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9. KRIMINELLA NÄTVERK,     
GATUKULTUR OCH VÅLD 

Manne Gerell, Per-Olof Hallin & Kim Nilvall 

Kriminella nätverk och gatukultur 
I tidigare kapitel har kriminella nätverk och kriminella miljöer främst 
diskuterats utifrån organisatoriska och sociala utgångspunkter. Men 
denna typ av organisering kan även förstås utifrån ett kulturellt perspek-
tiv där ett områdes ”gatukultur” (”street culture” eller ”street code”) ut-
gör en central beståndsdel.117 Nätverken formar och utgör en subkultur 
på ”gatan”, med vars hjälp dess medlemmar konstruerar sina identiteter. 
En lokal ”gatukultur” växer fram utifrån de gemensamma erfarenheter 
man får av att vistas på ”gatan”. Där lär man sig den kulturella ram118 
och den kod som styr relationerna mellan individer och hur man ska 
agera i olika situationer. Man tillägnar sig gatans normer och värdering-
ar som ofta betonar pengar, heder, respekt, status, våld, hypermaskulini-
tet och att inte gola. Genom kriminalitet uppnår man de materiella förut-
sättningar som man annars inte har och omsätter dem i en synlig och 
ofta överdriven symbolisk konsumtion.   
 
Gatukulturen växer fram genom ett kontinuerligt samspel med för-
hållanden som finns på gatan sett som en social arena eller scen.119 Rol-
len som ”kriminell” konstrueras genom en form av uppträdande på ga-
tan men också genom sociala medier. En särskild arena utgörs av virtu-
ella scener som YouTube och Spotify där ”gangsterrappare”120 sjunger 
                                                        
117 Anderson (1999:33) defininerar det som “a set of informal rules governing interpersonal public behavior, 
particularly violence… [which provide] a rationale allowing those who are inclined to aggression to precipi-
tate violent encounters in an approved way”. Se även Sandberg och Pedersen (2009); Ilan (2015); Ross 
(2018); Ross m.fl. (2019). 
118 Goffman (1974). 
119 Goffman (2014b). 
120 Genren växte fram i USA i mitten av 1980-talett genom grupper och artister som NWA och Ice-T (Ra-
mic, 2019; Kubrin, 2006). Ramic skiljer exempelvis mellan Kartellen, som är en av de tidigare svenska 
grupperna, som han menar skildrar den verklighet kriminella upplevde i det nyliberalt anstrukna bostads-
segregerade Sverige och nyare ”gangsterrap” som inte på samma sätt har en uttalad politisk ideologi. I ett 
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om att leva i ”orten” och om det kriminella livet; musik och videor som 
ofta har miljontals spelningar och når ut till breda ungdomsgrupper. 
Återkommande rekvisita i videorna är vapen, pengar, exklusiva bilar, 
smycken, klockor, kläder och narkotika. Symboliskt tillägnar man sig en 
överklasskonsumtion som man annars inte har råd med.121 En konsumt-
ion som signalerar framgång och som lyfter fram en kriminell maskuli-
nitet. Scenen för videorna är ofta platser som förknippas med gatan som 
parkeringsplatser, garage, gatusträckningar eller platser i ett bostadsom-
råde.  
 
Berättande är viktigt för att överföra och bevara gatans normsystem och 
att lyfta fram händelser och individer som är viktiga för en plats. Den 
formar gruppens världsbild. Berättandet kan ta sig olika uttryck, från 
muntliga berättelser till inspelningar av videor som läggs ut på sociala 
medier. Berättelserna skapar en känsla av tillhörighet och identitet, sam-
tidigt som de markerar mot konkurrerande grupper, andra platser, polis, 
myndigheter och mot samhällets dominerande normer. Sociala medier 
och populärkultur utgör kulturella ramar som speglar, bekräftar, för-
stärker eller förändrar kriminella normer och kriminella livsstilar. 
 
Även om det finns en kulturell ram,122 som reglerar hur individen förstår 
ett visst sammanhang eller en viss situation, är det inte ett stabilt till-
stånd. I nätverket eller på gatan befinner man sig i en ständigt föränder-
lig kontext där man kontinuerligt omkonstruerar sin identitet beroende 
på förändringar inom gänget, nätverket eller omgivningen.123 Medlem-
mar i dessa sociala nätverk har inte fasta och givna positioner, utan kon-
struerar sina identiteter i olika sammanhang och situationer. Att succes-
sivt involveras i ett socialt nätverk, där kriminalitet utgör en viktig be-
ståndsdel, är därför en form av identitets- och meningsskapande för barn 
och ungdomar som inte hittar motsvarande arenor i andra sociala sam-
manhang. Som barn observerar de hur äldre ungdomar beter sig och in-
teragerar med dem, till att efter hand allt mer involveras i ett aktivt del-
tagande.  
 
                                                                                                                     
poddsamtal menar han att den nya rappen inte är opolitisk utan har en ”nyliberal ton”. Se ”Vad blir det för 
rap?” (2019). 
121 Jämför Thorstein Veblens klassiska studie “Conspicuous Consumption” (Veblen, 1899). 
122 Goffman (1974). 
123 Miller (2019). 

110



111 
 

En kriminell organisering kan vara mer eller mindre fast. Desto lösare 
en kriminell organisering är, och ju mer omgivningen förändras, desto 
mer måste de deltagande individerna omförhandla sina identiteter, relat-
ioner och lojaliteter. Detta kan vara en viktig skillnad mellan mer plats- 
och vänskapsbaserade nätverk och släktbaserade nätverk. De plats- och 
vänskapsbaserade nätverkens instabilitet kan vara en viktig förklaring 
till den höga förekomsten av våld inom och mellan dem. Individualism 
och instabila relationer ökar risken för konflikter och att någon agerar på 
egen hand eller golar. Konkurrens om kriminella marknader, status, 
oklara roller och relationer skapar ständigt nya konfliktytor som inte re-
gleras genom etablerade medlingssystem, jämfört med en mer stabil 
kriminell organisering.  
 
Det är nätverkets och gatans kultur, dess värdesystem, normer och iden-
titeter som vidmakthåller och formar våldsanvändningen. Den följer en 
kulturell ”mall” (script) som reglerar förväntningarna på när våld ska 
användas, vilken typ av våld som ska tillgripas, dess intensitet samt 
vilka konsekvenserna blir av att inte använda våld.124 Att använda skjut-
vapen blir statushöjande och ett uttryck för maskulinitet och makt.125 
Skjutvapenvåldet blir den ultimata formen av maktutövning. Våldet får 
därmed en stark kommunikativ och symbolisk mening. Något som man 
ständigt bearbetar och återberättar. Samtidigt är våldet det återkom-
mande hotet mot den egna statusen inom nätverket eller på gatan och 
utgör därmed också ett hot mot den egna rollen och identiteten. Gatans 
kod och våldets script förändras, och våldet blir allt mer brutalt. Något 
som också återspeglas i den musik som spelas. Kulturkritikern Hasan 
Ramic menar att raptexterna blivit allt råare, mer nihilistiska126 och 
tömda på uttalad politisk ideologi.127 

Kriminell organisering och tystnadskultur 
Att inte lämna ut viktig information, eller att inte gola, är ett bärande 
element för att hålla samman kriminella nätverk. Det är en grundförut-
sättning för att nätverket skall fungera. Historiskt är detta inget nytt. 
Inom maffia avges en blodsed (omertà) och inom fängelsesystem finns 
                                                        
124 Lauger (2014). 
125 Ibid. 
126 Avsaknad av objektiva värden. 
127 Ramic (2019).  
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en hederskod om att inte gola. Men den stannar inte där. Ofta sprids 
tystnadskoden till ett helt bostadsområde och bli en central beståndsdel i 
dess gatukultur och gatukod.  Forskning visar på flera orsaker till att det 
utvecklas en tystnadskultur:128 

 
Den är nödvändig för ett kriminellt nätverks och dess medlemmars 
överlevnad. För att en social grupp skall fungera måste det finnas tillit 
mellan dess medlemmar. Därför utvecklas normer som går ut på att man 
inte skall avslöja eller svika överenskommelser. Detta gäller även för 
kriminella nätverk. Genom att inte gola visar man på trovärdighet och 
att man är någon att lita på. Att inte ”prata bredvid mun” blir därför en 
norm som kopplas både till gruppen och till en persons heder. Den blir 
en mekanism för att utöva gruppens interna sociala kontroll samtidigt 
som den på ett individuellt plan kopplas till status och bibehållen heder. 
Att svika ett sådant förtroende väcker starka känslor. Inte minst om de 
andra i gruppen drabbas starkt negativt. 

 
Den är nödvändig för att upprätthålla en kriminell marknad och en 
lokal maktordning. Att folk inte pratar bredvid mun är exempelvis 
centralt för att upprätthålla en lokal narkotikamarknad i ett bostadsom-
råde. Eftersom drogscener på senare år blivit allt mer öppna, är det vik-
tigt att boende och näringsidkare inte berättar vad de många gånger har 
sett. Våld, och hot om våld blir på så sätt viktiga medel för att upprätt-
hålla en tystnadskultur och bibehålla en lokal kriminell maktordning.129 
Tillsammans med en heterogen befolkning är sannolikt tystnadskulturen 
en av de viktigaste faktorerna bakom låg kollektiv förmåga i många bo-
stadsområden. 
 
                                                        
128 Skinnari m.fl. (2019). Den mesta forskning som har bedrivits är amerikansk. Se exempelvis Woldoff och 
Weiss (2010); Clayman och Skinns (2012); Clampet-Lundquist m.fl. (2015); Bania och Heath (2016).  
129 Skinnari m.fl. (2019). 
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Rädsla för våld, bestraffning och stigmatisering. Att gola kan också 
innebära att man utsätter sig själv och sina närmaste för negativa påfölj-
der. Det kan gälla allt från våld till stigmatisering och utfrysning. I 
många fall leder en enkel kostnad-nyttoanalys till att de negativa effek-
terna bedöms som för stora. Däremot finns det sällan direkt negativa 
konsekvenser av att tiga, förutom möjligtvis ett dåligt samvete och en 
kantstött självbild. 
 
Bristfälliga eller negativa relationer till polis och rättsväsende. Att 
inte prata med poliser kan vara en effekt av att de boende inte litar på 
Polisen och att den som myndighet inte kan garantera deras säkerhet.130 
Negativa relationer kan även baseras på polisiära arbetssätt (exempelvis 
ständiga kontroller) där de boende upplever sig trakasserade. Lojaliteten 
finns hos dem som bor i området även om några av dem kan syssla med 
brottslig verksamhet. Ett annat exempel är när man tar ”lagen” i egna 
händer och utvecklar ett eget ”rättssystem”. Då finns det ingen anled-
ning till att blanda in rättsvårdande myndigheter. Detta diskuterar vi mer 
i kapitel tolv. 

 
Status och kriminell maskulinitet. Att inte samarbeta med polis eller 
rättsväsende utgör en central beståndsdel i en kriminell maskulinitet. Att 
stå vid sitt ord, att inte gola och att sköta sitt eget är viktiga aspekter för 
att åtnjuta respekt bland andra kriminella. 

Maskulinitet 
För pojkar och unga män utgör gatan och den lokala kriminella organi-
seringen ett sammanhang där de kan utveckla en form av maskulinitet 
och där det finns ett tydligt ideal i den hypermaskulina mannen.131 Fors-
karna Torbjörn Forkby, Jari Kuosmanen och Henrik Örnlind har inter-
vjuat män som lämnat gäng, men som också berättar vad som en gång 
gjorde att de gick med.132 De betonar särskilt en typ av maskulinitet som 
utvecklas med bärande element av att ha förmåga till våld, vara sig 
själv, stå för sina ord och löften, vara lojal mot sina vänner och grupp, 
vara smarta, ha organisatorisk förmåga samt ha pengar som både kan 
                                                        
130 Något som inom amerikansk forskning kallas för ”legal cynicism” (Kirk och Papachristos, 2011). 
131 Det innebär inte att denna är den enda formen av maskulinitet som de utvecklar. Snarare utvecklar de 
olika maskuliniteter beroende på i vilket sammanhang de befinner sig i.  
132 Forkby m.fl. (2019). 
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användas för nödvändiga utgifter men också för att visa status. Denna 
form av maskulinitet kan särskilt attrahera yngre män som marginali-
serats och misslyckats i andra sammanhang där mäns identiteter for-
mas.133 I gänget får de en kompenserande möjlighet att uppfylla ett 
mansideal som hyllas inom gruppen, men också inom vissa delar av po-
pulärkulturen. Det utvecklas en form av homosocialitet där män umgås 
med män och där man distanserar sig från vad som uppfattas som avvi-
kande från den eftersträvansvärda maskuliniteten, som att vara vek, ha 
feminina drag eller vara homosexuell.    

Våldet och dess drivkrafter 
Våld i olika former har en framträdande plats inom ”gatukultur” och 
olika former av kriminell organisering, inte bara i utsatta områden. Ge-
nom den kriminella organiseringen skapas arenor där vissa typer av våld 
ses som nödvändiga att utföra för att upprätthålla heder, ge makt och 
status.  

 
Våldsutövningen kan ha många drivkrafter. Personliga egenskaper, 
otrygga uppväxtförhållanden och traumatiska händelser kan påverka be-
nägenheten att tillgripa våld. Här utgör skam en grundläggande känsla 
som kan leda till våld.134 Vidare visar forskning att attityder till våld är 
relaterat till sociala gruppers tillgång till ekonomiska, sociala och kultu-
rella resurser.135 Män i marginaliserade positioner omvandlar lättare 
skam till våld och relaterar beteendet till den maskulinitet som eftersträ-
vas. Att ha förmåga till våld och vid tillfälle visa det, utgör en bärande 
del i den hypermaskulinitet som många strävar efter. Våld utgör en vik-
tig del av ett kriminellt maskulint kapital. Kriminella ledare bygger upp 
sitt ledarskap genom bland annat sin våldsanvändning och att vara den 
”värste”.136  
 

 
 
 

                                                        
133 Ibid. 
134 Scheff och Retzinger (2001); Turner (2007). 
135 Forkby m.fl. (2019). 
136 I en studie intervjuade forskaren Adam Baird 40 gängmedlemmar i Medellin, Colombia. Våld var en 
bärande del i gängmedlemmarnas identiteter och gängledaren sågs som varande den värste eller ”más malos” 
(the ‘baddest’). (Baird, 2017). 
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Våld som baseras på skam kan även knytas till vikten av att upprätthålla 
sin heder och känna stolthet. Att bli kränkt utmanar den maskulina identi-
teten och väcker starka skamkänslor som lätt omvandlas (och förutsätts 
omvandlas) till våld. Att backa, när ens heder upplevs som hotad, ses som 
ett tecken på svaghet. Våld spelar även en viktig roll i den kriminella or-
ganiseringens inre dynamik. Att tåla våld eller utsätta andra för våld kan 
vara en viktig inträdesritual. Våld används dessutom för att utöva social 
kontroll och markera status inom gruppen, såväl som för att stärka den 
inre sammanhållningen genom att bruka våld mot andra grupperingar. 
Att utveckla ett kollektivt våldskapital kan stärka gruppens ställning i 
förhållande till andra formeringar likväl som att våldet stärker den inre 
sammanhållningen. Att som individ eller grupp ha ett högt våldskapital 
är viktigt av flera anledningar. Våld används för att: 

 
• Hantera en hastigt uppkommen konfliktsituation. Många vålds-

handlingar uppstår när kriminella stöter på varandra och det uppstår 
akuta konfliktsituationer. De kan baseras på tidigare motsättningar 
eller uppstå i situationen.  
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• Bevaka och försvara en kriminell marknad.137 Det kan handla 
om allt från att hindra andra från att komma in på en lokal narkoti-
kamarknad till konflikter kring uteblivna leveranser eller obetalda 
skulder. 

• Försvara eller förändra sin position i den kriminella hierarkin. 
För dem som är högre upp handlar det om att försvara sin position. 
För dem som är längre ned kan våldet användas för att ”bli någon”. 
Våldet används för att behålla eller förändra status och maktrelat-
ioner.  

• Kommunicera den egna personliga förmågan. Våldet blir en 
kommunikativ handling, ger mening åt rollen som kriminell och 
stärker den egna identiteten.  

• Investera i den egna kriminella karriären.138 Ryktet om en hög 
våldspotential kan omsättas i ett större inflytande över en kriminell 
marknad och därmed leda till högre inkomster.  

• Upprätthålla ett rykte. Ett rykte kan snabbt försvinna och måste 
därför ständigt upprätthållas genom olika våldshandlingar.139 Det 
sker en förskjutning av våldströskeln och allt grövre våld tillgrips 
för att uppnå samma symbolvärde som tidigare. En våldsspiral star-
tar (se nedan). 

• Försvara den egna säkerheten. ”Proaktivt” våld kan användas 
som försvar av den egna säkerheten. Därmed kan det uppstå en pa-
radoxal situation, där bara möjligheten att utsättas för våld kan 
trigga igång våldshandlingar som skjutningar.140 En stor tillgång till 
skjutvapen leder till att man utgår från att den andre är beväpnad, 
vilket ytterligare sänker tröskeln för våldsanvändning.  

• Följa våldets dramaturgi. Inte sällan vävs många motiv in vid 
konflikter med andra kriminella grupperingar och det finns en vål-
dets dramaturgi (script) som förutsätter ett bestämt och välkänt 
handlingsmönster. Bryts detta, tolkas det som ett tecken på svaghet 
och kan leda till utökat våld från motpartens sida. 

 
 
 
                                                        
137 HM Government (2018). 
138 Brå (2019). 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
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• Vedergälla eller hämnas mot myndigheter. Våld används även 
som vedergällning eller hämnd mot polis, åklagare och andra myn-
dighetspersoner. I vissa fall har polisstationer eller rättscentra at-
tackerats, men även direkta angrepp mot enskilda personer före-
kommer. I sådana fall är syftet ofta att slå tillbaka, markera eller 
försöka skrämma myndighetspersoner från att fortsätta sitt arbete 
mot en viss individ eller gruppering.  

• Utgöra en kriminell vara eller tjänst. Våld eller hot om våld i 
samband med utpressning, beställningsmord eller sprängningar för 
att hota affärsidkare. Det kan även handla om att engagera någon 
för att ”återupprätta” en individs eller grupps heder efter en upplevd 
kränkning.141 

Våld som uppvisning och kommunikativ handling 
Våld, särskilt skjutvapenvåld och sprängningar, är en form av social in-
teraktion med starkt symboliskt och kommunikativt innehåll. Våld an-
vänds inte bara för att utöva direkt makt vid en viss situation, utan är 
även en form av uppvisning i relation till olika, mer eller mindre avsikt-
liga mottagare eller ”publiker”.142 Det finns en våldstriangel med relat-
ioner mellan utförare, offer och ”publik”.143 Våldet är instrumentellt, 
symboliskt och kommunikativt på en och samma gång. Det är instru-
mentellt genom den fysiska handling som utförs, symboliskt genom hur 
det kan tolkas och kommunikativt genom de(t) budskap som förmedlas.  
 
I vissa fall är våldet i första hand en symbolisk och kommunikativ hand-
ling, exempelvis vid sprängdåd mot släktingar till en ”måltavla”, och 
riktas egentligen mot någon annan än den som drabbas fysiskt. Den 
egentliga mottagaren har inte heller några svårigheter att tolka och förstå 
budskapet. För andra signalerar våldet något ogripbart och kaotiskt och i 
extrema fall har våldet just det syftet.  
 
All våldsutövning rymmer ett brett spektrum av symboliskt och kom-
munikativt innehåll som ger upphov till olika tolkningar. Det leder till 
olika former av social interaktion och fyller olika funktioner. För ett 
                                                        
141 Papachristos (2009). 
142 Ett tack till Per-Olof Olofsson, professor emeritus i sociologi, som påpekade dessa aspekter på våldsan-
vändning. 
143 Stevenson Murer (2014).  
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kriminellt nätverk kan våld som riktas mot en antagonist uppfattas som 
meningsfullt och stärker den inre sammanhållningen, samtidigt som det 
ökar utförarens våldskapital.  
 
”Berättelsen” om våldsutövningen gör det möjligt för individen att kapita-
lisera på konflikten och påverka hans position i ett nätverk.144 De som 
drabbas tolkar handlingen annorlunda, vilket kan skilja sig åt från situat-
ion till situation. Medier i sin tur lägger sitt tolkningsraster över händelsen 
och infogar den i sin medielogik. Det politiska systemet betonar ofta de 
symboliska effekterna av våld och för in det i olika politiska tolkningsra-
mar. Allmänheten som ”publik” har minst tillgång till information och sät-
ter ofta in våldshändelser i bredare tolkningar av samhällsutvecklingen. 
Ofta med ökad otrygghet som följd. Det allt grövre våldet från kriminella 
nätverk har fått en allt större samhällelig och symbolisk betydelse.  

Skjutvapenvåld och våldsspiraler 
Om föregående avsnitt handlar om motiv för att tillgripa våld, och dess 
symboliska och kommunikativa betydelse, måste två andra frågor besva-
ras för att förstå varför skjutvapenvåld ökar kopplat till kriminella nät-
verk: 1) Varför används skjutvapen i allt högre utsträckning och: 2) Var-
för uppstår våldsspiraler?  

Användning av skjutvapen 
Det finns ett antal samhällsförändringar som kan förklara varför skjut-
vapen används i allt högre utsträckning:  

 
Tillgång på skjutvapen. En grundförutsättning för ökat skjutvapenvåld 
är att skjutvapen går att få tag på och att det är förhållandevis enkelt. In-
ternationell forskning visar på tydliga samband mellan tillgången på 
skjutvapen och mord respektive självmord.145 I Sverige bedöms till-
gången på skjutvapen successivt ha ökat, med start i samband med Bal-
kankrigen på 1990-talet. Idag verkar kriminellt aktiva eller kriminella 
nätverk inte ha några större svårigheter att få tag på skjutvapen. Det vi-
                                                        
144 Brå (2019). 
145 Hit räknas antalet skjutvapen och tillgänglighet som bl.a. regleras genom lagstiftning. Se Cook och Goss 
(2014); Wintemute (2015); Zimring och Hawkings (1997). 
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sar inte minst antalet vapenbeslag som mer än fördubblades mellan 2010 
(398 vapenbeslag) och 2017 (812 beslag).146 
 
Fler personer kan tänka sig använda skjutvapen. I och med framväxten 
av kriminella nätverk i utsatta områden har gruppen individer som kan 
tänka sig använda våld ökat. Det gäller användningen av våld generellt, 
men även av skjutvapenvapenvåld mer specifikt. En bidragande orsak 
till detta är framväxten av en gatukultur där skjutvapenvåld har blivit ett 
centralt och starkt symboliskt inslag. Det har skett en normalisering av 
skjutvapenvåld i kriminella kretsar. 

 
Förändring av narkotikamarknaderna. Internationellt har förändringar 
på narkotikamarknader lett till ökat skjutvapenvåld. I USA har, histo-
riskt sett, etablering av nya narkotikamarknader åtföljts av en kraftig 
uppgång av våldsanvändning mätt som antalet mord.147 I Sverige har 
narkotikamarknaderna förändrats avseende åtminstone två aspekter de 
senaste åren. För det första har utbudet ökat, främst när det gäller can-
nabis, narkotikaklassade läkemedel och kokain, medan efterfrågan inte 
har stigit i samma omfattning.148 Det pekar på att narkotikamarknaden 
för tillfället är mättad.149 Därmed har konkurrensen om kunderna ökat. 
För det andra har utomhusförsäljningen expanderat och blivit mer ut-
spridd till fler öppna drogscener och bostadsområden. Vidare har det 
skett en utspridning av narkotikamarknaderna från större städer till 
mindre orter. Det leder till ökade konflikter gällande territoriell kontroll 
av lokala narkotikamarknader.  

 
Instabila narkotikamarknader och nätverk. Förändringar och ökad kon-
kurrens på narkotikamarknaderna har gjort dem mer instabila när det 
gäller organisering, upprätthållande av maktordningar och social kon-
troll. Utomhusförsäljning av främst cannabis har gjort det enklare för 
nya aktörer att etablera sig. I kombination med en generell individualise-
ringstrend i samhället blir de kriminella nätverken mer individualiserade 
och instabila. Till detta kan läggas polisens arbete, som vid tillslag, 
                                                        
146 NFC (2019).  
147 Det gällde en framväxande heroinmarknad i början av 1970-talet, öppen gatuförsäljning av kokain i slutet 
av 1970-talet och crackepidemin med start i mitten av 1980-talet. Sedan 1992 sjunker antalet mord drama-
tiskt i USA (Fagan och Richman, 2017).  
148 CAN (2019).  
149 Ibid, baserat på gatuprisutvecklingen av olika droger. 
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häktning och domar förändrar maktbalansen mellan nätverk och krimi-
nella aktörer. Därmed öppnas det upp för nya aktörer att ta över en 
marknad med risk för nya konflikter som följd.   

 
Internet och mobiltelefoni. Internet, mobiltelefoner och sociala medier 
underlättar kontakter mellan säljare och köpare av narkotika. Det har 
växt fram en nätbaserad narkotikamarknad som ytterligare förstärker 
konkurrensen om kunderna. Men mobiltelefoni underlättar även för 
medlemmar i kriminella nätverk. Genom krypterade telefoner har det 
blivit enklare att förbereda och genomföra brott. Vidare skapar internet 
och sociala medier nya konfliktytor mellan kriminella, exempelvis ge-
nom att förnedra någon och lägga ut filmer på nätet. De fungerar som 
virtuella minnen som är svåra att ta bort och förstärker känslan av skam 
och ökar viljan att hämnas.150 

 
Minskad uppklarning av skjutvapenvåld. Det är svårt att få fällande do-
mar för de mord med skjutvapen som inträffat i kriminella miljöer i Sve-
rige de senaste åren. Mellan 2011 och 2018 inträffade 128 sådana fall i 
de tre storstäderna under perioden. 61 ärenden i Stockholm, 38 i Malmö 
och 29 i Göteborg. Uppklarningsprocenten har för Malmö och Stock-
holm minskat 2015 - 2018 (till 11 respektive 18 procent), medan Göte-
borg bröt trenden och ökade sin uppklarningsgrad (33 procent).151 En 
förklaring till den låga uppklarningsprocenten anges ofta vara Polisens 
omorganisation och en utbred tystnadskultur. Sannolikheten att gripas 
för skjutvapenvåld är förhållandevis liten och det gäller i än högre grad 
om det handlar om uppdragsmord. Vidare var risken att häktas för va-
penbrott liten fram till dess att straffskalorna för vapenbrott ändrades 
2018. Fler bar vapen och risken var därför större att skjutvapen kom till 
användning vid hastigt uppkomna konflikter. Efter lagändringen 2018, 
med omedelbar häktning som följd för grovt vapenbrott, har använd-
ningsmönstret ändrats och färre bär ständigt vapen på sig.152 Detta kan 
på sikt påverka antalet skjutningar. Däremot leder det inte med automa-
tik till att uppklarningsprocenten blir bättre. En låg uppklarningsprocent 
                                                        
150 HM Government (2018). 
151 Polisen (2019). Eftersom det handlar om så små tal, får små absoluta förändringar stora procentuella ut-
fall.   
152 Straffskalan för grovt vapenbrott är fängelse i lägst två år och högst fem år. 
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signalerar också minskad risk för upptäckt och därmed blir den förebyg-
gande avskräckningseffekten lägre. 
 
Sammantaget påverkar dessa samhällsförändringar förutsättningarna för 
om en kriminell väljer att använda skjutvapen eller inte. Till detta ska 
läggas de normsystem som finns i en kriminell miljö och personens 
förmåga till självkontroll. Det senare påverkas inte minst genom an-
vändning av droger före, under och efter en skjutning.  
 
Vilka mekanismer gör att skjutvapen sprids i kriminella miljöer och att 
skjutvapenvåldet har ökat och blivit grövre? Två teorier kan användas 
för att förklara spridning av skjutvapen och grövre skjutvapenvåld. Den 
första teorin ser spridning av skjutvapen och skjutvapenvåld som en 
epidemi (eller som en innovationsprocess), och den andra tar sin ut-
gångspunkt i den inre dynamik som finns i själva våldsanvändningen. 

 
Spridning av skjutvapen sett som en epidemi 
Forskning som likställer spridning av vapen och skjutvapenvåld med geo-
grafisk spridning av smittsamma sjukdomar eller innovationer lyfter, fram 
ett antal faktorer som viktiga för att dessa skall komma till stånd:153 

 
• Det finns något som ska spridas, i det här fallet skjutvapen.  
• Det finns aktörer (spridningsagenter) som sprider och gör skjutva-

pen tillgängliga.  
• Det finns kontakter mellan spridningsagenter och andra, genom 

mötesplatser eller sociala nätverk.  
• Det finns en miljö där det finns mottagare som ser en fördel med att 

införskaffa skjutvapen. Inom innovationsforskning talar man om 
”tidiga acceptanter”. 

•  Det finns en ”vinst” med att införskaffa skjutvapen. En sådan är att 
den förändrar maktrelationer inom eller mellan kriminella nätverk. 
Den som tidigt får tillgång till skjutvapen, och därmed ett högre 
våldskapital, får ett maktövertag gentemot andra. Förändrade makt-
relationer leder i sin tur till att fler skaffar skjutvapen för att ut-
jämna denna maktbalans. Därmed sprids skjutvapen till allt fler 
inom ett nätverk eller till andra nätverk.  

                                                        
153 Papachristos (2009); Zeoli m.fl. (2014); Wintermute (2015); Fagan m.fl. (2018). 
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• Det finns en förstärkande process. När enbart innehavet av skjutva-
pen inte är tillräckligt för att markera våldskapital och makt, blir 
själva användningen av vapnet centralt. Allt grövre våld måste an-
vändas för att markera en persons våldskapital och maktposition.  

• Det går att lära av andra. Våldsanvändningen påverkas av att man 
ser hur andra gör och sedan imiterar man det. En våldsspiral och ett 
allt grövre skjutvapenvåld kan ses som en form av socialt lä-
rande.154   

 
Våldsspiralers inre dynamik 
Ett kompletterande teoretiskt angreppssätt tar sin utgångspunkt i själva 
våldsanvändningen. I en jämförande studie av gängs våld i Bryssel och 
Caracas lyfter de belgiska forskarna Ellen Vandenbogaerde och Elke 
Van Hellemont fram ett antal centrala faktorer som drivande för 
våldsanvändningen (jfr. script). I centrum står begreppet hämnd. Det är 
önskan respektive hotet om hämnd som driver processen. En våldsspiral 
har vissa kännetecken: 

 
• Den uppfattas inte ha ett slut. När våld väl börjar användas ser kon-

fliktens aktörer ingen slutpunkt. 
• En svarshandling måste vara minst lika allvarlig som den man ut-

satts för, om inte värre. 
• Våldet kan inträffa var som helst. Det gör att aktörerna bara rör sig 

inom begränsade geografiska områden och på platser där man kän-
ner sig säker. Det kan vara en viktig förklaring till att många skjut-
ningar sker i närheten av tidigare skjutningar.155 

• De ursprungliga orsakerna till en konflikt glöms ofta bort. I stället 
är det våldsprocessen i sig och krav på vedergällning som blir den 
drivande kraften. 

• Våldet behöver inte vara kopplat till en person, utan kan drabba 
andra i hans närhet.  

• Fatalism. Det är ödesbestämt att det kommer en hämnd, man vet 
bara inte när. 

• De enda sätten att komma ur våldsspiralen är genom död eller att 
försvinna (exempelvis genom att flytta och byta identitet). 

 
                                                        
154 Jensen (2018). 
155 Se Sturup m.fl. (2019). 
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I kapitel 23 ges exempel på hur man kan arbeta med att bryta våldsan-
vändning och våldsspiraler mellan kriminella aktörer och nätverk. 

Våldet sätter spår 
Men skjutvapenvåldet sätter sina spår. Att växa upp på gatan, och i en 
miljö där våldet och en möjlig död är ständigt närvarande, tvingar fram 
olika strategier för att hantera återkommande trauman. I amerikanska 
utsatta områden har pojkar och unga män utvecklat en form av fatalism, 
där man tror att den egna döden är oundviklig och nära förestående.156  
Döden förekommer så ofta att man har accepterat den. Att visa rädsla 
för döden är därför ett tecken på svaghet. Det har utvecklats en form av 
nihilism, där livet har förlorat värde i sig. Något som också återspeglas 
för svenska förhållanden och i svensk rapmusik: 

 
Den nya svenska gangsterrapparen är en kokainsnortande, tramadol-
tuggande, materialistisk mördarmaskin som vill få alla att dansa till 
tonerna av hans undergång och förfall – som är dessvärre en verklig-
het i Sverige 2019.157 

Territoriell kontroll, våld och otrygghet  
Den lokala kriminella organiseringen skapar sociala rum som andra 
kriminella och boende lär sig att tolka och förhålla sig till. Häng med 
killar på gatan i form av torg, parkeringsplatser och trapphus kan, ibland 
utan anledning, tolkas som hotfulla och otrygga. Samtidigt signalerar de 
att någon har territoriell kontroll över en viss plats eller ett visst område. 
Det är den synliga delen. Om det finns en lokal narkotikamarknad finns 
det också andra, och för de flesta osynliga, gränser och markeringar. Om 
en okänd kommer in på ett område är det inte ovanligt att någon frågar 
vad hen gör där.158 Samtidigt finns det en kunskap bland kriminellt ak-
tiva om vem det är som har makten över gatan och den lokala narkoti-
kamarknaden. Varje försök att inkräkta på den möts med motstånd. Li-
kaså kan restauranger, caféer, gym och andra platser i ett bostadsområde 
utgöra ett ”vardagsrum” för kriminellt aktiva, där de kan träffas och 
umgås. De utgör kriminaliserande arenor i en kriminogen miljö.    
                                                        
156 Tolleson (1997).  
157 Ramic (2019). 
158 Något som vi själva har upplevt flera gånger, ett exempel på det har exempelvis noterats i Gerell (2010), 
för en mer generell bild se Noa (2017).  
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Effekter av kriminaliteten, särskilt våldet, påverkar ett bostadsområde. 
Gärningsperson och brottsoffer kan bo i samma område, vilket leder till 
begränsningar i den senares rörelsemöjligheter. Otrygghet och rädsla för 
våld är ytterligare en begränsning i människors rörlighet. Det skapas en 
inre ”disciplinering” hos boende, som utvecklar strategier för att und-
vika platser och personer vid olika tider på dygnet. Andra rumsliga ef-
fekter är när platser där någon fått sätta livet till eller skadats allvarligt, 
blir minnesplatser som kan skötas av familj och vänner under många år. 
De blir våldets symboliska avtryck i den lokala boende- och stadsmiljön, 
en ständig påminnelse och ett kollektivt trauma för dem som bor där. 
Våldets ansikte sprids även i virtuella rum och sociala medier. Bilder 
och filmer av skjutna läggs ut och sprids på nätet. Facebookssidor släcks 
ned när någon avlider vid en skjutning. Både i de materiella och virtu-
ella rummen sätter våldet avtryck.  

 
Våldsanvändningen berör oss alla känslomässigt och får stor symbolisk 
betydelse. Men hur ser den faktiska utvecklingen ut i utsatta områden? I 
två kommande kapitel försöker vi ge en bild av hur brottsutvecklingen 
och (o)tryggheten har utvecklats de senaste åren.   
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Sedan början av 1990-talet har det i Sverige växt fram ett antal 
bostadsområden där stora delar av befolkningen lever under eko-
nomiskt utsatta livsvillkor. Många har sin bakgrund i andra länder. 
Under de senaste femton åren har befolkningens utsatthet i dessa 
områden inte bara varit av ekonomisk natur. Successivt har olika typer 
av kriminalitet, ibland mycket våldsam, blivit mer före kommande. 
Ensidiga, ofta alarmistiska beskrivningar av enskilda händelser, 
men också av människors liv och livsvillkor, pekar på betydande 
kunskaps luckor såväl som på bristen av nyanserade och fördjupade 
samhälls analyser. Syftet med denna bok är att bidra till förståelsen av 
vad utsatta områden är, hur de växt fram, vad som präglar dem idag 
samt hur den kriminalitet som drabbar de boende gemensamt kan 
mot verkas. Målgruppen är bred och boken vänder sig till alla som vill 
förstå hur förhållandena har växt fram. Boken kan både ses som ett 
inlägg för att förklara samhällsutvecklingen och som en studiebok för 
dem som vill förstå, fördjupa och diskutera ämnet. 

Boken har sitt ursprung i en nationell forskningscirkel som startade 
efter initiativ från Polismyndighetens Nationella operativa avdelning 
(Noa) 2015. Syftet var att sammanföra kunskap och erfarenheter 
från olika kunskapsperspektiv för att bättre förstå problem med 
brottslighet och otrygghet i socio-ekonomiskt utsatta områden.
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