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Under 2017 var det i genomsnitt en person i månaden som blev ihjälskjuten i Malmö. Myndigheter i Sverige 

konstaterade att grövre våldet kopplat till kriminella grupperingar ökade allt mer och åtgärder implementeras. 

Malmös strategi var då att implementera en metod från USA som kallades GVI (Group Violence Intervention). 

Syftet var att minska det grova våldet genom en samverkan mellan polis, kommun och civilsamhället. Metoden 

användes till en början som ett tidsbegränsat projekt men då effekten visade goda resultat har man beslutat om att 

förlänga den. Vi vill till följd av detta undersöka hur de yrkesverksamma inom projektet, Sluta skjut, uppfattat och 

tänkt om projektet och dess effekter. Undersökningen är kvalitativ och utgörs av åtta semistrukturerade intervjuer 

med yrkesverksamma inom projektet. Intervjupersonerna arbetar inom polisen, frivården samt för Malmö 

Kommun. Resultatet tolkades och analyserades utifrån tidigare teori och tidigare forskning och resultatet visade att 

samtliga överlag var positivt ställda till projektet och dess effekter trots att effekterna av projektet kunde uppfattas 

på olika sätt. Slutligen drar vi slutsatsen att projektets framgång till största delen har berott på samverkan mellan 

de olika aktörerna. Strategin är dels proaktiv då den försöker motverka fortsatt kriminalitet genom informativ 

kontakt med de kriminella innan de begår fler brott, dels reaktiv eftersom de grövre sanktionerna infördes först när 

de kriminella grupperingarna blivit de mest våldsamma. 
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Abstract  

In 2017, an average of one person a month was shot dead in Malmö. Authorities in Sweden stated that more 

serious violence linked to criminal groups is increasing and measures are being implemented. Malmö's strategy 

was then to implement a method from the USA called GVI (Group Violence Intervention). The purpose was to 

reduce the serious violence through cooperation between the police, the municipality and civil society. The 

method was initially used as a time-limited project, but when the effect showed good results, it was decided to 

extend it. As a result, we want to investigate how the professionals within the project, Stop Shooting, perceived 

and thought about the project and its effects. The survey is qualitative and consists of eight semi-structured 

interviews with professionals within the project. The interviewees work in the police, probation and for Malmö 

Municipality. The results were interpreted and analyzed on the basis of previous theory and previous research, and 

the results showed that all in general were positive about the project and its effects, despite the fact that the effects 

of the project could be perceived in different ways. Finally, we resulted in the project's success being largely due 

to collaboration between the various actors. The strategy is partly proactive as it tries to counteract continued 

crime through informative contact with the criminals before they commit more crimes, and partly reactive because 

the heavier sanctions were introduced only when the criminal groups became the most violent. 
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Inledning 

Kriminalitet är ett problem i vårt samhälle som inte bara påverkar den enskilde utan hela 

samhället och leder även till oro bland medborgarna. Enligt nationella trygghetsundersökningen 

från Brå visar forskningen att runt 50 % av tillfrågade i Sverige upplevde oro för brottsligheten 

i samhället de senaste fem åren. Utöver otryggheten och oron leder även kriminaliteten till 

ekonomiska konsekvenser. Enligt Jacek Czabánski (2008) kan dessa kostnader delas in i tre 

olika kategorier; kostnader till följd av brottet i sig såsom smärta, lidande, ersättning för skadad 

egendom. Kostnader för samhällets respons på brottslighet såsom polis, åklagare, fängelser är 

ytterligare faktorer samt slutligen kostnader för förväntad brottslighet såsom åtgärder som 

införs för att undvika brott men även utgifter för säkerhetsåtgärder.  

 I Sverige handlar dock kriminaliteten sällan om maffiafamiljer utan snarare om kriminella 

nätverk som oftast sysslar med illegala varor såsom vapen och narkotika. Det grova våldet 

såsom skjutningar och sprängningar har ökat i Sverige under de senaste åren, exempelvis har 

23 personer blivit skjutna till döds under de första sex månaderna under 2019. Inte sällan har 

nätverken även en koppling till bostadsområden som är socioekonomiskt utsatta. Majoriteten av 

de kriminella nätverken försöker genom brottsligheten tjäna pengar men även få status och 

makt. Makten de får blir till en förlust för samhället när våldet, hoten och rädslan resulterar i en 

tystnadskultur (Brå 2019).    

I Malmö upplevs kriminaliteten allt mer som ett vardagligt samhällsproblem, där sprängningar 

och skjutningar är frekventa. Öppen narkotikahandel, vapenhandel och prostitution tillhör 

vanligt förekommande. De organiserade kriminella vill tjäna pengar och går så långt det krävs 

för att lyckas. Vardagslivet för Malmöborna påverkas negativt och trygghetsmätningarna visar 

en ökat upplevd otrygghet sedan 2016 då våldet trappades upp i staden (Aftonbladet, 2019). 

Inom gängmiljön i Malmö har 38 personer skjutits ihjäl men bara sex av dessa gängmord har 

blivit uppklarade vilket innebär en uppklaringsprocent på 16 procent, medan mord som inte har 

med gängmiljöer att göra har en uppklaringsprocent på 9 procent. Polisen förklarar att en del av 

svårigheterna för att utreda dessa gängmord är tystnaden från samhället men även att det är 

problematiskt att säkra spår. Inom de kriminella nätverken finns det även yngre individer som 

är benägna till brott, som tar de risker som ledarna inte vill ta och som bidrar till att gruppen 

utmärker sig negativt. Dessa yngre individer är dock inte centrala då de till skillnad från ledarna 

inte har tillgång till våldskapital och förmågan att kunna beställa mord (Aftonbladet, 2019). 
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Under 2017 var det i genomsnitt en person i månaden som blev ihjälskjuten eller huggen till 

döds i Malmö vilket även innebar att mordutredningarna gick långsamt. Det berodde på att man 

i vissa fall inte ens hade tillgängliga mordutredare vilket innebar att utredningarna fick vänta 

tills poliser med rätt kompetens blev tillgängliga. (SvD, 2017). Malmö har även vid ett tillfälle 

under 2016 hamnat högst upp på listan över Europas mest våldsammaste städer (Sydsvenskan, 

2017). Den allvarliga situationen i Malmö kan delvis bero på att Malmö är ingången till 

importen av vapen som smugglas in i landet samt att tillgången på vapen ökar. Våldet har 

förändrats menar Malmöpolisen Andy Roberts och syftar på att man inte längre slåss med nävar 

och sedan blir sams utan nu är det ett grövre våld som används samt en ökad tendens av att 

använda sig av skjutvapen. Dessutom är det inte längre ovanligt att allt yngre ungdomar dras in 

i kriminaliteten, utnyttjas och används som kurirer för att transportera vapen och narkotika. 

Anledningen är medvetenheten om att unga under femton inte får straff och att brott som begås 

innan man fyller 21 år sällan leder till fängelse. (Expressen, 2015; Aftonbladet, 2019). 

För att få det grova våldet i Malmö att upphöra har polisområde Malmö tillsammans med 

Malmö stad och Kriminalvården startat projektet ”Sluta skjut” vilket grundas på strategin 

Group Violence Intervention under åren 2018-2020. Många brottspreventiva åtgärder har 

granskats i tidigare studier, men då det här projektet är relativt nytt finns få utredningar om 

effekterna av Sluta skjut. Fokus för den här studien är att undersöka hur poliser, 

konsultationsteamet samt frivården anser att projektet har fungerat och vilka möjligheter 

projektet kan ge.  

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka hur de som arbetat med projektet Sluta skjut upplevt projektet. 

Studien innefattar 8 intervjuer med poliser, frivårdare samt konsultationsteamet om deras upplevelser och 

åsikter om projektets fördelar och nackdelar, svårigheter och möjligheter. 

Frågeställningar 

● Vilken påverkan har projektet har haft på anställda inom rättsväsendets arbetssituation 

och hur har samverkan mellan olika myndigheter fungerat enligt intervjupersonerna? 

● Hur upplever anställda inom rättsväsendet att Malmös kriminella nätverk har påverkats 

av den nya strategin för att motverka gängkriminalitet och skjutningar? 

● Hur upplever de anställda att projektet fungerar för att stötta de aktiva i gängen?  
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● Vilka preventionsfaktorer finns för att motverka gängkriminalitet och vilka förändringar 

i samhället anser de anställda inom rättsväsendet behövs?  
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Bakgrund  

Operation Ceasefire, pulling levers och focused deterrence 

strategies 

För att förstå bakgrunden till insatsen Sluta skjut i Malmö är det relevant att titta på några 

tidigare brottsförebyggande åtgärder som ledde fram till utvecklandet av den strategi som Sluta 

skjut baseras på. Pulling levers strategin utvecklades som en reaktion av det eskalerande våldet 

i Boston under 1990-talet och startades först upp som ett treårigt projekt 1995 under namnet 

Operation Ceasefire. Projektet hade två huvudsakliga syften; att stoppa vapnen samt att 

avskräcka gäng från att utföra våldsamma handlingar. Det första syftet, att stoppa vapnen, var 

uppdelade i flera olika nivåer; att stoppa införseln av handvapen till unga gängaktiva via illegal 

handel med trafikerade vapen genom att öka lokal, delstat och federal polis fokuserar på att 

fånga upp vapen som trafikeras mellan olika stater. Särskilt fokus skulle läggas av rättsväsendet 

på de vapen som hade blivit inköpta och avlossade inom en kort tidsintervall vilket skulle 

innebära att de med stor sannolikhet blivit insmugglade olagligt (Kennedy, 1996, s,449-453). 

Projektet var ett samverkansprojekt mellan bland annat ett flertal polismyndigheter i området 

runt Boston, frivården, socialtjänst samt  frivilligorganisationer och religiösa samfund och 

syftade till att utveckla samarbetet mellan myndigheter för att med mer precision kunna arbeta 

förebyggande,  preventivt mot det grövsta våldet (Kennedy, Braga & Piehl, 2001 29-

30).Projektet skulle medverka till att utveckla ett system som effektivt kunde spåra smugglade 

vapen som varit föremål för skottlossningar inom gängverksamheten. Polismyndigheterna tog 

ingen större notis om var dessa vapen ursprungligen kom ifrån, vilket innebar att ingen korrekt 

spårning eller mätning av omfattningen av problematiken kunde utföras. Som ett led i att återta 

kontrollen över dessa smugglade vapen blev en prioritet att kunna återställa serienumren på 

beslagtagna vapen för att kunna öka spårbarheten (Kennedy, Braga & Piehl, 2001, 1-2,7-8). 

Under projektets gång framkom det att det enbart var en liten grupp individer, drygt en procent 

av ungdomarna i staden, som stod för sextio procent av allt dödligt våld riktat mot andra 

ungdomar. Forskningen kunde även påvisa att av de 155 mördade 21-åringarna hade över 75% 

tidigare varit dömda för brott. Ett annat tydligt mönster som framkom var att individer 

involverade i organiserade grupper, gäng, var de som hade högst risk för att utsättas för dödligt 

våld. En utförlig kartläggning av de olika gängen i och runt Boston utfördes och visade på att 

det fanns 61 olika gäng som var aktiva och som utförde dessa skjutningar.  Studien kunde 
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påvisa att våldet mellan dessa gäng verksamma i Boston ofta berodde på vedergällningar för 

tidigare händelser där droghandeln var den primära källan samt konflikter över upplevda brister 

på lojalitet gängen emellan (Kennedy, 1996, s.449–453; Kennedy, Braga & Piehl, 2001, s.22-

24). Fram tills år 2018 hade pulling levers strategin implementeras i 84 större städer i USA 

samt i Honduras, El Salvador, Bermuda, Mexiko, Storbritannien , Brasilien och Sverige 

(National network for safe communities). Främsta kritiken mot pulling levers strategin gör 

gällande att det saknas empiriskt material för att kunna säkerställa vilka faktorer som 

egentligen påverkar gängen att sluta skjuta och att forskningen kring detta ämne är starkt 

eftersatt ( Braga et al, 2018, s.207).  

Skjutningar i Sverige 

Under åren 2011-2015 skedde 938 skjutningar i Stockholm, Malmö och Göteborg, varav 378 

individer blev skadade eller dödade i dessa skjutningar. Enligt en studie gjord av Sturup et al 

(2018) påvisar resultatet att unga killar mellan 15-29 år både är mer frekvent drabbade av 

dödligt våld och själva ansvariga för skjutningar i mycket högre grad än äldre män. Deras 

resultat kunde påvisa en signifikant skillnad mellan antalet skjutningar i övriga Europa jämfört 

med Sverige, där Sverige har högst andel skjutningar i denna åldersgrupp, men inte i 

åldersgruppen 30-65 år. Det som också framkom var att denna höga andel skjutningar främst 

uppkommit efter åren 2007 och som, enligt Sturup et al, kan sammanlänkas med ett ökat 

deltagande i kriminella grupperingar bland samma åldersgrupp.  Dessa skjutningar var främst 

förekommande i Malmö vid jämförelse av de största svenska städerna och då främst i socialt 

utsatta områden, med hög andel utrikesfödda, hög andel arbetslöshet, låg andel högutbildade 

samt många medborgare med socioekonomisk problematik (Sturup et al, 2018, s.367-376). 

Enligt Brottsförebyggande rådets; Brå, rapport (2019:3) om skjutningar i kriminella miljöer 

framkom att det dödliga våldet för individer inblandade i kriminella grupperingar har markant 

ökat stadigt sedan 2015 och Brå kan även konstatera att skjutningar, oavsett om dessa orsakat 

skador eller ej, har mellan åren 2006 och 2015 ökat med 20 %. 
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Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning som härrör till projektet Sluta skjut, till 

samverkan mellan myndigheter samt till social kontroll inom kriminella gäng. 

Group violence intervention, GVI och pulling levers 

I staden Boston under 1990-talet var skjutningar och grovt våld vardagsproblematik som inte 

ännu hade en välfungerande och långsiktig lösning. Gängstrider var frekventa och dödliga.  Vid 

kartläggningen av gängens aktiviteter framkom att ett flertal insatser behövdes, framför allt 

tydlighet i hur arbetet skulle utföras och vilka som skulle utföra det. Braga et al (2001, s.197–

200) beskriver hur rättsväsendet kom fram till att samverkan och tydlighet mellan myndigheter 

var essentiellt samt att rättsväsendet behövde träffa individerna i gängen. Vid dessa träffar 

skulle rättsväsendet ge löften till de gängaktiva att om inte detta grova våld upphörde skulle en 

mängd olika instanser tillsammans sätta press på de gäng som ansågs mest våldsamt. Denna 

kartläggning övergick i grundstenen till strategin pulling levers eller GVI, group violence 

intervention.  

Pulling levers strategins huvudargument är att skjutningar och sprängningar inte kommer att 

tolereras, massiva rättsliga insatser kommer att vidtas mot det gäng som anses vara det mest 

våldsamma samt att det finns hjälp att få för den som önskar avsluta sitt kriminella leverne.  

Samverkan mellan myndigheter och civilsamhälle är en av grundstenarna i hur detta ska 

uppnås, då en bred front som tillsammans aktivt arbetar med både preventiva och offensiva 

insatser ger bäst resultat. Braga et al har undersökt vilka resultat denna strategi har fått vid 

implementerandet i 84 större städer i USA sedan starten samt hur andra länders implementering 

av strategin har fallit ut. Bragas forskning kunde påvisa att 44 ungdomar yngre än 21 år i 

genomsnitt hade under åren 1991–1996 dödats i Boston, en direkt konsekvens av gängvåldet. 

Efter 1996, då pulling levers strategin hade satts in, sjönk dödstalen i snitt med 63 % i Boston 

för dödsskjutningar utförda av medborgare yngre än 21 år (Braga et al, 2012, s.195–207). I 

Chicago blev en av konsekvenserna för implementerandet av strategin att äldre medlemmar i 

gängen inte längre lät de yngre eller ostabila medlemmarna handha vapen, då detta innebar en 

större risk för alla i gänget att hamna inom rättsväsendets åsyn samt att den öppna droghandeln 

på gator och gränder minskat väsentligt. En ökad social kontroll inom grupperingarna kunde 

ses genom denna strategi, då det är av vikt att samtliga medlemmar håller sig inom ramen för 
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strategin för att inte dra till sig oönskad uppmärksamhet av rättsväsendet (Braga et al, 2018). 

Land (2015) ger i sin artikel kritik mot strategin där han påpekar att dessa projekt potentiellt är 

mycket sårbara, då de är drivna av människor, människor som på sikt inte orkar fortsätta och 

baserat på individkunskap och personliga anknytningar mellan polis och gärningspersoner. 

Land påpekar att det är essentiellt för att bibehålla det goda resultatet som strategin potentiellt 

för med sig genom att rättsväsende ständigt utbildar nya medarbetare i strategin, att denna är en 

konstant del av det dagliga arbetet som alltid är närvarande (Land, 2015, s.517-520). Seabrook 

(2009) riktar kritik mot att det när projektet infördes i Cincinnati 2008 inte fanns tillräckliga 

resurser för att kunna erbjuda de som önskar avsluta sin kriminella ett nytt arbete. Han menar 

att detta är en väsentlig brist i planeringen av projektet och påverkar de gängaktiva till att 

fortsätta sin olagliga bana i brist på annan försörjning. Detta menar även guiden till GVI, 

framtagen av National network for safe communities (2016, s.89) är av vikt när strategin 

planeras att införas, då risken att den kriminella banan annars blir för lockande.  

GVI i Sverige  

I Sverige infördes GVI strategin 2018 i Malmö under namnet Sluta skjut. Projektet var ett 

samarbete mellan Malmö stad, Polisområde Malmö, Utvecklingscentrum Syd vid 

polismyndighetens nationella operativa avdelning samt Kriminalvården (Ivert och Mellgren 

2020, s. 20-22) . Pilotprojektet höll på mellan 2018-2020 och resultaten redovisades i dels en 

effektutvärdering och dels i en processutvärdering, bägge genomförda av Malmö Universitet. 

Processutvärderingen undersökte hur satsningen på Sluta skjut projektet utvecklats från idé till 

implementering. Under hela projektets gång har en manual utvecklad av NNSC,National 

network for safe communities, använts utförligt (Ivert och Mellgren, 2020, s.35-36). I denna 

undersökning framkom att det i svensk kontext var betydligt svårare att identifiera vilka 

individer som hörde till vilken gruppering. Grupperingarna i Malmö visade sig vara 

komplicerade att fastslå, då dessa individer skiftade mellan olika grupper och även begick brott 

tillsammans med personer från andra gäng (Ivert och Mellgren, 2020, s.41-42). I GVI strategin 

ska en geografisk kartläggning genomföras för att det ska kunna utrönas vilka områden som 

tillhör vilka gängkonstellationer. Detta visade sig också utgöra en svårighet, då gängen inte har 

fasta regioner utan är rörliga över stora områden. NNSC, som skapade GVI strategin brukar 

finnas tillgängliga i uppstarten för att vara behjälpliga med att analysera materialet, men på 

grund av sekretess kunde inte NNSC vara med i kartläggningen av var våldshändelser ägt rum, 

vad dessa bestod i och vilka gäng som var delaktiga. Utvärderingen kunde dock påvisa att detta 



13 
 

inte enbart var negativt, då det innebar att analytiker hos polismyndigheten från start utvecklade 

de kunskaper som krävdes för att analysera materialet (Ivert och Mellgren, 2020. s. 41-45). 

Resultatet av processutvärderingen kunde påvisa att GVI var möjligt att anpassa till svenska 

sociala kontexter, att strategin gick att framgångsrikt implementera samt att resultatet av 

projektet var helt beroende på vilken samverkan mellan myndigheter som var möjlig och 

realistisk. Utredningen kunde även påvisa att GVI var värt att testa i fler svenska städer, då 

internationell forskning påvisat goda resultat (FOU Rapport, 2020:3, s.9-72). 

Effektutvärderingen gjordes för att undersöka hur antalet skjutningar har förändrats i Malmö 

mellan januari 2017 till februari 2020, då pilotprojektet avslutades. En av svårigheterna med att 

analysera effekten av Sluta skjut projektet var att mängden skjutningar varierar starkt över olika 

månader i Malmö, och var därför svåra att ge en korrekt analys av hur trenden av skottlossning 

såg ut. Under den undersökta perioden minskade det totala antalet skottlossningar i Malmö med 

25 % , varav skjutningar inom kriminella miljöer stod för en minskning på 18%. Resultaten kan 

dock inte räknas som signifikanta, då en minskning av antalet skjutningar kunde ses i slutet av 

2018, innan projektet påbörjats. Författarna menar dock att ett annat resultat kan ses längre 

fram, då resultatet vilar på en kort uppföljningstid.  En påvisbar minskning av det grova våldet 

kunde dock ses under den undersökta perioden, men dock först tre månader efter att projektet 

implementerats fullt ut. (FOU Rapport, 2020:2, s.14-29).  

Social kontroll och tystnadskultur inom kriminella grupperingar  

Brå har undersökt hur de kriminella nätverken är uppbyggda och hur rekryteringen till dessa 

fungerar. Forskningen visar att de individer som ingår inom förorts- och stadsbaserade 

kriminella grupperingar ofta är yngre, de har hoppat av skolan och har oftare haft flertalet 

insatser från sociala myndigheter. Gängmedlemmarna kommer från segregerade 

bostadsområden med stort utanförskap där status och respekt är av vikt och förtroendet för 

polisen minimal. Medlemmarna är ofta lättkränkta och bråk mellan medlemmar handlar oftast 

om upplevd bristande lojalitet mellan medlemmar. Grupperna är aldrig fasta, utan vem som 

tillhör gruppen varierar över tid. Maktkamper är frekventa inom grupperna och utmaningar från 

andra grupper kan inte ignoreras, utan grovt våld sätts in direkt att att upprätthålla respekten 

och vedergällning mot upplevda kränkningar är vanliga. I dessa grupper är missbruk av 

narkotika vanligt. Äldre medlemmar är med återhållsamma med våldsutövning, medan de 

yngre utövar grövre våld. Den sociala kontrollen inom gruppen är sträng och medlemmar hotas 

frekvent till tystnad, särskilt gentemot rättsväsendet. Hoten kan både framställas mot person 
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eller mot egendom. Inom släkt och familjebaserade grupperingar ger de äldre medlemmarna de 

yngre mer makt allt eftersom erfarenheten hos dem ökar. I familjer med hög grad kriminellt 

belastade individer växer barnen ofta upp till att själva begå brott. Dispyter är vanliga och ofta 

våldsamma. Ett eget rättsväsende inom gruppen är vanlig och böter kan betalas för att lösa 

skuldfrågan. Genom skrämselkapital tvingas medlemmar till tystnad och hot om våld är vanligt 

förekommande (Brå Rapport, 2016:12, s. 9-21,44-128).  

Brottsprevention, kontaktskapande, samverkan och goda 

resultat 

I forskning gjord av Scott Wolf och Justin Nix (2016) kring hur polisens samverkan med 

medborgare sett ut efter uppmärksammat dråp i Ferguson, USA visar författarna hur viktigt 

samspelet mellan polis och medborgare är. Wolf och Nix skriver om hur polisens medverkan i 

samhällelig gemenskap ökar möjligheter till att knyta tätare band mellan medborgare och 

polisen, vilket på sikt innebär förbättrad uppklarning av brott, högre förtroende för polisen samt 

en upplevd trygghet i samhället. I likhet med Wolf och Nix betonar Pettersson vikten av ett gott 

samarbete mellan polisen och ungdomar, för att skapa reella och varaktiga band. I Pettersson 

studie kring hur dessa band skapas framkommer det att polisens engagemang, samverkan och 

kontakt med ungdomar påverkar hur dessa unga ser på både sin egen roll i samhället och sina 

egna möjligheter att själva få en varaktig framtid. Sammanfattningsvis framhävs det i den 

tidigare forskningen att samverkan mellan sociala myndigheter, civilsamhälle och rättsväsendet 

är essentiellt för att kunna stötta och leda de ungdomar som hamnat utanför de lagliga ramarna 

(Pettersson 2012, s. 13-14, 60-73,141). Enligt forskning gjord av Robert Reiner (2015) påvisar 

ofta polismyndigheter goda resultat för att kunna få tillgång till utökade resurser. Denna 

kontext inom polisverksamheten är väl inarbetad och leder till att negativa resultat inte lika 

tydligt uppvisas eller beskrivs av tjänstgörande poliser. Detta kan leda till en vinklad upplevelse 

av hur projekt och strategier framhävs till allmänhet och media och innebär en ensidighet vid 

resultatberäkningen.   
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Teori 

I detta kapitel redovisar vi den teoretiska bas som vår analys av det insamlade empiriska 

materialet bygger på.  

Broken Windows 

Broken Windows teorin är en teori som skapats med hjälp av brottsstatistik i New York och ett 

projekt som var från 1970-talet som gick ut på att poliser var ute och patrullerar till fots i vissa 

områden. Syftet med polisens tillvägagångssätt var att dem skulle komma i kontakt och lära 

känna invånarna och att invånarna även skulle lära känna dem vilket resulterade i att invånarna 

kände sig tryggare samt att dem fick bättre kontakt med polisen trots att brottsligheten faktiskt 

inte minskade (Sahlin, 1998, s.1-15). Grundarna till teorin förklarade teorin genom att en 

metafor om att ett fönster på ett hus krossas och lämnas trasigt vilket i sin tur leder till flera 

krossade fönster vilket slutligen resulterar i ett fördärvat hus. Den krossade rutan kan i 

praktiken vara graffiti klotter, snatteri, narkotikabrott men kan även vara grövre brott i form av 

exempelvis misshandel, stöld och grov skadegörelse. Dock menar teorin att det är dem 

lindrigare brotten som polisen ska fokusera extra på. Dem menar att otryggheten kan få 

allmänheten att bli rädda för att gå ut och ge en känsla av att den sociala kontrollen är svag 

vilket ökar chanserna till att fler brott kan begås. Detta kan dels leda till att individerna vill 

flytta från området eller att andra individer utanför området inte väljer att flytta dit vilket 

resulterar i ett förfallet område men även till att de kriminella får mer spelrum för att härja 

(Sahlin, 1998, s.1-15). För att förhindra detta menar teorin att polisen ska ingripa vid lättare 

ordningsstörningar, exempelvis det krossade fönstret, för att visa invånarna att kontrollen finns 

och att även invånarna ska samverka för att kontrollen ska bibehållas och gemensamt motverka 

brottsligheten. Genom att ingripa mot de lättare ordningsstörningar kommer man även kunna 

minska den grova brottsligheten vilket har bevisats genom statistik från New York där teorin 

tillämpas. Wilson och Kelling (1982) menade med andra ord att de grövre brotten såsom 

våldtäkt, mord, dråp och mord var en konsekvens av en längre händelsekedja som menade att 

de grövre brotten hade sitt ursprung i oordning och om oordning skulle elimineras så skulle 

grövre brott inte ske vilket innebar att polisens nolltolerans är av betydelse (Sahlin, 1998, s.1-

15). 
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Dock finns det även kritik riktat mot denna strategin. Bland annat menar en professor, Johannes 

Knutsson (Neij, 2004) vid Polishögskolan att man kanske går för långt och att det kan leda till 

spänningar mellan polisen och kriminella grupperingar. En annan professor i kriminologi, Jerzy 

Sarnecki, håller med Johannes Knutsson om en eventuellt större spänning mellan grupper och 

menar att nolltolerans arbetet inte går att utföra utan att uppröra människor. Andra långsiktiga 

effekter av teorin kan vara svårigheterna för enskilda, som blivit omhändertagna för lindriga 

brott, att exempelvis komma in på arbetsmarknaden (Neij, 2004). Broken windows teorin har 

använts i undersökningen för att ge förklaring till hur uppsökande och proaktivt polisarbete kan 

minska förekomsten av kriminalitet i samhället. 

Deterrence theory 

Deterrence theory, avskäckandets teori, bygger på att individen aktivt väljer avstå från 

brottsliga handlingar då straffet väger högre än vinsten av att begå det tilltänkta brottet. Cesare 

Beccaria var en av de som först uppmärksammade vikten av avskräckning och förebyggande 

arbete mot brott. Beccarias argument fokuserar kring att det är essentiellt för medborgare att 

förstå vilka konsekvenser som väntar om valet att utföra brottsliga handlingar görs. När 

individen förstår vilka konsekvenser som väntar väljer denne inte att begå brott och lagen får då 

en avskräckande varaktig effekt (Beccaria, 1778, s.29). Sahlin (2000, s.53) förklarar att 

Beccarias grundidé var att straffet skulle stå i proportion till brottet, att straffet skulle utmätas 

utan dröjsmål från rättens sida samt att straffet skulle anses rimligt i förhållande till brottets 

natur. Staten skulle aktivt arbeta för att förebygga uppkomsten av brott genom att tillstå god 

utbildning till folket, tillstå goda sociala levnadsstandarder och öka medborgarnas välmående 

(Sahlin, 2000, s.53-54). Deterrence teorin har använts i undersökningen för att påvisa hur 

avskräckande strategier har en positiv effekt mot grovt våld. 

General deterrence theory  

Enligt Apel och Nager (2011) kan begreppet general deterrence theory förklaras som att 

rättsväsendets yttersta roll är att fungera avskräckande gentemot medborgaren. Staten uppfyller 

detta löfte genom att med hot om fängelsestraff och böter få individen att undvika att begå brott 

och hamna utanför de strikta ramar som satts upp av staten. Grundprincipen är att den 

avskräckande effekten inte nås genom att hota medborgare med stränga straff, såsom 

dödsstraff, utan att den primära effekten kommer av att det finns ett direkt samband mellan 

brott och straff och att straffet sker inom en snar framtid (Apel & Nager, 2011). Ett exempel på 
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detta är “three strikes and you´re out” lagen som 1994 antogs av Kalifornien, USA. Lagen 

innebar att samtliga som var dömda för något av allvarlig eller våldsam karaktär, som 

exempelvis mord, sexuella övergrepp eller narkotikahandel, vid två tidigare tillfällen och som 

efter detta blivit dömd ytterligare en gång för vilket brott som helst automatiskt fick ett straff på 

mellan tjugofem år till livstid (Greenwood et al, 1994, s.37-47). Vid uppdateringen 2012 

ändrades förordningen till att enbart inkludera våldsamma eller allvarliga brott även vid den 

tredje domen samt att de som tidigare hade fått ett långt straff nu fick möjligheten att ansöka 

om den intagne inte enligt denna nya förordning hade kunnat bli dömd till det högre straffet 

(Couzens & Bigelow, 2017, s.6-30). Enligt Ball är general deterrence inte är något nytt, utan att 

detta tankesätt och implementeringen av det, redan utformades så långt bak vi har en 

historieskrivning. Inkafolket använde sig av deterrence för att avskräcka sina medborgare till 

lydnad genom att döma ut dödsstraff för otrohet, mord och trolldom. Ball menar att om detta 

system verkligen ska kunna användas och fungera fullt ut krävs att det anpassas till de sociala 

kontex som det ska implementeras i, då olika sociala kontext inte enkelt kan översättas till 

andra förhållanden utan är platsbundna (Ball, 1955, s.347-350). Enligt general deterrence 

theory har polisen har en stor roll i att arbeta avskräckande och därigenom medverka till att 

samhället kan tryggas. Apel & Nagin (2011) skriver om hur polisens synbarhet på gatorna 

påverkar hur medborgarna agerar, då en avskräckande effekt kan ses genom att en högre 

polisnärvaro i vissa studier kan påvisa en minskad förekomst av brott. I denna undersökning 

har general deterrence theory använts för att påvisa vilken betydelse konkret och förutsägbara 

straff kan bidra till att individer väljer att inte begå brottsliga handlingar.  

Kritiken mot deterrence theory handlar främst om att denna teori inte tar individers personliga 

attribut i beaktning, såsom alkoholberoende, psykiatriska sjukdomar eller traumatiska 

hjärnskador, vilket innebär att individen inte kan göra ett genomtänkt beslut vid 

gärningstillfället (Wright, 2010, s.2). En annan kritik mot teorin är att en avskräckande effekt 

endast kan uppstå om gärningspersonen är medveten om att denne begår ett brott och vilket 

straff detta kan medföra. Risken att bli anhållen samtliga gånger en gärningsman begått ett brott 

anser Wright är minimal, vilket innebär att den avskräckande effekten minimeras ytterligare. I 

ett flertal studier har effekten av hårdare straff inte kunna påvisats ha en direkt avskräckande 

effekt vid brottstillfället, vilket även detta innebär att den avskräckande effekten vid stränga 

straff inte kan påvisas (Wright, 2010, s.3-6). 
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Strain 

Under 1920-talet växte de amerikanska städerna oerhört snabbt och befolkningen ökade 

lavinartat. I dessa städer uppkom slumområden där våldet och den sociala misären var påtaglig. 

Tidens mest accepterade sociologiska teori gällde att det var framkomsten av dessa 

slumområden som hade störst inverkan på individers benägenhet att begå brott. Robert Merton 

frångick denna teori och utvecklade strainteorin utifrån tanken att det inte enbart var 

boendemiljön utan att det var grundfundamentet i amerikansk ideologi, tanken om den 

amerikanska drömmen, som drev medborgarna att begå brott då denna dröm blev för långt bort 

för att anses nåbar och reell. För de individer som levde utanför de välbärjades skikt var högre 

skolgång och välbetalda jobb inte ett alternativ som var genomförbart (Lilly,Cullen & Ball, 

2015, s.37-38,66-67). Strainteorin fokuserar på hur klyftan mellan den kulturella bilden av hur 

en framgångsrik amerikan ser ut och hur den reella verkligheten formas av de sociala faktorer 

som finns för den stora massan. Merton (1938, s.676-677) skriver att den sociologiska strategin 

att konsumera varor, att köpa hus eller ha möjlighet att åka på semester är så djupt infattade i 

vårt kulturella mönster att de som inte har denna möjlighet då väljer att begå brott, ett agerande 

de inte i annat fall skulle hänge sig åt. Dessa medborgare blir utomjordingar i sitt egna sociala 

kontext och inte en aktiv del av samhället och inkluderad i detta. Individer utanför den 

accepterade sociala kontexten rebellerar mor samhällets normer och skapar sina egna, där 

insamlandet av ekonomiska medel under olagliga former blir en naturlig del av vardagen för att 

åstadkomma den amerikanska drömmen (Merton, 1938, s.677). Strain har i denna 

undersökning använts för att påvisa hur sambandet mellan segregering och ekonomisk 

sårbarhet har betydelse för motivationen att begå brottsliga handlingar.  

Kornhauser (1978, s.47,49,163) gav kritik mot att strainteorin inte var anpassningsbar för olika 

sociala kontexter och förhållanden. Hon menade att alla invånare inte enbart hade som 

målsättning att nå rikedom och makt, utan att det fanns ett antal andra delar av livet som kan 

kategoriseras med enkelhet. Kornhauser ansåg medborgarnas stress inför att inte kunna uppleva 

den amerikanska drömmen inte enbart hade monetära skäl, utan att den snarare var flertalet 

blockeringar i vägen för den vanlige invånaren. Kornhauser ansåg därför att strain inte var 

gångbart baserat enbart på stressen att uppnå välgång, då om detta var den huvudsakliga 

anledningen till att individer kände sig nödgade att begå brott skulle samtliga medborgare i 

landet, utom de mest välbeställda, konstant utöva brottsliga handlingar. Genom hennes kritik 

utvecklades general strain theory.  
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General strain theory , GST 

Robert Agnew (1985, s.152) ansåg att Mertons teori var välskriven, men att den forskning som 

var menad att stötta teorin inte höll, då inget samband mellan låga förväntningar, höga 

ambitioner och hög andel brottslighet bland de ungdomar som deltog i studien, vilket talade 

emot att strainteorin hade validitet. Agnew menade istället att forskningen kunde påvisa att det 

var först när individerna kände en reell maktlöshet över sin situation, det vill säga när både 

ambitionen och förväntningarna var låga kunde en hög brottslighet påvisas. Den bristande 

förmågan att uppnå de högt ställda målen av samhället tillsammans med omgivningens och 

individens egna attityd till vilka mål denne nu torde ha uppnått i livet menar Agnew (1985, 

s.157-158) är en starkt bidragande faktor till att utveckla ilska och bitterhet. Han menade att 

strain inte enbart fanns hos de individer som jagade den ouppnåeliga amerikanska drömmen i 

de lägre ekonomiska klasserna, utan att GST var reellt i samtliga samhällsskikt. Den andra 

delen av teorin adresserar att om individens interaktioner med personer i dess närhet är negativa 

och vidarebefordrar negativa idéer eller handlingar, såsom brottsliga aktiviteter, påverkar detta 

individen till att själv välja att begå liknande handlingar själv (Agnew 1985, s.162;1992, s.48-

49). I vår studie har vi använt oss av general strain theory för att analysera vilken påverkan de 

negativa handlingarna har för de ungdomar som växer upp i utsatta områden och då framförallt 

genom deras inblandning i kriminella gäng.  
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Metod 

I detta kapitlet redogör vi för vårt metodologiska val, hur vi har bearbetat materialet samt hur 

vi har analyserat materialet utifrån vårt valda teoretiska ramverk. Vi tar också upp frågor om 

validitet, generaliserbarhet samt reliabilitet och etiska överväganden.  

Vetenskapligt synsätt 

Empirin för studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer och sedan tolkats med stöd av 

det hermeneutiska synsättet. Det hermeneutiska synsättet var tidigare ett metodval som 

utvecklats till ett filosofiskt vetenskapligt synsätt som handlar om hur empirin som samlats in 

ska användas (Alvesson & Sköldberg, 2017). Med andra ord kan man förklara hermeneutiken 

som en tolkningslära där människan studerar och tolkar. Individens tolkning är av betydelse då 

man utifrån ett hermeneutiskt synsätt menar att individens uppfattning av en företeelse påverkar 

hur individen uppfattar hur verkligheten faktiskt ser ut. Tolkningen görs sedan i sin tur utifrån 

forskarens förförståelse som erhållits genom tidigare erfarenheter och upplevelser. Detta 

innebär att hermeneutiken menar att en objektiv verklighet inte existerar utan verkligheten 

utgörs av innebörder som varje enskild måste tolka för att kunna förstå.  (Ödman, 2004).  

Förförståelse 

Inom all forskning strävar forskaren efter att utföra studien objektivt utifrån fakta. Dock har 

väldigt många forskare förförståelse för ämnet. Förförståelsen kan ske genom tidigare 

kunskaper, erfarenheter och inblick (Gunnarsson, 2000, s.57). Vår förförståelse kan, medvetet 

eller omedvetet, påverka hur vi tolkar intervjupersonernas upplevelser och reflektioner men går 

inte att bortse från när vi tolkar vårt insamlade material och därför har förförståelsen betydelse i 

vår studie (Thomassen,2007). Den gemensamma förförståelsen som både vi forskare har är vår 

akademiska bakgrund inom kriminologi samt den förekommande medierapporteringen om 

kriminaliteten i Malmö. Dessutom är en av oss bosatt i Malmö vilket innebär en eventuell 

annan förståelse för vad vi avser att studera. Vi har tillsammans talat om våra tidigare 

erfarenheter och förkunskap kring ämnet och tagit med det i beräkningen när vi har genomfört 

studien. En viss förkunskap kan vara behjälplig i intervjusammanhang då det kan vara lättare 

att prata med intervjupersonerna och förstå deras åsikter.  
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Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin som vi använt oss av i denna studien är kvalitativ forskning. Detta då den 

kvantitativa forskningen fokuserar på kvantifiering av data som samlats in och studeras med 

hjälp av statistiska metoder och verktyg medan den kvalitativa forskningen syftar till att förstå 

och undersöka ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2015, s.12,). Övergripande berör den 

kvalitativa forskningen tre olika tillvägagångssätt: genom intervjuer och diskussioner, 

observationer och studerande av texter och bilder (Ahrne & Svensson, 2015, s.17). Trots att den 

kvalitativa forskningen har olika tillvägagångssätt ser processen någorlunda liknande ut då den 

oftast inleds med en problemformulering som mynnar ut i frågeställningar. När 

frågeställningarna är klara går man vidare med att välja vilka platser eller personer man vill 

undersöka och intervjua för att kunna samla in data som ska tolkas. Därefter sker ett 

begreppsligt och teoretiskt arbete där även samband kan förtydligas för att sedan framställa 

resultat och slutsatser (Bryman & Bell, 2015, s.347). 

Urval 

Då vår frågeställning handlar om projektet ”Sluta skjut” fanns det till en början redan ett 

befintligt urval. Projektets deltagare var poliser, engagerade personer, civilsamhället samt 

myndigheterna. Vi valde att ta kontakt med personer som arbetar inom Malmö stad, polisen, 

frivården samt brottspreventiva organisationer i Malmö såsom Krami, Fryshuset. Av dessa var 

polisen, konsultationsteamet, frivården samt Nationella Operativa Avdelningen, NOA som 

tackade ja till att bli intervjuade. Vi har totalt intervjuat 8 personer, varav 4 kvinnor och 4 män 

under sammanlagt 8 timmar, vilket har inneburit att vi insamlat totalt 123 sidor transkriberat 

material. Vi har i resultatet anonymiserat intervjupersonerna. Intervjupersonerna är i 

åldersspannet 30-60 år och arbetar i nuläget dels i Sluta skjut projektet och dels inom polisen, 

frivården eller konsultationsteamet.  

 

De svårigheter som uppstått kring att få möjlighet att samla in empiriskt material till vår studie 

har i de flesta fall handlat om access till rätt individer som önskat deltaga. Vi har sänt ut ett 

tiotal förfrågningar till olika ideella föreningar och myndigheter men enbart fått svar från ett 

fåtal. Från de intervjupersoner vi har lyckats få kontakt med har vi via snöbollsurval fått tag i 

ytterligare intervjupersoner att intervjua via de intervjupersoner som tackat ja till att medverka.  

Riskerna med att använda sig av ett snöbollsurval är att allsidigheten i det insamlade materialet 

inte blir lika stort, men eftersom vi även via andra förfrågningar lyckats erhålla 
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intervjupersoner anser vi att urvalet varit varierat (Ahrne & Svensson, 2015, s.41). I och med 

att vi inte fått med alla de intervjupersoner som vi önskat är urvalet begränsat, vilket har 

påverkat utfallet. Om en kombination av observationer och intervjuer hade kunnat genomföras 

hade det empiriska materialet blivit mer omfattande och mer reliabelt. En annan negativ aspekt 

på urvalet är att inte de gängkriminella har fått komma till tals. Detta hade ytterligare kunnat ge 

tyngd och andra perspektiv till resultatet. Detta var dock inte vårt fokus i denna studie men 

hade kunnat ge en bredare bild av projektet om samtliga parter kunnat medverka.  

  

Datainsamling 

Då vi har varit intresserade av intervjupersonernas uppfattning, åsikter och erfarenheter har 

intervjuer varit det mest lämpade metoden för datainsamling. Intervjuerna har varit vår främsta 

data men även andra dokument såsom processutvärderingar för Sluta skjut. För att besvara vår 

frågeställning på bästa sätt har vi använt oss utav semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

vi strukturerade intervjufrågor och ämnen som ska tas upp men samtidigt varit flexibla med 

frågornas ordningsföljd och låtit intervjupersonerna berätta mer fritt utifrån ämnet och frågorna 

(Denscombe, 2009, s.234-235). Genom att låta intervjupersonerna prata fritt uppstod även 

möjligheten för vidare diskussioner vilket förutsatte ständig uppmärksamhet. 

Inför intervjun hade vi sammanställt en intervjuguide som bestod av övergripande frågor som 

omfattade det vi avsåg att beröra och dessa frågor har formulerats utifrån våra frågeställningar i 

denna studie. Intervjupersonerna kontaktades via mail och var positiva till att medverka till 

intervjuer. Överlag ansåg intervjupersonerna att vår studie var väl uppbyggd och att de såg 

fram att ta del av vårt färdiga resultat. Intervjuerna skedde på distans via zoom eller 

telefonsamtal. Samtalen skedde i skribenternas hem, vilket gjorde att bakgrundsljud som 

hundar och barn ibland kunde förekomma. Detta var inte optimalt, men intervjupersonerna 

uppgav inte att det var bekymmersamt. Att inte ha möjlighet till att kunna träffas och diskutera 

öga mot öga gjorde att intervjun inte kunde bli lika ingående och personlig som vi önskat. Den 

positiva aspekten av att genomföra intervjun på distans var att tidsaspekten för genomförandet 

av intervjuerna blev väldigt flexibla samt att transkriberingen och bearbetning av analysen 

kunde påbörjas omgående.        

 

Det är underlättande om frågorna är uppdelade utifrån teman som följer varandra och att det 

finns en struktur i guiden dock är det inte alltid som ordningen följs. Språket som används i 
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intervjun ska vara lättbegripligt för intervjupersonen och frågorna ska kunna besvaras enkelt 

samtidigt som frågorna varken ska vara för specifika eller för ledande. Intervjupersonens 

bakgrund exempelvis namn, ålder, kön, position och hur länge personen arbetat i sin yrkesroll 

är också relevant för att i ett sammanhang kunna se den överskådliga bilden (Bryman & Bell, 

2015, s.419-420). 

 

 Vår intervjuguide är uppdelad i fem delar varav den första omfattar frågor gällande 

intervjupersonens bakgrund för att bland annat för att försäkra oss om att intervjupersonen är 

aktuell för studien. Den andra delen handlade om innebörden av projektet för 

intervjupersonerna där frågorna handlade om vilken del dem haft i projektet och hur dem har 

uppfattat de olika delarna av projektet. De brottspreventiva åtgärderna var det centrala i del tre 

som följdes av del fyra vars fokus var gängen och de kriminella. Slutligen avslutade guiden 

med del fem som var en typ av avslutning med möjlighet för intervjupersonerna att berätta 

något relevant till studien men som inte tagits upp under intervjun. 

 

Dokumenten vi använt oss utav i denna studie är bland annat processutvärderingen för Sluta 

skjut samt en intervjustudie från Lunds universitet som innehåller intervjuer med individer som 

varit i fokus för ”Sluta skjut” projektet. Då studien även behandlar dessa sekundärkällor är det, 

enligt Scott (1990) viktigt att ta ställning till följande fyra kriterier: autenticitet vilket syftar till 

materialets gedigenhet, trovärdighet vilket syftar till huruvida materialet framställts utan 

felaktigheter, representativitet vilket avser huruvida materialet är representativt samt 

meningsfullhet vilket avser tydligheten och klarheten i materialet (Bryman & Bell, 2015, 

s.489). Insamlingen av teori till studien påbörjades genom att vi läste på om GVI metoden och 

polisens arbetssätt. Teorierna som vi valde för studien är välkända teorier inom ämnet och 

passande för vår studie. Utifrån den tidigare forskningen och teorierna samt vårt syfte och 

frågeställning fick vi oss en stabil grund till att fortsätta vårt arbete med att skapa 

intervjuguiden. Resultatet diskuteras även utifrån teorierna och empirin och mynnar ut i en 

analys som därefter leder till vår diskussion.  

Analysprocess 

Samtliga intervjuer har spelats in och syftet är att fånga in och komma ihåg allt som sagt. En 

ljudupptagning är permanent och kan därmed anses som en fördel i analysprocessen. Dessutom 

ger inspelningarna möjlighet för andra forskare att kontrollera dem och därmed stärka 
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tillförlitligheten i studien. (Denscombe, 2009, s.259). Utöver inspelningarna har även 

anteckningar tagits samtidigt för att inte riskera att stå tomhänt i fall tekniken skulle ha strulat 

men även för att lägga till eller ändra ordningen på frågorna man har avsikt att ställa (Ahrne & 

Svensson, 2015, s.52-53).  

 

Intervjuerna har därefter, med hjälp av inspelningarna, transkriberades av den som varit 

delaktig i intervjun. Detta då (Ahrne & Svensson, 2015, s.54) menar att det är fördelaktigt att 

själv transkribera av flera anledningar. Bland annat förstår man sammanhanget, vid dåligt ljud 

kan den som själv genomfört intervjun förstå vad intervjupersonerna säger med exempelvis 

hjälp av anteckningar som tagits och dessutom kan man påbörja tolkningsanalys redan under 

själva lyssnandet. Detta bidrar i stort till att analysen och tolkningarna kan fördjupas. (a.a.).  

Vi transkriberade intervjuerna nästintill omgående efter intervjuerna för att kunna göra en 

första analys av materialet. Enligt (Ahrne & Svensson, 2015, s.56) ger detta en möjlighet att få 

en överblick på materialet så att vi i det fortsatta arbetet kan rikta in oss på saker som är 

intressant för vår studie. Detta ledde även till att vi haft olika intervjuguider beroende på 

intervjupersonernas yrkesroll och arbetsplats.  

 

Slutligen har vi kodat transkriberingarna för att lättare kunna besvara frågeställningar som 

uppstår vid transkribering såsom vilket tema informationen i ett visst svar hör till eller vad ett 

visst svar representerar (Ahrne & Svensson, 2015, s.523). Självfallet har intervjupersonerna 

lämnat samtycke till att intervjuerna spelas in. (Ahrne & Svensson, 2015, s.55) 

Reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning används både begreppen extern och intern reliabilitet. Extern 

reliabilitet innebär att den forskning som utförs replikeras av en annan forskare vid ett annat 

tillfälle. Detta brukar inte kunna utföras vid kvalitativa studier, då den studerade sociala miljön 

eller sammanhanget aldrig kan bli identisk till det första forsknings tillfället då materialet 

insamlades. Intern reliabilitet innefattar att det råder en samsyn kring hur de forskningsresultat 

som framkommer av det empiriska materialet ska tolkas av de deltagande forskarna (Bryman, 

2008, s.352). 

 

I den studie vi har valt att genomföra kan inte en extern reliabilitet ge korrekt information, då 

de individuella intervjuerna med största sannolikhet inte skulle kunna ge exakt samma svar vid 
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detta tillfälle som vid nästa. Att utföra exakt samma studie skulle därför inte kunna sägas vara 

reliabelt i någon hög grad, detta då projektet och de inblandade individer vi har intervjuat 

ständigt får mer erfarenhet och utvecklas i sina arbetsroller. Den interna reliabiliteten i vår 

studie har däremot använts i vår studie genom att vi lyssnat på varandras intervjuer samt läst 

varandras transkriberingar för att se om vi tolkat svaren på samma sätt.  

Validitet 

Validitet vid kvalitativa forskningsstudier kan även denna delas upp i ett externt och ett internt 

sammanhang. Den interna valideringen förklaras genom att det finns ett starkt samband mellan 

det insamlade empiriska materialet och en teoretisk grund som kan förklara varför dessa 

händelser äger rum. Måttet av extern validitet inom kvalitativa forskningsmetoder utgörs av 

studiens förmåga att ha en god generaliserbarhet i andra sociala kontext och situationer.  Detta 

innebär ofta stora svårigheter att kunna utföras korrekt, på grund av att sociala kontexter inte är 

universella och att exakt samma förutsättningar därigenom inte går att uppnå (Bryman, 2008, 

s.352). Intern validering av denna studie går att utläsa av vår analys och slutsats då teorin och 

empirin är förenad och där teorin kunnat förklara utfallet av empirin.  

Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet förklaras genom att studiens resultat kan appliceras på en större population. 

Inom kvantitativ forskning uppfylls kraven på generaliserbarhet genom insamling av 

kvantitativa data som kan jämföras med liknande data från andra studier, medans det i 

kvalitativa studier är svårare att jämföra enskilda studier och att kunna påvisa ett samband i en 

större population (Ahrne & Svensson, 2015, s.26).  

 

I denna studie kan frågan om generaliserbarhet utgöras av en jämförelse med GVI inom andra 

studier som utförts i bland annat USA och Storbritannien, men då den sociala kontexten i andra 

länder inte till fullo överensstämmer med den svenska kan generaliserbarheten inte fullt ut 

utföras. Generaliseringen kan i denna studie dock uppskattas och bedömas genom att de 

uppfattningar som de yrkesverksamma haft har varit snarlika och om GVI implementeras i 

andra städer i Sverige kan man kanske även generalisera genom att studera miljön och effekten 

där och jämföra den med hur det varit i Malmö. Dock är Malmö hittills den enda staden som 

implementerat GVI och det är därmed ännu inte möjligt med en sådan jämförelse.  



26 
 

Forskningsetiska principer  

Enligt god forskningsetisk princip vid samhällsvetenskapliga studier ska ett flertal krav 

uppfyllas för att studien ska anses vara etiskt korrekt utförd. Dessa krav är uppdelade i fyra 

olika delar; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2008, s.131-132). 

 

Informationskravet innebär att intervjupersonen har fått tillräcklig och korrekt information om 

hur studien ska utföras, av vem studien utförs samt vilket syfte studien har. Dessutom ska 

intervjupersonen fått information om att deltagandet är helt frivilligt och att det är möjligt att 

avsluta det egna medverkandet i studien i förtid om så önskas (Bryman, 2008, s.131). 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonens identitet ska skyddas i så stark grad som 

möjligt och att denna information inte skulle kunna urskiljas av utomstående i studien eller i det 

insamlade materialet. Dessutom har inspelningarna förvarats och bevaras enligt 

forskningsetiska principer (Ahrne & Svensson, 2015, s.29,55). Samtyckeskravet innefattar att 

intervjupersonerna ska själva ha fått beslutat om sin medverkan i studien, utan påverkan av 

andra. de deltagande i studien ska få fullständig information kring studiens syfte och upplägg 

innan intervjuerna genomförs (Bryman, 2008, s.135) 

 

I vår studie blev intervjupersonerna tillfrågade att deltaga i studien via mail, sms eller 

telefonsamtal. De som önskat deltaga fick i samtliga fall via mail både ett informationsbrev där 

studiens syfte, upplägg och etiska riktlinjer blivit noga förklarade samt en intervjuguide där de 

frågor vi önskade få diskutera fanns uppställda. Under intervjutillfället blev intervjupersonerna 

tillfrågade om de samtyckt till att bli inspelade och att intervjuerna sparats för transkribering 

och sedermera analys.  
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Resultat 

I kapitlet som följer analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i studiens teoretiska 

referensram. Kapitlet är indelat utifrån intervjuguidens olika delar och analyseras enligt en 

tematisk analys. En tematisk analys utgår ifrån hur vad intervjupersonerna säger i sina 

utsagor, inte hur innehållet berättas. Våra teman är effekt och resultat av projektet, 

kontaktskapande verksamhet, samverkan, gängens påverkan av GVI, samhällets påverkan av 

kriminella grupperingar, bakgrundsfaktorer och vikten av tidiga brottsförebyggande insatser, 

status och kriminalitet samt social kontroll inom kriminella grupperingar. (Rennerstam & 

Wästerfors 2015:59)  

Effekt och resultat av projektet 

Överlag hävdade intervjupersonerna att Sluta skjut projektet har haft en effekt. Vissa hänvisade 

till effektutvärderingen gjord av Malmö Universitet som vars slutsats var att projektet hade 

effekt. Effekten av projektet kunde mätas på olika sätt ansåg intervjupersonerna. Bland annat 

menade polisen Kalle att effekten fanns i att gängmedlemmarna nu kände till poliserna och att 

dessa vet att polisen bryr sig om dem vilket frivårdsinspektören Sara håller med om och menar 

att de kriminella nu vet att hjälpen finns att få om man är villig till att det steget. Vidare menar 

hon att polisens arbete, vilka bland annat innefattar konstanta kontroller av dessa kriminella 

grupperingar, också gör att dem kriminella tröttnar. Polisen Per menade att effekten fanns i allt 

färre blev skjutna till döds vilket även en yrkesaktiv på avhopparteamet, Lena, i Malmö stad 

instämde med. Polisområdeschefen Mats menar att den goda effekten är en tydlig effekt av 

själva projektet: 

 

2017 hade vi 65 skjutningar det året där vi kunde konstatera att någon har skjutit 

med ett riktigt skjutvapen, i fjor hade vi 20 st. Jag kommer ihåg innan när man läste 

tidningen, skjutning där, skjutning där, skjutning där och varenda gång såg man 

avspärrningsband, poliser som lös med ficklampor men det är inte så vanligt 

längre. (Polischefen Mats) 

 

Dock menar även vissa av intervjupersonerna att det är svårt att säga att det minskade 

skjutningarna uteslutande kan härledas till Sluta skjut projektet. Verksamhetsutvecklaren 

Carina menar att med hjälp av GVI har ett mycket större brottsförebyggande fokus på det grova 

våldet skapats. Hon berättar att det tidigare varit mycket fokus på utredning av det grova våldet 

medan det nu även är mycket fokus på det brottsförebyggande perspektivet och att man arbetar 
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mer med att förebygga skjutningar än hur man ska utreda dem. Det förebyggande arbetet kan 

kopplas till deterrence theory (Beccaria, 1764) som innebar att staten skulle arbeta mer aktivt 

för att förebygga uppkomsten av brott genom att tillstå folket vilket avhopparverksamheten och 

frivården gör i form av insatser och behandlingsprogram. Forskning av Reiner (2015) visar 

dock på att  poliser ofta framhäver de goda resultaten som en studie kan innebära, medan de 

negativa tendenserna inte får lika stort fokus i diskussionen.  

Kontaktskapande verksamhet 

Kontaktskapande mellan polis och medborgare är oerhört viktigt för att etablera och utveckla 

förtroende mellan rättsväsende och medborgare (Pettersson, 2012, s.11). Flera av 

intervjupersonerna uppgav att deras arbete under projektet har i större utsträckning handlar om 

kontaktskapande verksamhet, med särskild inriktning mot de tungt kriminella. Polisen Kalle 

uppger: 

Jag är nog mer, efter jag varit med nu så är jag nog mer, uppsökande, mer 

kontaktskapande med olika grövre kriminella, det tror jag nog. (Polisen Kalle) 

När intervjuaren frågar hur arbetet såg ut innan uppger intervjupersonen att det var en tydligare 

skiljelinje mellan vi och dem, men att efter att strategin implementeras fått en annan syn på hur 

arbetet ska fortskrida och vikten av kontaktskapande för att bygga varaktiga relationer. 

Polisen Per anser också att arbetssättet har förändrats och att poliserna sedan projektets start 

mer arbetar på ett kontaktskapande och uppsökande sätt. Han menar att betydelsen av 

relationsskapande insatser i arbetet betonas på ett mer framträdande sätt än tidigare. Per 

beskriver: 

 

Det enda jag kan, det är lite hur jag blir bemött när jag träffar dem och har samtal 

där jag tycker att det är, det funkar bra och jag blir bemött på ett annat sätt, sen 

kan det bero på jag bemöter dem också på ett annat sätt så det kan komma hand i 

hand. (Polisen Per) 

 

 

Enligt Wilson och Kelling (1982) är detta ett exempel på ett tillvägagångssätt där broken 

windows teorin är applicerbar, då de poliser som patrullerade ute i områden till fots försöker 

skapa kontakter och lära känna invånarna vilket i detta fallet dock blir de kriminella 

grupperingarna. Pettersson (2012, s.12-15) skriver om hur kontaktskapande verksamhet mellan 
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poliser och unga skapar ett förtroende och en varaktighet som kan appliceras vid bland annat 

utredningar. Att tillämpa detta systematiskt i all yttre verksamhet bidrar till att öka förtroendet 

för polisen bland medborgare och skapa ett mer harmoniskt samhällsklimat.  

Samverkan 

Att arbeta som en enad front gentemot det grova våldet och skjutningarna har varit anledningen 

till framgången uppger flera av intervjupersonerna. Polisen Per menar att Sluta skjut projektet 

och GVI strategin inte är tillämpbar som en enbart polisiär operation utan att det är en 

samverkans operation där alla tre beståndsdelarna, frivården, Malmö stad och polisen, behövs. 

Hans kollega Mats instämmer och menar att resultaten, att det grova våldet minskat, är en 

effekt av kombinationen av insatser som GVI strategin går ut på kombinerat med insatser i 

form av brottsförebyggande och utredningsinsatser. Mats beskriver hans syn på samverkan: 

 

 samverkan med kriminalvården har utvecklats väldigt mycket vi har sett att de e 

mycket stora vinster på att samverka och de kommer vi till å dra nytta av inte bara i 

detta arbetet utan även i andra arbeten så vi har verkligen närmat oss varandra 

där tänker jag både polis och kriminalvård och socialtjänsten och kriminalvården i 

malmö har verkligen närmat sig varandra och hittat synergieffekter ….och vi har 

fått ett annat samarbetet med sjukvården när vi har bjudit in dem som en aktör när 

vi jobbar med de här call ins ee o civilsamhället har vi liksom tagit ett kliv fram 

med ehh hur dom kan va med o jobba brottsförebyggande o skapa trygghet o så 

(Polischefen Mats) 

 

Polisen Mats berättar att ett samarbete med institutionen för kriminologi på Malmö universitet 

har påbörjats, där man bland annat använder olika preventionsmetoder och teorier. Studenterna 

på universitetet följer polisens arbete och vissa gör sina extra jobb och uppsatser hos polisen 

vars teorier och metoder som används i uppsatserna används av polisen i en form av samverkan 

som han menar blir win-win för både studenterna och polisen. Polisen Per delar samma åsikt 

och menar att samarbetet mellan polis, kriminalvård och socialtjänst är otroligt bra idag och att 

det finns många saker dem gör tillsammans som inte syns utåt men som förändrar en hel del 

saker ute i samhället. Han berättar vidare att det sedan tidigare funnits en bra samverkan mellan 

socialtjänsten i Malmö stad och polisen, men att detta samarbete nu har förtydligats och 

förstärkts. Verksamhetsutvecklaren av projektet, Carina, sammanfattar hur rättsväsendets 

samverkan bidrar till att utveckla broken windows teorin ytterligare och sammanfoga alla delar 

av samhället mot ett gemensamt mål. Carina berättar: 
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vad gör polisen åt skjutningarna och det grova våldet så de har nog också kommit 

upp lite på agendan att jaa va kan alla andra göra, vad kan vi tillsammans göra så 

att ska vi lyckas bekämpa denna typ av typen av brott så måste vi samverka med 

alla aktörer som måste göra o de e ju de som egentligen är den stora vinsten i Sluta 

skjut eller i GVI strategin de e ju liksom att vi sätter upp ett gemensamt mål o sen 

funderar vi på vad kan vi vad kan alla göra vad kan alla bidra med 

(Verksamhetsutvecklaren Carina) 

 

Enligt en studie genomförd av Wolf och Nix (2016) kring samarbete mellan myndigheter och 

civilsamhälle visar deras resultat en tydlig bild av att samarbete är essentiellt om en god 

relation mellan medborgare och rättsväsende ska kunna uppstår. Även Braga et al (2001) 

betonar betydelsen av att samverkan av myndigheterna samt att rättsväsendet skulle få träffa 

individerna.  

Gängens påverkan av GVI 

När ett visst kriminellt gäng bedöms vara det mest våldsammaste riktas allt fokus mot just den 

enskilda grupperingen. Detta då GVI bygger på pulling levers strategin som är en typ av 

nolltolerans gentemot skjutningar och sprängningar och där rättsliga insatser kommer att vidtas 

mot det gäng som anses vara det mest våldsamma. Frivårdsinspektör Sara uppgav att en viktig 

framgångsfaktor från hennes arbetssituation var att fler grovt kriminella nu valde att inte göra 

lika grova brott som de tidigare inte hade haft några betänkligheter att utföra. Den kriminelle 

valde istället att lämna platsen och olovligt köra bil istället för att avlossa sitt medtagna vapen 

mot en rival.  

 

så kan vi ju märka en minskning av jaa ok han stod han va beväpnad på den här 

platsen men han valde att gå därifrån ee han åker inte fast för olovlig körning fullt 

så ofta ee han e fortfarande jätte kriminell men vi kan märka babysteps på nåt sätt 

ee (Frivårdsinspektör Sara) 

 

Frivårdsinspektör Dragan framhävde att det i och med projektet var enklare att nå fram till sina 

klienter, att klienterna tog emot de samhällsinsatser som fanns och att en mer positiv attityd till 

myndighetskontakter hade börjat utvecklas hos dem.  

 

Vid frågan om hur de kriminella upplever att vara i fokus svarar polisen Per att det är 

jättejobbigt för dem och att dem själva berättat det för poliserna. De kan inte längre stå och 

röka på, ha narkotika på sig och blir ständigt rapporterade för allting. Per förklarar: 
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 det sprider sig som en löpeld och dem märker också när vi är på dem. Jag har ju 

snackat med någon, första gruppen vi satte in ökat fokus på, dem höll till i en 

stadsdel i stan och efter tre veckor såg vi inte dem mer, dem var inte kvar där och 

när vi väl hittade någon av dem sedan så frågade vi dem varför dem inte var kvar 

där, så sa dem ”jag orkade inte, jag palla inte vara kontrollerad hela tiden” och 

när någon då kommer och säger – nu är detta femte gången ni visiterar mig idag, 

varför? – ja de e för att ni tillhör den mest våldsammaste gruppen, lägg ner det 

eller lämna gruppen – det är svaret helt enkelt. Det är även det alla poliser ska 

säga till dem. (Polisen Per)  

 

Polisen Per förklarar vidare att tydlighet gentemot gängen är nödvändigt då ett löfte har getts 

om att den mest våldsammaste gruppen får allt ökat fokus. Denna tydliga struktur som 

rättsväsendet presenterar kan tydligt kopplas till general deterrence theory då man genom att ge 

detta försöker få dem kriminella att sluta upp med det grova våldet och om detta inte sker så 

blir dem, så som Apel och Nager (2011) uttrycker sig, hotade med att fokus kommer riktas mot 

dem i form av sanktioner. Genom att polisen arbetar strukturerat med avskräckande strategier 

kan de mest våldsamma gängen aktivt göra andra val än vad de tidigare skulle ha gjort. 

 Polischefen Mats uppger att det i och med projektet är lättare att nå fram till 

gärningspersonerna: 

 

 Det första vi säger till dem efter vi sagt vilka vi är och dem frågar oss varför vi 

kommer till dem så säger vi ”det är för att vi inte vill att du ska dö” och då får dem 

en klump i halsen och tänker ”kommer jag dö?”. Om dem inte har fattat det innan 

så fattar dem nu. Med det livet du lever nu så är risken väldigt stor att du kommer 

sluta i en blodpöl på någon gata och det vill vi undvika. (Polischefen Mats)  

 

Tydlighet och ärlighet är grundförutsättningen för att GVI ska lyckas enligt pulling levers-

teorin. Genom att informera gängen om vilka konkreta insatser som kommer att ske om inte det 

grova våldet upphör ger rättsväsendet de gängkriminella en möjlighet att göra ett informerat val 

hur det ska fortsätta framåt (Braga et al, 2001, s.197-200). Även broken windows-teorin menar 

att människor i dessa utsatta samhällen inte längre orkar bry sig om sina medmänniskor, att 

icke önskvärt beteende som inte direkt tas om hand snarare växer till något ohanterbart och 

potentiellt farligt. Enligt Wilson och Kelling finns botemedlet till oordning och kaos att 

samhället, både rättsväsende och civilsamhälle, arbetar tillsammans och strukturerat för att 

stoppa våldsverkare (Wilson & Kelling, 1982).  
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De kriminella grupperingarnas påverkan på samhället 

Samtliga intervjupersoner var enade om att de kriminella grupperingarna hade stor påverkan på 

samhället och att det egentligen endast handlar om fåtal individer ur befolkningen. Dock är 

dessa fåtal individer tillräckliga för att sätta skräck i samhället menar. Dragan som jobbar som 

programledare från Frivården instämmer och menar att vissa områden i samhället blir mindre 

stabila och att invånarna överlag blir rädda vilket kan resultera i att man inte vågar gå ut. Lena, 

som jobbar som biträdande projektledare i avhopparverksamheten, instämmer och menar att 

även om skjutningarna kanske är avsedda från en kriminell gruppering till en annan, så är 

övriga invånare rädda för att hamna i vägen en förlupen kula, som dessutom ofta inträffar av 

misstag. Carina, verksamhetsutvecklare inom polisen, menar även att det inte endast är dem 

kriminella som drabbas utan även deras anhöriga och alla andra invånarna i staden och att det 

därför är viktigt att komma tillrätta med det så att ett parallellt samhälle som styr och ställer 

inte skapas. Utöver rädslan och skräcken för att själv drabbas bidrar även de kriminella 

grupperingarna till en tystnadskultur. Frivårdsinspektören Sara berättar om ett mord som 

skedde på nyår under tolvslaget där det fanns mycket folk i omlopp men att ingen vittnade. Hon 

menar att de kriminella på så sätt har extremt mycket inflytande på lokalsamhället och 

samhället i stort och beskriver följande händelse: 

 

de va en pojke som blev ihjälskjuten vid tolvslaget när de a mycket raketer o sådär 

åå de va ingen som gick ut o vittna o de va jättemycket folk i omlopp så att man 

vågar inte vittna så dom har ju extremt mycket inflytande på lokalsamhället o 

samhället i stort (Frivårdsinspektör Sara) 

 

Polisen Kalle delar samma åsikt kring tystnadskulturen och menar att den idag redan är 

etablerad och att de kriminella inte längre behöver hota ett vittne för att vara tyst eftersom 

vittnen idag redan är tysta på grund av den rådande tystnadskulturen. Hans kollega Mats 

berättar att de kriminella grupperingarna har en stor påverkan på samhället och dess förtroende 

för polisen; 

 

en mordutredning tar mellan ett halvt år till ett år att utreda och det tar ett 40-tal 

poliser och sedan trappar man ner efterhand men ett tag hade vi 13 mord att jobba 

med samtidigt. Då kan ni förstå att all annan utredningsverksamhet är nere  Det 

innebär att vanligt folk som anmäler vanliga grejer såsom olagliga hot till 

misshandel till stölder och sådär, fick inte sina ärenden utredda av polisen för vi 

hann inte för vi höll på med mord. Det innebär att man inte har förtroende för 
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polisen längre för dem bryr sig inte om mitt viktiga ärende längre som är viktigt för 

just mig.  (Polisen Kalle) 

 

Han berättar vidare att om de lyckas få ner antal mord så behövs inte lika många poliser för att 

utreda mord, vilket innebär att man hinner med att utreda vanliga mängdbrott vilket i sin tur 

kommer leda till att samhället får förtroende för polisen och att de tror på rättsväsendet mer, 

vilket han tror kan bidra till att allt fler kan tänka sig vittna. Enligt forskning från Brå (2016) är 

tystnadskulturen inom kriminella grupperingar avsevärd och omfattande. Om en medlem 

anförtror information till rättsväsende ses detta som ett brott mot gruppens värderingar och 

straff kan utmätas. Grupperna anordnar egna domstolar där brott mot den egna gruppen utreds 

och döms.  

Bakgrundsfaktorer och vikten av tidiga brottsförebyggande 

insatser 

Frivårdsinspektören Sara berättar även att det finns problematiska områden där många 

ungdomar har utländsk bakgrund och riskerar att bli stämplade utifrån deras bostadsområde. 

Segregationen mellan dessa områden och övriga delar av Malmö är stor, menar flertalet av 

intervjupersonerna. Sara menar att invånarna i dessa områden ofta är stämplade och inte vill 

något annat än att bli accepterade. Många av dessa invånarna försöker dessutom flytta sina barn 

till andra delar av staden för att undvika stigmatiseringen. Sara beskriver: 

 

nån pratade om de här ja men herregud jag har bott på rosengård och gått på 

apelgårdsskolan inte en lärare hade svenska som modersmål jag skäms ju för jag 

kan inte prata ren svenska o då skiter jag i att söka jobb för jag tycker bara de e 

pinsamt o så har jag en adress på rosengård så då va de lättare för mig att bara gå 

in i nåt helt annat för då behövde jag inte utsätta mig för detta vägen 

(Frivårdsinspektör Sara) 

 

Enligt Mertons teori om strain kan situationen förstås utifrån klyftan mellan den kulturella 

bakgrunden, den reella verkligheten och idén om framgång. Merton (1938) förklarade att de 

individer som är utanför den accepterade och sociala kontexten där de lever och som inte blir 

accepterade av sina medmänniskor ofta väljer att inte aktivt delta i den accepterade sociala 

struktur som efterfrågas. Dessa individer hamnar utanför och bildar egna sociala kontext där de 

värderingar och mål de anser är valida kan efterlevas   
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En annan frivårdsinspektör, Dragan håller med ovanstående och menar att individerna kanske 

har en uppfattning om att det inte finns något annat för dem i livet och att dem inte har någon 

andra chans. De kan ha uppfattningen om att “jag får inget jobb av samhället, då måste jag själv 

kunna försörja mig” vilket leder till början av deras kriminella livsstil.  

 

En förekommande åsikt kring brottspreventiva åtgärder är satsningen i skolan. Bland annat 

menar Lena, biträdande projektledare i avhopparverksamheten, att det är ovanligt att klienterna 

har en avklarad utbildning. Om det finns tillräckligt med lärare så att varje elev blir sedd så tror 

hon att det kommer bli bättre. Lärarnas uppgift är främst att lära ut men även göra 

orosanmälningar till socialen om det behövs vilket förutsätter att socialen fungerar. Hon menar 

bland annat att förskolepersonalen kanske ska utbildas mer i preventiva åtgärder så att 

preventionen sker tidigt. De brottspreventiva åtgärderna är mest effektiva om de genomförs 

tidigt förklarar Sara. Även Dragan förespråkar tidiga brottspreventiva åtgärder där man även 

kan fånga upp problematik i hemmiljö och att man vågar ställa föräldrarna och 

vårdnadshavarna lite mot väggen. Skolan är en av de tidiga brottspreventiva åtgärder man bör 

satsa på, menar han. Han berättar att många av klienterna inte har lång skolgång och att en 

fungerande skolgång är av betydelse. Mycket polisiär närvaro, mer preventiv information och 

information om hur livet fungerar tidigt anser flera av intervjupersonerna vara essentiellt. 

Frivårdsinspektören Sara berättar:  

 

 det sa en kille som jobbar på gatan de va min pappa mina enda minnesbilder av 

min pappa e att han slår min mamma och hon står o håller upp mig för å skydda 

för att han ska sluta slå åå så tänker jag att de hemmet vill jag ju inte va i då går 

jag ju ner o ställer mig på gatan o då kommer de äldre killar o fångar upp mig de e 

ju som en hollywood film (Frivårdsinspektör Sara) 

 

Robert Andrew (1985) som myntade ihop teorin om general strain menade att det var först när 

individerna kände reell maktlöshet som brottslighet kunde påvisas och genom att i tidig ålder 

satsar på information och prevention finns det en chans att dem inte känner maktlösheten på 

samma sätt och därmed avstår från de brottsliga handlingarna.  

Status och kriminalitet 

En upplevd svårighet i arbetet mot kriminella umgängen är att lyckas förändra de kriminellas 

attityd gentemot kriminalitet. Polisen Kalle menar att de kriminella kan glorifiera andra 

kriminella. Han beskriver att de kriminella uppvisar en bild av dyra kläder, dyra bilar, mycket 
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pengar och därmed ett liv som många ser upp till. Ungdomarna som ser livet de kriminella 

speglar vill ju också uppnå den status men dem kanske inte har tillräckligt med höga betyg för 

att komma vidare och vill dessutom nå statusen så snabbt så möjligt vilket leder till kortsiktigt 

tänk. De ser att de kriminellas sätt är att exempelvis sälja knark och får resten, statusen, lyxen 

och tjejerna på köpet och ser dessutom att målet är inom räckhåll. Det är en stor fara då detta 

blir som deras livsstil och identitet vilket han menar dessvärre är en naturlig del av Malmö och 

väldigt svår att få bort. Kalle beskriver: 

 

Det blir nästan en livsstil tyvärr, det ser jag nog som den största faran, att många 

unga ser det som en, ja men en naturlig del av Malmö, och att amen det är något 

man ser upp till. (Polisen Kalle) 

 

Detta kan kopplas till den amerikanska drömmen i strain-teorin (Merton, 1938, s.11). De 

kriminella upplever att den amerikanska drömmen, som bland annat innebar framgång, 

möjligheten att konsumera varor, åka på semester eller köpa hus, inte är nåbar på något annat 

sätt än genom insamling av pengar på olagligt sätt, vilket främst är narkotikaförsäljning för de 

kriminella. På så sätt kan de kriminella som inte har tillräckligt med resurser, såsom bra betyg, 

utbildning och välbetalda jobb, nå deras version av den amerikanska drömmen dock genom 

andra tillvägagångssätt som går emot samhällets normer. Merton menar även på att om 

interaktioner är negativa och överför idéer eller handlingar som är negativa kan individen bli 

mer benägen att själv begå brott.  

Social kontroll inom kriminella grupperingar 

En annan aspekt på de kriminella grupperingarna är den sociala kontrollen som råder inom 

gängen. Den sociala kontrollen leder till att det blir svårare för den enskilde att lämna dessa 

grupperingar och samtliga intervjupersoner är enade om att den är av stor betydelse. Polisen 

Mats berättar om att grupperingarna ofta består av bröder eller kamrater som man är uppväxta 

med och att man som individ har tryck på sig att ställa upp och hjälpa till. Är man inte 

tillräckligt nära så kan man få en skuld för att man lämnar grupperingen och inte sällan har 

individen inga pengar vilket innebär att man måste arbeta av skulden. Mats förklarar: 

 

 Man kan lura folk, ofta kan man ge dem ett parti narkotika som egentligen bara är 

vetemjöl och så får dem ta hand om det, gömma det någonstans och tala om var de 

gömt det, så går dem och tar det, sedan kommer dem och frågar om sitt kokain som 

är vetemjöl. När det då är försvunnet så blir dem skyldiga typ 50 000 kronor, 
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mycket enkelt. Man gör så med folk som ligger i utkanten eller dem man inte har 

riktig social kontroll över. (Polischef Mats) 

 

Han berättar om att det finns killar som har tjejer och barn, och som vill komma iväg och hoppa 

av men att när deras vänner ber om hjälp så kan de inte säga emot och då är dem tillbaka på den 

kriminella banan igen. Annelie på avhopparteamet har liknande uppfattningar och menar att 

grupperingarna ofta består av vänner som umgåtts med varandra från början och att pengar 

sedan blivit stort fokus. Hon beskriver att det finns en del som är jätterädda för att lämna de 

kriminella grupperingarna och att vissa blivit ovänner på grund av detta vilket har lett till att 

dem har ett pris på huvudet. Pengarna påverkar mycket och kan leda till att man blir ovänner 

eller att man byter grupperingar. Bland annat menar en av poliserna på att det inte är sällan som 

de kriminella individerna är otrogna mot varandra i gängen och att dem inte är lojala mot 

varandra. Hon berättar vidare på att det funnits flera ärenden där deras närmaste lurar dem i 

fällor så att dem blir avrättade. Det uppstår en konflikt och därför är det även svårt för den 

enskilde kriminella individen att lämna då man fruktar att det inte blir accepterat. Enligt studier 

genomförda av Brå (2016) är stridigheter inom familjer och grupperingar vanligt 

förekommande. I många fall avgörs dessa konflikter inom familjen i illegala domstolar där 

straff kan komma att utmätas av familjens överhuvud.  

·   
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Diskussion  

I detta avsnitt besvarar vi våra frågeställningar, samt ger en redogörelse över  de slutsatser vi 

kunnat ta. Frågeställningarna besvaras utifrån vår insamlade empiriska material och tidigare 

forskning. Förslag för framtida forskning kommer även ges.  

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka hur några personer som arbetar med 

projektet Sluta skjut har upplevt projektet. Våra frågeställningar har önskat besvara vilken 

påverkan projektet har haft på de anställdas arbetssituation, hur samverkan har fungerat, vilken 

betydelse projektet har haft på Malmös kriminella nätverk, hur stöttningen av de redan 

involverade i kriminella gäng har fungerat med hjälp av projektet och slutligen undersöka vilka 

preventionsfaktorer för att motverka kriminalitet samt vilka förändringar behövs i samhället 

enligt intervjupersonerna.  

 

Hur har projektet påverkat de anställdas arbetssituation och vilken betydelse har samverkan 

haft?  

 

Sluta skjut-projektet har påverkat de anställdas arbetssituation inom rättsväsendets på flera 

olika sätt. För vissa yrkesverksamma har projektet inneburit nya arbetsuppgifter medan andra 

har fortsatt med sina tidigare arbetsuppgifter men inkluderat strategin i de befintliga 

arbetssätten. Exempelvis har poliser som tidigare arbetat mer mot att utreda redan inträffad 

grov brottslighet  nu börjat arbeta mer proaktivt, med mer uppsökande och kontaktskapande 

verksamhet med de gängaktiva, där målet är att hindra att grov brottslighet uppkommer.  

Påverkan som projektet har haft har kunnat mätas på olika sätt och kunde därför skilja sig 

mellan de olika intervjupersonerna. Majoriteten menade dock på att effekten var att 

dödsskjutningarna och sprängningarna har blivit färre. Dock fanns det även andra effekter, 

såsom att de kriminella kände till vilka sanktioner och konsekvenser fortsatt kriminell aktivitet 

skulle leda till, både från polisens sida men även från andra myndigheter. En viktig effekt av 

projektet var att de gängkriminella fick kunskap om att hjälp fanns att tillgå samt hur denna 

hjälp såg ut och tillämpades. 

Samverkan har varit en förutsättning för att lyckas med Sluta skjut-projektet och inkluderar inte 

bara samarbete mellan de olika myndigheterna utan även internt inom de olika myndigheterna. 

Själva samarbetet har dock uppfattats väldigt positivt och lett till att befintliga band förstärkts 
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och utvecklats ännu mer. Även att nya band har skapats vilket också har benämnts som en 

positiv effekt av projektet. Pettersson (2012) menar att samverkan är essentiellt för att bygga 

varaktiga relationer, vilket även våra resultat påvisar. Intervjupersonerna tror i hög grad att 

detta samarbete kommer att utveckla verksamheten ytterligare och att samverkan är den 

viktigaste ingrediensen till att skapa ett samhälle med minskad skottlossning. Enligt GVI är just 

samverkan mellan myndigheter den enskilt största framgångsfaktorn till lyckade resultat, 

framförallt på lång sikt. Wolf och  Nix (2016) argumenterar för att en ökad närvaro av poliser 

och en bättre samverkan mellan rättsväsende och medborgare har en positiv effekt på hur 

samhället som helhet upplevs av de boende i området. Intervjupersonerna var i hög grad eniga 

om att denna samverkan ger många positiva effekter, vilket på sikt kan ses ute i samhällen 

genom minskat våld och kriminalitet.  

 

Hur upplever anställda inom rättsväsendet att Malmös kriminella nätverk har påverkats av den 

nya strategin för att motverka gängkriminalitet och skjutningar? 

Även om samtliga intervjupersoner inte med säkerhet kan säga att det är på grund av Sluta 

skjut-projektet så är alla enade om att det grova våldet i Malmö har sjunkit. Många av de aktiva 

kriminella är medvetna om konsekvenserna som sker om de blir utnämnda som den mest 

våldsammaste gruppen vilket kan ha haft effekt i form av att den enskilde frivilligt väljer att 

avstå från de brottsliga handlingarna då han vet vilket straff som väntar.  En återkommande 

reflektion och intryck av intervjupersonernas uppfattning om de gängaktiva är att individer 

aktiva i kriminella verksamheter snabbt tröttnar på att vara i fokus då de utsätts för ständiga 

poliskontroller. Rättsväsendets fokusering på specifika grupperingar innebär att de kriminella 

ständigt kontrolleras och att de inte kan bruka eller sälja narkotika. Dessa typer av olagliga 

aktiviteter är vanligt förekommande inom de kriminella grupperingarna och har för dessa 

individer inneburit en minskad möjlighet till att fortsatta verksamheten vid implementerandet 

av projektet. GVI strategins huvudändamål är att minska det grövsta våldet genom just 

kontinuerliga, förutsägbara insatser där de mest våldsamma gängen sätts i fokus och utreds i 

samtliga rättsliga organ outtröttligt. Intervjupersonernas svar påvisar att denna typ av 

brottsprevention har effekt och bidrar till att minska gängkriminalitetens påverkan på samhället 

och, i enlighet med deterrence theory, fungera avskräckande mot framtida kriminella gärningar 

och därmed förebyggande. Då tidigare forskning av Reiner (2015) kunnat påvisa att poliser 

gärna lyfter upp de positiva resultaten för att få utökade ekonomiska möjligheter att fortsätta 

sitt arbete blir den tolkning som framkommer i resultatet ensidigt. För att få en bredare bild av 
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hur de negativa aspekterna av resultatet påverkar utkomst och framtida effektivitet av strategin 

behövs ytterligare studie där även dessa framkommer tydligare.   

Enligt broken windows-teorin motverkar en ökad polisiär närvaro den upplevda tryggheten och 

minskar möjligheten för kriminella grupperingar att arbeta ostört. Denna teori stämmer väl in 

med de resultat som framkommit vid undersökningen och kan appliceras som en del av den 

avskräckande faktorn. Huruvida dessa resultat är helt korrekta genom en tolkning av broken 

windows teorin är dock inte helt säkert, detta då empirin i vår studie baseras på 

intervjupersonernas åsikter och erfarenheter. Resultatet påvisar att kriminellas påverkan i 

samhället är omfattande, dels ekonomiskt men även genom samhällets respons till det grova, 

intensiva våldet gängverksamheten medför. Kostnaderna kan vara ersättning för till följd av 

brott såsom exempelvis ersättning för smärta och lidande samt stulen eller skadad egendom, 

ersättning för samhällets respons på brottslighet och kostnader för förväntad brottslighet såsom 

åtgärder som införs för att undvika brott men även utgifter för säkerhetsåtgärder. Hade inte lika 

mycket brott begåtts hade man istället kunna satsa mer på prevention.  

Brotten som begås lämnar invånarna i fruktan och skräck och i vissa av de mest utsatta 

områden finns det invånare som inte vågar gå ut (Aftonbladet, 2019; Sydsvenskan, 2017) . 

Skräcken i sig har flera indirekta effekter i form av exempelvis ökad tystnadskultur inom 

grupperingarna och för allmänheten. Detta leder till att de kriminella kommer undan då ingen 

vågar säga emot, anmäla eller vittna eftersom dem är rädda för att själva bli utsatta. En 

ytterligare aspekt är att invånarna inte vågar gå ut, stannar hemma, vilket kan leda till att de 

kriminella får kontroll över gatorna och större utrymme för att begå brott samtidigt som det är 

mindre chans att dem blir tagna (Expressen, 2015). Enligt Brås (2016) forskning gällande 

kriminella grupperingar har tystnadskulturen inom kriminella grupperingar starkt fäste och är 

en del av den sociala kontexten. Att berätta information för rättsväsende är i många fall 

förknippat med fara för liv och egendom. Genom att arbeta med strategier som bidrar till att 

både den ekonomiska och sociala kontexten i de utsatta områdena kan förändras över tid kan på 

sikt tystnadskulturen förändras i grunden. När medborgare inte längre är rädda för repressalier 

från de kriminella grupperingarna utvecklas inte bara förtroende mellan rättsväsende och 

samhälle utan även möjligheten till att fler uppklarade brott ökar.  
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Hur upplever de anställda att projektet fungerar för att stötta de aktiva i gängen?  

 

Flera av intervjupersonerna uppger att mycket av deras arbete riktar in sig mot att arbeta 

förebyggande istället för utredande. Arbetet med involverade i gängverksamhet har förändrats 

under  projektets gång, i synnerlighet genom mer uppsökande verksamhet mot de gängaktiva. 

Genom att bygga upp ett förtroende mellan gängaktiva och rättsväsendet vågar fler be om hjälp 

och kan därigenom få möjlighet att nyttja de rehabiliteringsprogram och avhopparverksamhet 

som finns tillgängligt. Samverkan spelar här en viktig roll, då samtliga involverade 

myndighetskontakter känner till varandras möjligheter och begränsningar och mycket av de 

tidigare svårigheterna att skapa en relation myndigheter emellan, vilket bidrar till att de som 

önskar lämna det kriminella livet får snabbare och mer riktad hjälp. Broken windows teorin 

anser att det är av vikt att samhällets samtliga delar arbetar för att tillsammans skapa ett 

tryggare samhälle, vilket på sikt bidrar till de ungdomar som kommer från socioekonomiskt 

utsatta områden kanske inte väljer att engagera sig i kriminella aktiviteter, då de ser att andra 

möjligheter finns.  

 

Vilka preventionsfaktorer finns för att motverka gängkriminalitet och vilka förändringar i 

samhället anser de anställda inom rättsväsendet behövs?  

Samtliga av intervjupersonerna är enade om att brottspreventionen och insatser bör ske i tidig 

ålder genom insatser i skolan. Detta för att man ska ha bättre koll på barnens utveckling samt 

för att tidigt kunna informera och uppmuntra dem till andra val i livet. Utbildning är något som 

många kriminella saknar och kan därför ses som en eventuell riskfaktor. Misslyckandet kan 

exempelvis ge de unga en känsla av uppgivenhet och att de får uppfattningen av att dem själva 

måste välja en kriminell väg för att kunna försörja sig själva. En tidig insats i skolan kan även 

fånga upp barnens mående och utveckling, vilket kan bidra till informativa samtal med 

vårdnadshavarna samtidigt som orosanmälningar kan göras men även att få den enskilde en 

känsla av att bli sedd och motverka känslan av försummande. Många av de unga kan känna en 

form av utanförskap och därför kan tidiga insatser i form av preventiva åtgärder och 

informerande samtal om olika möjligheter och val vara något som bör satsas på. En annan 

aspekt som flertalet av intervjupersonerna tog upp var att arbetet med att minska segregation i 

stadsbebyggelse var av vikt. I områden med hög arbetslöshet, stort antal utrikes födda och låg 

utbildning var den grövsta kriminaliteten större än andra delar av staden. Intervjupersonerna 

menade att mer och förbättrade insatser på att ändra allmänhetens inställning till dessa områden 
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samt att minska den stämpling som de ungdomar från dessa områden drabbas av. Strainteorin 

argumenterar för att individer som inte har möjlighet att nå sina mål på laglig väg istället tar till 

andra strategier för att komma dit de önskar på den sociala stegen, och använder sig då ofta 

olagliga vägar att nå dit. Att arbeta med att förbättra utbildningsnivå, rykte och möjlighet till 

legalt arbete för ungdomar från dessa utsatta områden samt att i grunden förändra allmänhetens 

inställning till drabbade stadsdelar förbättrar staden i stort och ökar medborgarnas möjligheter, 

oavsett var de härrör ursprungligen.  

Förslag på ytterligare forskning samt slutord  

Själva strategin kan anses som både proaktiv och reaktiv då arbetet under insatsen syftar till att 

förmedla information om att de som utgör grovt våld kommer få konsekvenser och att hjälp 

finns om man vill hoppa av. Samtidigt är insatsen reaktiv då allt fokus riktas mot den mest 

våldsamma gruppen när brott har begåtts. Denna kombination mellan förebyggande och 

utredande arbete kan vara en av anledningarna till varför den haft effekt. En annan möjlighet är 

att införa fler insatser i form av bland annat sysselsättning i form av exempelvis fritidsgårdar 

där man kan vända sig oavsett ålder samt någon mer enklare stödkontakt och att man ständigt 

utvärderar dessa och ser vad som ger mest effekt. Fler studier kring denna typ av 

brottsförebyggande arbete behövs, även om det är svårt att mäta dessa effekter korrekt.   
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Bilagor  

Intervjuförfrågan polisen och rättsväsende 

Bilaga 1 

  

Hej! 

Vill Du delta i en studie om hur projektet Sluta skjut har påverkat din arbetssituation? 

Vi är två studenter som önskar undersöka vilken påverkan projektet har haft på din 

arbetssituation och hur du upplever att Malmös kriminella nätverk har påverkats av den nya 

strategin att motverka gängkriminalitet och skjutningar.   

Projektet luta skjut startade 2017 som en reaktion på det ökande antalet skjutningar i Malmö 

och fokuserar på att minska dödligt våld i kriminella grupperingar.  

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till Kriminolog vid 

Högskolan i Kristianstad. Studien kommer att genomföras med intervjuer under -nnnn 2021. 

Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av projektet Sluta skjut och hur detta 

påverkar din arbetssituation. Intervjun beräknas ta 30 minuter, det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 

ut i text.  

Under veckorna 8–10 tänkte vi utföra intervjuerna.  

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till 

andra studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt 
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kommer det att finnas i en databas vid Högskolan i Kristianstad. Inspelningarna och den 

utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet 

att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. 

Vill du vara med? Du kan vara helt anonym om Du så önskar.  Kontakta oss via mail eller 

telefon, se nedan för detaljer.  

Ansvariga för studien är studenterna Ayda Khabbazi Zowj och Jeanette Rosenblom Petersson 

samt dr Sophia Yakhlef, handledare. Har Du frågor om studien är Du varmt välkommen att 

höra av dig till någon av oss 

 

Ayda Khabbazi Zowj       Jeanette Rosenblom Petersson 

Student    Student  

aydakhabbazi@hotmail.com  jrosenblom@hotmail.com 

Telefon: 073-729 26 45  Telefon: 070-930 98 96 

 

Sophia Yakhlef 

Lektor  

sophia.yakhlef@hkr.se 

 

Intervjuguide Frivården 

Bilaga 2 Intervjuguide frivården 

 

 

Intervjuguide 
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Bakgrund 

● Vad är din yrkesroll? 

● Hur länge har du arbetat inom din yrkesroll? 

● Hur är du involverad i projektet? Hur kommer det sig att du först blev intresserad av att 

delta i projektet? 

Innebörden av projektet för Dig  

● Har “Sluta skjut”-projektet påverkat hur du sköter dina arbetsuppgifter?  

● Om ja, på vilket sätt?  

● På vilket sätt är du involverad i projektet?  

● Känner du någon skillnad mellan hur du arbetade innan och efter projektet sattes igång? 

● Uppfattar du att projektet har haft någon effekt?  

● Vilka framgångsfaktorer ser du i projektet och hur mäts dessa för dig?  

● Hur ser dina kollegor på det? Hur pratats det kring projektet kollegor emellan? 

● Hur planeras er insatser och hur ofta fullföljs det man planerat?  

● Kritiken mot projektet har handlat om att de bakomliggande orsakerna till våldet inte 

adresseras, utan att enbart symptomen behandlas. Hur ser du på detta? 

● Hur var de kriminellas attityd för projektet vid call in & custom notification?  

● Var det problematiskt att ha olika ledare från olika gäng samlade på en plats?  

● Var det många som inte dök upp?  

● Hur upplevde du att de kriminellas inställning var för projektet efter call in & customs?  

● Hur upplevde du att de kriminella reagerade på att vara i fokus?  

● Hur upplevde du att samverkan var i början av projektet med de andra myndigheterna? 

● Hur upplever du att samverkan mellan de olika myndigheterna fungerar idag? 

● Är det någon skillnad mellan hur du trodde att projektet skulle vara gentemot hur det 

faktiskt varit?  

● Finns det något du hade velat göra annorlunda om du hade kunnat börja om projektet 

från början?  

● Vilken betydelse tycker du att frivården har haft för att stötta de som blivit utvalda att 

delta i Sluta skjut projektet? Tycker du att stödet har fungerat?  

● Tycker du att de insatser som sker efter att den intagne inte längre har frivård och får 

hjälp inom projektets ramar är tillräckliga och realistiska för att kunna återgå till ett liv 

utan kriminalitet? 

Brottspreventiva åtgärder 
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● Vilken typ av brottspreventiva åtgärder tror du skulle vara de optimala för att minska 

gängkriminalitet och skottlossningar? 

● Vad innebär dessa brottspreventiva åtgärder för dig i din vardag?  

● Vilka hinder upplever du i ditt arbete mot gängkriminalitet? 

● Händer det att individer väljer att inte stanna kvar i gängen efter att insatserna är 

utförda? 

● Ser du en reell nytta med dessa brottspreventiva projekt?  

 

 Gängen och kriminella 

●  Vilken roll har gängen i samhället och hur tycker du att gängen påverkar hur samhället 

fungerar? 

● Hur upplever du att kriminella nätverk påverkar din arbetssituation? 

● Vilka problem kan uppstå?  

● Hur ser ni på dem kriminella?  

● Hur stor betydelse har den sociala kontrollen inom de kriminella grupperna anser du? 

 

Avslutning  

● Är det något som du känner att du vill tillägga som vi inte redan tagit upp?  
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Bilaga 3 Intervjuguide polisen 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

● Vad är din yrkesroll? 

● Hur länge har du arbetat inom din yrkesroll? 

● Hur är du involverad i projektet? Hur kommer det sig att du först blev intresserad av att 

delta i projektet? 

Innebörden av projektet för Dig  

● Har “Sluta skjut”-projektet påverkat hur du sköter dina arbetsuppgifter?  

● Om ja, på vilket sätt?  

● På vilket sätt är du involverad i projektet?  

● Känner du någon skillnad mellan hur du arbetade innan och efter projektet sattes igång? 

● Uppfattar du att projektet har haft någon effekt?  

● Vilka framgångsfaktorer ser du i projektet och hur mäts dessa för dig?  

● Hur ser dina kollegor på det? Hur pratats det kring projektet kollegor emellan? 

● Hur planeras er insatser och hur ofta fullföljs det man planerat?  

● Kritiken mot projektet har handlat om att de bakomliggande orsakerna till våldet inte 

adresseras, utan att enbart symptomen behandlas. Hur ser du på detta? 

● Hur var de kriminellas attityd för projektet vid call in & custom notification?  

● Var det problematiskt att ha olika ledare från olika gäng samlade på en plats?  

● Var det många som inte dök upp?  

● Hur uppfattar du att kartläggningen var i planeringsfasen? Var “alla” överens om att just 

den specifika gruppen var den mest våldsammaste? 

● Hur upplevde du att de kriminella reagerade på att vara i fokus?  

● Hur upplevde du att samverkan var i början av projektet med de andra myndigheterna? 

● Hur upplever du att samverkan mellan de olika myndigheterna fungerar idag? 

● Är det någon skillnad mellan hur du trodde att projektet skulle vara gentemot hur det 

faktiskt varit?  

● Hur tycker du att projekt Rimfors påverkat Sluta skjut projektet?  

● Finns det något du hade velat göra annorlunda om du hade kunnat börja om projektet 

från början?  
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Brottspreventiva åtgärder 

● Vilken typ av brottspreventiva åtgärder tror du skulle vara de optimala för att minska 

gängkriminalitet och skottlossningar? 

● Vad innebär dessa brottspreventiva åtgärder för dig i din vardag?  

● Vilka hinder upplever du i ditt arbete mot gängkriminalitet? 

● Upplever du att dessa brottspreventiva åtgärder fungerar för de gängaktiva? 

● Händer det att individer väljer att inte stanna kvar i gängen efter att insatserna är 

utförda? 

● Ser du en reell nytta med dessa brottspreventiva projekt?  

 

 Gängen och kriminella 

●  Vilken roll har gängen i samhället och hur tycker du att gängen påverkar hur samhället 

fungerar? 

● Hur upplever du att kriminella nätverk påverkar din arbetssituation? 

● Vilka problem kan uppstå?  

● Hur ser ni på dem kriminella?  

● Hur stor betydelse har den sociala kontrollen inom de kriminella grupperna anser du? 

 

Avslutning  

● Är det något som du känner att du vill tillägga som vi inte redan tagit upp?  
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Bilaga 4. Intervjuguide konsultationsteamet 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

● Vad är din yrkesroll? 

● Hur länge har du arbetat inom din yrkesroll? 

● Hur är du involverad i projektet? Hur kommer det sig att du först blev intresserad av att 

delta i projektet? 

Innebörden av projektet för Dig  

● Har “Sluta skjut”-projektet påverkat hur du sköter dina arbetsuppgifter?  

● Om ja, på vilket sätt?  

● På vilket sätt är du involverad i projektet?  

● Känner du någon skillnad mellan hur du arbetade innan och efter projektet sattes igång? 

● Uppfattar du att projektet har haft någon effekt?  

● Vilka framgångsfaktorer ser du i projektet och hur mäts dessa för dig?  

● Hur ser dina kollegor på det? Hur pratats det kring projektet kollegor emellan? 

● Hur planeras er insatser och hur ofta fullföljs det man planerat?  

● Kritiken mot projektet har handlat om att de bakomliggande orsakerna till våldet inte 

adresseras, utan att enbart symptomen behandlas. Hur ser du på detta? 

● Hur var de kriminellas attityd för projektet vid call in & custom notification?  

● Hur var attityden gentemot hjälp och stöd vid kontakten efter budskapet som lämnas 

vid custom notification & call in? 

● Var det problematiskt att ha olika ledare från olika gäng samlade på en plats?  

● Var det många som inte dök upp?  

● Hur motiverar ni på avhopparverksamheten de kriminella att lämna det kriminella livet? 

● I fas 3 användes call-in metoden för att förmedla vilka konsekvenser detta projekt hade 

för det ökande våldet. Fortgår dessa gruppsamtal fortgår dessa samtal fortfarande och 

vilken feedback har framkommit från individer involverade i grovt våld? 

● Hur upplever du att samverkan mellan de olika myndigheterna fungerar idag? 

Brottspreventiva åtgärder 
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● Vilken typ av brottspreventiva åtgärder tror du skulle vara de optimala för att minska 

gängkriminalitet och skottlossningar? 

● Vad innebär dessa brottspreventiva åtgärder för dig i din vardag?  

 

 

 Gängen och kriminella 

● Hur beskrivs gängen?  Vilken roll har gängen i samhället? 

● Hur upplever du att kriminella nätverk påverkar din arbetssituation? 

● Vilka problem kan uppstå?  

● Hur ser ni på dem kriminella?  

● Vad är de mest vanligaste anledningarna till att dem kriminella vill hoppa av och lämna 

sitt kriminella liv bakom sig?  

● Hur stor betydelse har den sociala kontrollen inom de kriminella grupperna anser du? 

 

Avslutning  

● Är det något som du känner att du vill tillägga som vi inte redan tagit upp?  


