kriminella aktörers syn på våldet i 

olika riktningar. Samtidigt som media har en viktig funktion att vara transparant och upplysa 

allmänheten om det som sker i samhället beskriver respondenterna även en bieffekt som 

resulterar i ökad oro men också en ökad status i den kriminella miljön.  

 

Jag tror att det är väldigt svårt för media faktiskt, alltså du ska ju kunna rapportera vad 

som verkligen händer men samtidigt inte bidra till det här, jag tror media är en stor del i 

den här oron hos allmänheten. Det blir lite moment 22, ska man rapportera om det 

grova våldet eller ska man inte göra det. Rapporterar du om det, det tillför respekt för 

den personen som faktiskt gjort det. (Intervju 4) 

 

Samtliga respondenter beskriver att media har en viktig funktion vad gäller rapporteringen av 

samhällsvåldet då det också bidrar till att fenomenet uppmärksammas och resurser i samhället 

tilldelas i syfte att förhindra och stoppa utvecklingen. Samtidigt beskrivs hur det finns en risk 

att rapporteringen av olika händelser kopplade till samhällsvåldet i förlängningen kan skapa 

en normalisering hos befolkningen, vilket i sin tur gör att man från olika håll inte 

uppmärksammar utvecklingen. 

 

Jag tänker, som det här med terrorism. Innan, när det hände terrorattentatet, så skrev man om 

det i veckor, men det är ju inte längre på samma sätt. Så det är klart att det har blivit någon 

slags, tillvänjning i frågan, om man säger, det finns i samhället så att säga. (Intervju 2) 

 

Man uttrycker hur denna framträdande acceptans för våldet riskerar att resultera i 

nedmonterade insatsresurser vilket också ger större utrymme för våldet att äga rum. 

 

Sen började en viss relativisering där också, liksom att ja men det är ju inte så många som dör 

vid sprängningarna, så du ser hela tiden att det blir en normalisering, alltså processen, våldet 

normaliseras, inte bara i den här miljön utan även i vårt medvetande. Och det är den farliga, 

att vi accepterar …. Det var samma sak med gängen på 90-talet, är dem farliga egentligen … 

och sen blir det ja men dem är livsfarliga, dem ska bort. Och sen, ja men de kan vara kvar och 
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så blir det normaliserat och då glömmer man bara bort det. Det vill säga att man monterar ner 

de där mc konventionerna som fanns och enheterna, utan att egentligen utvecklingen hade 

förändrats utan det hade blivit värre. Så den normaliseringen, det är ju den som egentligen är 

det farliga. (Intervju 1) 

 

6.3.1 Sociala media 

Att sociala medier har en roll i hur våldet normaliseras, uttrycks och eskalerar är av 

majoriteten av respondenterna en samstämmig åsikt. Man pratar om att sociala medier bidrar 

till att glorifiera våldet, att det har blivit ett forum för att ”visa upp” den fördelaktiga sidan 

med en kriminell livsstil. Detta i kombination med den påverkan som ges utifrån filmer och 

musik gör att den romantiserade bilden av den kriminella livsstilen blir attraktiv bland 

ungdomar. 

 

Jag tror att mycket har att göra med sociala medier, filmer, musik som varit en del i att 

förändra. När man har varit och pratat med klasser i skolan så känns det som att 

majoriteten av killarna man frågar ute i förorten vad de vill bli när de blir stora så vill 

alla bli gangstrar, så var det inte förut. (Intervju 5) 

 

Vidare så pratar man om att den glorifierade bilden av den kriminella livsstilen som visas upp 

i sociala medier gör att man kan använda dessa medier som en typ av rekryteringsbas 

gentemot ungdomar, där man har ett enkelt sätt för att nå och rekrytera nya unga till 

kriminella grupperingar.  

 

Där har vi det stora problemet, just med Instagram där de visar upp sina femhundringar, 

guldkedjor, Rolexklockor och liksom, där har du en riktig rekryteringsbas för, det sitter 

ju de här trettonåringarna och tittar på storebrorsan eller storebrorsans kompisar som 

åker feta bilar och kastar massa pengar omkring sig, och ja det lockar .… Och i sociala 

medier flashas det, med pistoler, med vapen och ingenting händer. Och polisen ser det 

här och kan inte göra någonting. Sociala medier, där är rekryteringsbasen, förut var det 

om du kände någon, men idag kan du få tag i säljare så här snabbt, jättemånga barn som 

utnyttjas, jättemånga. (Intervju 4) 
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6.4 Narkotika 

En möjlig bidragande faktor till samhällsvåldets utveckling är narkotika. Att narkotikan bidrar 

till utvecklingen av våldet beskrivs av majoriteten av respondenter, på olika vis. Det tycks 

finnas två aspekter gällande narkotikans påverkan på våldet. Den ena aspekten handlar om 

narkotikahandelns påverkan gällande konflikter i den kriminella miljön. Uppfattningen är att 

det finns mycket pengar att tjäna på narkotikahandel och därav ökar konflikter mellan olika 

kriminella grupperingar. 

  

Men sen handlar det ju också om narkotikamarknaden, att det är så mycket pengar att 

tjäna där, själva vara kungen eller att vara den grupp som kanske tjänar mest pengar är 

viktigt, annars tjänar man ju mindre pengar. (Intervju 2) 

 

Det finns en uppfattning bland våra respondenter att det finns ett samband mellan 

narkotikahandeln och många av de skjutningar och sprängningar som har skett. 

 

Man tror att det har att göra med narkotikahandel, alltså en del sprängningar som har 

skett mot lägenheter, kopplas till knarkförsäljning. Att det har med det att göra, med 

narkotikamarknaden. (Intervju 2) 

 

Den andra aspekten gällande narkotika som majoriteten av våra respondenter har berört 

handlar om hur nyttjandet av narkotikan påverkar individen. Aspekten sätts i ett vidare 

perspektiv genom att man talar om hur bruket av narkotika ökar och att det är ett 

samhällsproblem. Användandet av narkotika i kriminella kretsar där våld förekommer är en 

bidragande faktor till att våldet har blivit mer impulsivt och brutalare än tidigare. Narkotikan 

sjunker i åldrarna och ökar i omfattning, och de droger som tas upplevs som tyngre än tidigare 

vilket resulterar i ett mer impulsivt och oberäkneligt våld. 

 

Idag är det mycket mer sådant, kokain och amfetamin flödar, och det spelar också stor 

roll just för våldet. Det gör ju en sak med människan, man blir ju ganska, vad ska man 

säga, känslokall, lite psykopatisk faktiskt. För just de drogerna som är ute i marknaden 

idag gör ju att man känner ju ingenting, man bara agerar, går ju på noll. Ganska 

nollställd. (Intervju 4) 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt presentas en sammanställning av studiens resultat samt en diskussion och 

analys av resultatet i relation till teori och tidigare forskning. Vårt syfte med studien har varit 

att få en fördjupad kunskap gällande våldets förändrade karaktär och kontext med 

avgränsning till förklaringar på makronivå. Studiens frågeställningar har varit:  

 

• Vilka möjliga förklaringar kan finnas till förändringen av våldets karaktär? 

• Vilka möjliga förklaringar kan finnas till att våldet sker i nya kontexter? 

 

7.1 Samhällsstrukturen 

Resultatet visar att samhällsstrukturen i Sverige är en möjlig bidragande orsak till 

samhällsvåldets förändrade karaktär och kontext. Det är flera faktorer i samhällets 

uppbyggnad och struktur gällande sociala institutioner som har en påverkan på 

samhällsvåldet. Dessa innefattar polis och rättsväsendet, organiseringen av skolan, 

bostadsmarknaden och sjukvården. Vår tolkning av resultatet är att man kan se att 

organiseringen av dessa institutioner bidrar till den ökade segregationen, ökade klyftor och 

allt fler socialt utsatta områden. När dessa faktorer breder ut sig i samhället skapar det en 

känsla av utanförskap hos vissa grupperingar av befolkningen, tillsammans med ett 

samhällsförakt, en bristande tro på staten samt en bristande framtidstro. Utanförskapet kan 

bidra till att dessa personer ser sig om efter andra livsalternativ och den kriminella livsstilen 

blir därmed mer attraktiv. Det är tämligen enkelt att dra en parallell av denna tolkning av 

resultatet till teorin om social desorganisation. Teorin menar att en ökad brottslighet kan 

kopplas till geografiska områden där det finns individer som lever utan eller med svaga 

kopplingar till det etablerade samhället samt dess normer och värderingar. Detta kan medföra 

att individer får en högre benägenhet att rikta brottsliga, våldsamma handlingar mot samhället 

(Sarnecki, 2016).  

Shaw och McKay (1969) menar att områden som har en hög brottslighet utmärks av att 

en konkurrerande, motstridande moral hade etablerats bland invånarna. De menar att orsaken 

till kriminalitet ligger i de egenskaper som utmärker områden med hög brottslighet, som en 

hög befolkningsmobilitet, låg ekonomisk status och en heterogen befolkningssammansättning. 

Detta bedöms av Shaw och MacKay (1969) vara en bidragande orsak till låg social kontroll, 

en hög arbetslöshet, dålig utbildning och fattigdom vilket i sin tur genererar att kriminalitet 
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och brottslighet blir ett alternativ. Detta är snarlikt den tolkning vi har gjort av våra resultat. 

När de sociala klyftorna ökar, när de socialt utsatta områdena ökar, segregationen ökar och 

det är en trög social rörlighet i samhället så skapar detta ett samhällsförakt och en bristande 

tro på staten som gör att även kriminaliteten ökar. Detta är också något som Khosnood (2019) 

poängterar, fast i motsatt riktning, då han menar att det ökade skjutvapenvåldet i Sverige ger 

konsekvenser i form av ett bristande förtroende för polisen och rättssystemet bland 

medborgarna.  

Man kan se att dessa faktorer som ingår i samhällsstrukturen påverkar varandra i en typ 

av nedåtgående led. Initialt har vi den svenska stadsförvaltningen där respondenterna har 

belyst organiseringen av rättsväsendet, polisen, skola, samt även bostadssituationen som 

möjliga förklaringar. Detta påverkar i sin tur de delarna som ingår i kategorin sociala 

samhällsfaktorer genom att segregationen ökar, klyftorna ökar och socialt utsatta områden 

ökar. Dessa samhällsfaktorer ger konsekvenser i form av en utbredd känsla av samhällsförakt, 

bristande tro på staten, ingen framtidstro och en känsla av utanförskap. Dessa känslor bidrar 

till att allt fler personer ser sig om efter andra livsalternativ där den kriminella livsstilen blir 

ett alternativ. Slutsatsen utifrån våra respondenters uppfattningar är därmed att alla dessa 

faktorer är en förklaring till det ökade antalet individer i kriminella grupperingar, vilket i sin 

tur leder till ett ökat samhällsvåld.  

 

7.2 Kriminella miljön 

I resultatet under rubriken kriminella miljön beskrivs flera olika miljöförändringar som kan 

ses som orsaker till våldets utveckling, både i relation till karaktär och kontext. Våra 

respondenter har belyst hur den kriminella miljön idag kan betraktas som oorganiserad, hur 

normer och regler inom miljöerna förändrats och till viss del även likviderats. Man har även 

beskrivit hur det idag finns både fler individer inom den kriminella miljön men också att 

åldern på dessa sjunkit markant. Att åldern har sjunkit i den kriminella miljön bekräftas av 

Sturup et al. (2018) då de i sin studie lyfter att de ser en ökning av skjutvapen i relation till 

unga män. Merton (1938) beskriver orsaker till avvikande beteende ligga i de motsättningar 

som uppstår när individer i ett samhälle saknar medel för att uppnå de av samhället 

etablerade, och accepterade, målen. Merton (1938) beskriver hur denna motsättning, det vill 

säga avsaknad av medel för att uppnå målen, leder till en frustration som han kallar för strain. 

Det är denna frustration som leder till avvikande beteende. I relation till vårt resultat skulle 

strainteorin förklara beskrivningen av förändringar inom den kriminella miljön som uttryck 
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för frustration. Individer som utför dessa kriminella handlingar, eller ingår i den kriminella 

miljön, är personer som Merton (1938) skulle tillskriva kategorin tillbakadragande eller 

uppror. Den kriminella miljön skulle utgöras av individer som antingen helt tagit avstånd från 

samhällets etablerade mål och legitima medel eller individer som frigör sig från rådande 

normer samtidigt som man söker etablera ny social ordning. Detta förklarar visserligen inte i 

sig varför våldet har förändrats eller varför det sker i en annan kontext, men i relation till de 

samhällsfaktorer som beskrivits är detta resultat en indikation på att man bör se våldet ur ett 

helhetsperspektiv. I en händelsekedja är beskrivningen av den kriminella miljön och dess 

innehållande variabler det sista ledet som är ett uttryck, eller konsekvens, för de förhållanden 

som råder på makronivå. Med Mertons strainteori som teoretisk ram skulle de mål och normer 

som samhället står för vara begränsade för vissa individer, deras möjligheter att uppnå dessa 

mål eller att upprätthålla rådande normer skulle av olika anledningar vara ouppnåeliga med 

legitima medel. Motsättningarna och den frustration som den skapar leder till att dessa 

individer hittar andra mål och andra medel för att uppnå dessa, oftast medel av illegitim art. 

Samma individer skulle då representera den ökning av kriminella element som våra 

respondenter beskriver sig uppfatta vilket i sin tur också beskrivs vara en av anledningar till 

det ökade våldet.  

Något som alla våra respondenter belyser som en bidragande orsak till våldets 

förändring är att fler och fler yngre individer ingår, ansluter sig och rekryteras till den 

kriminella miljön. Åldern som variabel är inte uttryckt som en orsak i sig utan mer förankrad i 

de förmågor som hör åldern till. Bland annat kopplar man våldet och dess förändringar till 

förmåga att se konsekvenser och man uttrycker en avsaknad av konsekvenstänk hos unga 

personer, som i sig utgör en bidragande orsak till våldets förändring. Våra respondenter menar 

bland annat att barn och ungdomar utgör en stor del i det eskalerade våldet då man saknar 

förmåga att se konsekvenserna av sitt handlande. Även om denna faktor ligger i biologiska 

förklaringsmodeller så ser man tydliga kopplingar mellan sjunkande ålder inom den 

kriminella miljön och samhällsstrukturen. Man kopplar samman detta med ett låst samhälle 

och bristande möjligheter till social rörlighet och där kriminell aktivitet som sker öppet i 

samhället blir ett alternativ för ungdomar när andra möjligheter är begränsade. Teorin om 

social desorganisation (Shaw & McKay, 1969) förklarar ökad brottslighet utifrån utmärkande 

egenskaper i särskilda områden. Teorins fokus ligger i att förklara kriminalitet med 

strukturella förklaringar där Shaw och McKay (1969) i sina studier såg hur ungdomar och 

barn påverkades av dessa samhällsstrukturer. Likt våra respondenter uppfattade även Shaw 
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och McKay (1969) hur barn och ungdomar som växer upp i miljöer där kriminaliteten är hög 

också indoktrinerar dessa beteenden. Barnen i dessa områden lärde sig av andra, ofta unga 

män, att begå kriminella handlingar och man anammade deras värderingar och normer. Teorin 

belyser hur dessa kriminella handlingar, eller brottsliga karriär, sågs som ett alternativ för 

dessa barn och unga som ett sätt att erhålla vinst, både ekonomisk och i social status (Shaw & 

McKay, 1969).          

Våra respondenters uppfattning och skildring kring varför ungdomar hamnar i 

kriminella kontexter är väl förankrad utifrån teorin som social desorganisation. Kopplingen 

mellan våra respondenters uppfattning och teorin är tydlig och vi finner starkt stöd i våra 

respondenters uppfattning i det Shaw och McKay uttrycker. Vår studie syftar inte till att finna 

förklaringar till varför man blir kriminell eller varför man väljer en brottslig ”karriär” men det 

är relevant då ungdomar utgör en bidragande orsak till våldets karaktär- och 

kontextförändring. För att kunna besvara studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte 

måste även vi se helheten av fenomenet. Det innebär att för att förstå hur samhällsstrukturen 

påverkar måste vi även förstå uttrycken för det och vise versa. 

 

7.3 Media 

Våra resultat visar att särskilt sociala medier kan ha en påverkan gällande varför individer 

hamnar i våldsamma grupperingar. Det kan fungera som en rekryteringsbas och som ett 

verktyg för att glorifiera den kriminella livsstilen. Den ”bra sidan” av den kriminella livsstilen 

visas upp och lockar till sig andra. Detta beskrivs även i rapporten som polismyndigheten, 

nationella operativa avdelningen, publicerat. Där skriver man inte explicit om media eller 

sociala media, men det nämns att kriminella grupperingar i vissa områden fungerar som en 

slags arbetsförmedling åt de yngre i områdena, vilket enligt vår tolkning av resultatet mycket 

väl kan marknadsföras bland annat genom sociala medier. Den glorifierade bilden av den 

kriminella livsstilen som visas upp i sociala medier fungerar som ett verktygen för att locka 

till sig nya personer in i den kriminella grupperingen. Shaw och McKay (1969) konstaterade 

att områden som hade resulterat i låg social kontroll, en hög arbetslöshet, dålig utbildning och 

fattigdom genererade att kriminalitet och brottslighet sågs som alternativ. Vi bedömer att 

personer som omfattas av dessa faktorer antagligen har en högre sårbarhet att lockas in i den 

kriminella livsstilen. När den kriminella glorifierade bilden blir väl synlig och uppnåelig, 

genom sociala medier men kanske även genom att den visas upp i annan media, så blir den ett 

lättåtkomligt alternativ. Vidare tolkar vi det som att detta bidrar till samhällsvåldets kontext 
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och karaktärsförändring, när du får fler nya individer in i kriminella grupperingar så ökar 

sannolikheten för våld. 

 

7.4 Narkotika 

Resultatet i studien berör också narkotika som en komponent i våldets utveckling och 

förändring. Det finns en tydlig samstämmighet att narkotikan och dess effekter, både 

ekonomiska och individuella upplevelser, bidrar till att våldet både ökar och förändras i dess 

form. Bland annat visar resultatet att narkotikamarknaden är en drivande faktor vad gäller 

konflikter inom den kriminella miljön till följd av den narkotikahandel och de ekonomiska 

medel som detta innefattar. Det handlar om territorium och att man vill tjäna mycket och mest 

pengar. Denna uppfattning bekräftas i rapporten som beskriver den brottsliga utvecklingen i 

utsatta områden (Polisen, 2017). Där beskrivs hur narkotikahandeln är en bidragande orsak till 

utvecklingen av kriminella nätverk men också hur den ses som en inkörsport till annan 

kriminalitet. Rapporten beskriver också hur narkotikahandeln ökar risken för kriminella 

konflikter och våldsdåd till följd av ett revirbeteende (Polisen, 2017).  

Utöver handeln och de ekonomiska aspekterna visar resultatet att narkotikans effekter 

på hjärnan och signalsubstanserna bidrar till att våldet ändrat form och tar sig mer extrema 

och brutala uttryck. Man kan således bedöma att narkotika och dess följder leder till både 

ökade konflikter men också ökat våld i dessa konflikter. Man pratar om en impulsivitet och en 

oberäknelighet som en följd av narkotikapåverkan som i sin tur visar sig i våldets ökade 

brutalitet. Denna orsaksförklaring ligger visserligen på individuell och biologiska nivå men i 

relation till tidigare beskrivna resultat i samhällsstrukturen kan narkotikan ses som en 

konsekvens av den samhällsutveckling som belysts, som i sin tur påverkar den 

våldsutveckling som skett. Merton (1938) skulle beskriva bruket av narkotika som en 

konsekvens av den frustration som uppstår då man saknar de medel som krävs för att uppnå 

framgång medan Shaw och McKay (1969) skulle beskriva narkotikamissbruket som en effekt 

av att leva under ansträngda och begränsade förhållanden kopplade till vissa 

områdesegenskaper. Oavsett teoretisk ram är narkotikan och dess negativa konsekvenser en 

följdeffekt av den samhällsstruktur som dessa individer lever under och detta bruk slår sedan 

tillbaka på denna samhällsstruktur i form av våld som tenderar att visa sig i en brutalare form 

till följd av detta narkotikabruk.  
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8 Slutsats 

Studien antyder att orsakerna bakom samhällsvåldets kontext- och karaktärsförändring är 

mångfacetterad, samt att alla faktorer som bidrar till förändringen samverkar och påverkar 

varandra i viss mån. Organiseringen av skola, bostäder, sjukvård, polis och rättsväsendet har 

lett till en ökad segregation, misslyckad integration samt ett ökat antal socialt utsatta områden, 

vilket vidare har bidragit till ett samhällsförakt, en bristande tro på staten och en känsla av 

utanförskap hos vissa delar av befolkningen. Samhällsföraktet, den bristande tron på staten 

och utanförskapet verkar i sin tur ha bidragit till att allt fler individer har hamnat i kriminella 

miljöer. Dessa kriminella miljöer har förändrats i relation till normer och sammansättningen 

av de olika grupperingarna. Det höga antalet unga som hamnar i de kriminella miljöerna och 

bristen på konsekvenstänk i grupperingen som det för med sig, har bidragit till 

normförändringen i miljön, vilket är en vidare orsak till förändringen av samhällsvåldets 

karaktär och kontext. Narkotika och media, särskilt sociala medier har även sin påverkan på 

våldets uttryck vilket visas i resultatet.  

Sammantaget drar vi slutsatsen att alla aspekter som lyfts i resultatet bör ses som 

faktorer vilka har bidragit till samhällsvåldets förändring. De olika faktorerna kan inte enskilt 

förklara karaktär eller kontextförändringen, utan de bör ses som en helhet, där dessa faktorer 

samspelar och påverkar varandra och därigenom ger en möjlig orsaksförklaring till 

samhällsvåldets förändring. 

Studien har lyft viktiga aspekter, vilka påverkar samhällsvåldets förändrade karaktär 

och kontext. Dessa aspekter bör tas i beaktning vid utformning av preventiva åtgärder och i 

socialtjänstens och andra myndigheters förebyggande arbete. Vidare ser vi ett behov av mer 

forskning på ämnet, utifrån de resultat som har lyfts i denna studie. Liknande forskning med 

ett större urval samt jämförande studier i förhållande till länder med liknande struktur som 

Sverige skulle vara till fördel för den fortsatta kunskapsutvecklingen inom området.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

1. Anser du att samhällsvåldet har förändrats, om ja, på vilket sätt? 

2. Vilka faktorer i samhället tror du kan ha påverkat utvecklingen av våldet i Sverige?  

3. Vilka anledning tror du kan finnas till att våldets karaktär har förändrats till att bli 

skadligare och dödligare än tidigare?  

4. Vad är din uppfattning gällande varför just skjutningar har ökat? 

5. Vad är din uppfattning gällande varför det sker så mycket sprängningar? 

6. Vad tror du syftet är med våldet och ser du någon förändring kopplat till det? 

7. Varför tror du att våldet sker mer i det allmänna, där civila riskerar att skadas? 

8. Upplever du en kollektiv oro bland befolkningen för samhällsvåldet? 

9. Är din uppfattning att den bild som massmedia porträtterar av samhällsvåldet rättvis? 

10. Hur tror du att nyhetsmedia påverkar allmänhetens syn? 

11. Finns det något annat du vill tillägga som vi inte har pratat om? 
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Bilaga 2 

Information om c-uppsats där undersökningen rör samhällsvåldet 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi är två studenter som läser sjätte terminen på socionomprogrammet, Högskolan Dalarna. 

Det är nu dags för oss att skriva vår c-uppsats där syftet är att få en fördjupad kunskap kring 

möjliga orsaker till våldets förändrade karaktär samt varför det sker i en annan kontext än 

tidigare. Bakgrunden till vår studie ligger i statistik som visar hur en ökning har skett i 

Sverige de senaste åren gällande skjutningar, sprängningar samt att det dödliga våldet har 

ökat. Konsekvenser enligt vår bedömning, även förankrat i media rapportering, är att 

oskyldiga människor drabbas eller riskerar att drabbas. Våldets kontext har förändrats i den 

meningen att våldet nu sker på mer allmänna platser än tidigare där civila personer befinner 

sig. Karaktären av våldet har förändrats gällande att det används mer skjutvapen och 

sprängningar än tidigare samt att våldet är mer dödligt.  

 

För att få en så bred kunskap inom området som möjligt behövs ett mångfaldigt perspektiv, 

varför vi har valt att samla data från de kunskapsområden som vi anser är relevanta för syftet 

och frågeställningarna. Vi kommer att genomföra kvalitativa intervjuer, där du är en av 6 

respondenter, där du som blir intervjuad får stort utrymme att prata fritt kring ämnet. Vi 

räknar med att intervjun kommer att ta ca 45-60 min. Vi kontaktar just dig för att vi anser att 

din kunskap kan bidra till att skapa en bra bild kring läget på området. Att söka förklaringar 

till samhällsvåldets kontext och karaktärsförändring är nödvändigt för att kunna utveckla 

preventiva åtgärder som är effektiva, när vi söker på just detta ämne har vi funnit att 

kunskaperna är bristfälliga. När studien är avslutat kommer du att få tal av uppsatsen. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Den information som framkommer i undersökningen 

kommer endast att användas i studiens syfte och vi kommer att behandla allt material med 

konfidentialitet. Undersökningen kommer sedan att presenteras i form av en uppsats vid 

Högskolan Dalarna samt presenteras muntligt på en mässa vid Högskolan under våren 2020. 

 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Falun, 20/1 2020 

 

Studenter     Handledare 

Ann-Louise Haag Josefin Nord   Lars-Erik Alkvist 

0703055551  0736461980   023-778442 

a.haag@hotmail.com josefinnord1@gmail.cm  lav@du.se 
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Bilaga 3 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 
 

Använd blanketten som en grund för forskningsetiska reflektioner tillsammans med din 

handledare och för att komma fram till bästa forskningsetiska förhållningssätt samt 

beslut om ansökan till den Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna alternativt 

Etikprövnings-myndigheten behövs eller ej. 
 

Projekttitel: Samhällsvåldets kontext- och karaktärsförändring: En kvalitativ fallstudie 
 

Student/studenter: Ann-Louise Haag och Josefin Nord 
 

Handledare: Lars-Erik Alkvist 
 
 

 Ja Tveksam

t 

Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar 

studien deltagare som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. 

barn (under 18 år), personer med nedsatt kognitiv förmåga, psykisk 

funktionsnedsättning eller sådana som har en beroendeställning till 

den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever till 

densamma? 

     x 

2 Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig 

ett deltagande)? 

     x 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt 

ingrepp på forskningspersonerna? 

     x 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 

psykiskt? 

     x 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

     x 

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap 

i fackförening, hälsa eller sexualliv? 

     x 

7 Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden? 

     x 
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8 Avser du att behandla personuppgifter? Observera att: 

• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande 

person betraktas som personuppgifter, även om de är 

kodade eller krypterade. 

• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några 

känsliga personuppgifter och heller INTE deltagare som 

tillhör en sårbar grupp eller deltagare som INTE står i 

beroendeställning till den som genomför studien, behöver 

inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna göras. 

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID 

anmälan om detta göras på avsedd blankett som sänds till: 

dataskydd@du.se 

     x 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


