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Abstract  

Failed integration policy? - A qualitative text analysis on integration, socio-

economically vulnerable areas and crime. 

The goal of the transition from an immigration policy to an integration policy was among 

other things to create better conditions for immigrants to integrate in Sweden without feeling 

excluded. The overall goal became, among other things, a community based on the diversity 

of society and equal rights and opportunities for everyone regardless of ethnic and cultural 

background. Despite strong political goals, 50-60 percent of immigrants in Sweden live in 

vulnerable or particulary vulnerable areas. In areas characterized by crime, high 

unemployment and low levels of education. 

The essay aims to create an understanding of why socioeconomically vulnerable areas in 

Swedish municipalities have a widespread crime and if the lack of impact of Swedish 

integration policy may have had a contributing effect to it. The purpose is achieved by using 

and qualitative text analysis together with a comparative method to get the opportunity to 

compare crime statistics at a municipal level. The qualitative text analysis is advantageously 

used to understand why different processes are taking place, which is useful in the current 

essay. The essay is based on Bo Rothsteins theory on social capital which is based on a 

individuals trust in institutions and other people. Furthermore, the essay is also based on 

Lawrence Cohen and Marcus Felson's "routine activity theory" which explains why crime can 

be centralized to selected places by emphasizing that crime generally happens at an 

appropriate place and time. 

The essay lands in the fact that the large proportion of immigrants in vulnerable – and 

particulary areas is probably an indicator of integration politicians' goals still not have had 

enough impact to be effective. Although there is research available that there is widespread 

crime in vulnerable areas - and particulary vulnerable areas - that in itself does not 

automatically mean that increased crime in vulnerable areas is solely due to immigration or 

that the areas are socio-economically vulnerable. Instead, there are intersectionality in the 

issue with many different variables that together can explain local crime, rather than it can be 

explained by individual factors. The social capital is one of them.  

Keywords: Immigrant, Socioeconomically vulnerable areas, Crime. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och problemformulering  

Den svenska invandringspolitiken har sedan 1990-talet kommit att utvecklas till att bli allt 

mer integrationsorienterad. Integrationspolitiken, vars startskott kom till uttryck i en 

proposition från 19971, omfattar samtliga delar av den svenska befolkningen. Regeringen 

framhöll att man i och med integrationspolitiken tog ett steg bort ifrån en utpekande 

invandringspolitik som centreras till invandrare och istället fokuserade på 

samhällsutvecklingen i stort. Begreppet ”integrationspolitik” skulle därför ersätta 

invandringspolitik som ett begrepp som innefattar lika möjligheter och rättigheter oavsett 

bakgrund.2 Trots en tydlig målsättning finns det tidigare forskning som tyder på att 

integrationspolitiken ännu inte fått genomslagskraft.3 Det finns flertalet alternativa 

förklaringar till detta. Masoud Kamali och Paulina del los Reyes lyfter bland annat att de 

säråtgärder som fortfarande riktas gentemot invandrare och medför ett ”vi” och ett ”dem” 

orienterat samhälle kan vara en anledning. Genom att ”vi” ska integrera ”de” sker en 

kategorisering mellan invandrare och svenskar. En sådan definition innebär att identiteter, 

egenskaper, preferenser, tillhörigheter och erfarenheter nedvärderas eller förbises i sin helhet.4 

Vidare skapar en sådan uppdelning grund för en låg social tillit hos invandrare, såväl vertikal 

tillit som horisontell tillit.5  

Trots en svensk integrationspolitik med tydligt uppsatta mål skiljer sig andelen invandrare 

påtagligt i utsatta områden jämfört med icke utsatta områden i svenska kommuner. Statistik 

från brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att 17 procent av Sveriges befolkning är 

invandrare. Av dessa har mellan 50-60 procent sin hemvist i utsatta eller särskilt utsatta 

områden.6 Socialt utsatta områden skiljer sig avsevärt gentemot övriga delar av Sverige vad 

gäller åldersfördelning, andel invandrare, arbetsinkomst, sysselsättningsgrad, utbildningsnivå 

och skolresultat.7 Vidare skiljer sig utsatta områden i den bemärkelsen att det ofta råder en 

trångbeboddhet, alternativ samhällsordning och en låg socioekonomisk status. De sociala 

                                                           
1 Prop. 1997/98:16. 
2 Prop. 1997/98:16, s. 20 ff.   
3 Se bl.a. SOU 2005:112 och SOU 2005:41.  
4 SOU 2005:41, s. 7f. 
5 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 316. 
6 BRÅ, Rapport 2018:6, Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden, s. 27. 
7 Ibid, s. 27. 
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riskerna tenderar att skapa förutsättningar för ökad brottslighet. Det bottnar bland annat i att 

utsatta områden generellt präglas av en bristfällig kollektiv förmåga, vilket främjar 

kriminaliserande processer i området.8 I utsatta områden råder en kriminell struktur med en 

intern normbildning som skapar oro bland invånare.9 Det faktum att 50-60 procent av de 

individer som invandrat till Sverige är bosatta i ett utsatt eller särskilt utsatta områden skapar 

problematik i form av sämre förutsättningar för integration i det svenska samhället.  

Enheten för integration och arbetet mot segregation under arbetsmarknadsdepartementet lyfter 

i en promemoria vikten av att inkludera ”det civila samhällets roller i det brottsförebyggande 

arbetet i områden med socioekonomiska utmaningar.” Civilsamhällets organisationer bär dels 

ett stort ansvar för att agera på ett sätt som gör att förtroende och legitimitet för samverkan 

upprätthålls. Vidare framkommer att de kriminella kretsarnas nyrekrytering avtar när 

civilsamhället involverar starka individer. Det blir därför särskilt viktigt att samarbeta för att 

stå emot kriminella krafter.10  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsen syftar till att skapa förståelse för varför utsatta områden i svenska kommuner har 

en utbredd kriminalitet och om den svenska integrationspolitikens avsaknad av 

genomslagskraft kan ha varit ha haft en bidragande effekt till det. Detta görs med 

utgångspunkt i Bo Rothsteins teori om socialt kapital och Lawrence Cohen och Marcus 

Felsons rutinaktivitetsteori. Med anledning härav ska följande frågeställning besvaras inom 

ramen för uppsatsen. 

 Är brottslighet i utsatta områden i svenska kommuner ett resultat av en misslyckad 

integrationspolitik? 

1.3 Begreppsförklaring  

Följande avsnitt ämnar till att förklara och definiera begrepp som integration och invandrare. 

Begreppen gör återkommande inslag i uppsatsen och är därför viktiga att definiera. Vad avser 

begreppet integration utgår uppsatsen utifrån nationalencyklopedins definition av integration. 

Vad avser begreppet invandrare utgår uppsatsen ifrån regeringens definition av invandrare.  

                                                           
8 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 12. 
9 Ibid, s. 4. 
10 Arbetsmarknadsdepartementet, Dokumentation från samrådsmöte inom integration och etablering, s. 3. 
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1.3.1 Integration  

Integration som begrepp kan tolkas på flertalet olika sätt. Jag har valt att använda mig av 

nationalencyklopedins tolkning av begreppet inom ramen för uppsatsen. National-

encyklopedin definierar begreppet såsom följer.11  

”I studier av internationell migration och etniska relationer används integration särskilt för 

att beteckna de sociala processer genom vilka minoriteter, exempelvis invandrade etniska 

grupper, slussas in i och blir delaktiga av det nya samhälle de flyttat till. Det kan gälla deras 

arbets- och bostadsmarknad eller deras sociala, kulturella och politiska liv.”12 

1.3.2 Invandrare  

Invandrare som begrepp är mycket problematisk och har ingen tydlig eller klar definition. 

Definitionen kan alltså variera beroende av dess sammanhang och det framkommer ingen 

tydlig definition av begreppet.13 Regeringen framhåller i Ds 2000:43 problematiken med att 

definiera begreppet invandrare då begreppet i olika sammanhang kan hänföras både till 

individer som är födda utomlands och till individer som är födda i Sverige men har 

vårdnadshavare som är utlandsfödda. Trots den tvetydiga definitionen av begreppet framhåller 

regeringen följande.14  

”Det bör noteras att begreppet invandrare av tradition har kopplats till folkbokföringen i 

landet. Det är därför endast den som har fått tillstånd att bosätta sig i Sverige och därmed 

folkbokförs här som betraktas som invandrare i den svenska statistiken.”15 

Jag kommer med bakgrund i ovan att ta utgångpunkt i regeringens definition av invandrare. 

Med anledning härav avser begreppet invandrare inom ramen för uppsatsen utlandsfödda 

individer som fått tillstånd att bosätta sig i Sverige.  

1.4 Disposition  

Den aktuella uppsatsen är indelad i nio stycken kapitel. Det inledande kapitlet utgörs av 

uppsatsens bakgrund och problemformulering. I kapitlet presenteras vidare uppsatsen syfte 

och frågeställningar.  

                                                           
11 Nationalencyklopedin, Integration.  
12 Ibid. 
13 Ds 2000:43, s. 20. 
14 Ibid, s. 21.  
15 Ibid, s. 21. 
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I det andra kapitlet behandlas tidigare forskning på ämnet. I det tredje kapitlet presenteras 

uppsatsen teorival. Uppsatsen kommer att utgå ifrån Bo Rothsteins teori om socialt kapital 

och Lawrence Cohen och Marcus Felsons rutinaktivitetsteori. I det fjärde kapitlet behandlas 

det aktuella metod- och materialvalet samt uppsatsens avgränsningar.  

I det femte kapitlet undersöks integrationspolitikens resa, från en invandringspolitik till en 

integrationspolitik. Vidare innefattar kapitlet ett avsnitt om de invandringsvågor som präglat 

Sverige sedan 1960-talet. Avslutningsvis innefattar kapitlet ett avsnitt om attityder till 

arbetskraftsinvandring och flyktinginvandring. I det sjätte kapitlet behandlas och definieras 

socioekonomiskt utsatta områden. Vidare redogörs för de olika nivåer ett utsatt område kan 

kategoriseras inom samt den problematik som ett utsatt område resulterar i. Kapitlet avslutas 

med att avhandla brottslighet i utsatta områden. Kapitel sju behandlar BRÅ:s brottsstatistik i 

Järfälla kommun och Solna kommun i Stockholms län från år 2018 och 2019. I kapitlet delas 

de olika brottstyperna in i kategorier som också utgör kapitlets rubriker. I kapitlet avhandlas 

våldsbrott, egendomsbrott och narkotikabrott.  

Uppsatsens åttonde kapitel utgör uppsatsens analysdel. Uppsatsens analys bygger på det i 

uppsatsen uppkomna materialet som sedermera återkopplas till aktuell problematik och 

rådande frågeställningar. Uppsatsens nionde och avslutande kapitel presenterar de slutsatser 

som uppdagats under uppsatsens gång.  
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2. Tidigare forskning  

2.1 Integration  

Integration är ett ämne som präglar den svenska politiken och således också forskningen. Det 

finns tidigare studier som avhandlar olika typer av problematik med integrationen i Sverige.16 

Magnus Dahlstedt och Fredrik Hertzberg diskuterar bland annat i SOU 2005:112 om 

problematiken med att individer framställer andra individer genom ett ”vi” och ett ”dem”. 

Dahlstedt och Hertzberg lyfter ett exempel i sin forskning där han menar att individer genom 

att framställa andra individer som svenskinvandrare skapar en tydlig bild om att individen i 

fråga är invandrad och således inte svensk.  

Dahlstedt och Hertzberg lyfter vidare en problematik med att begreppet invandrare ofta 

hänförs till individer av ett visst etniskt ursprung. Exempelvis används begreppet invandring i 

större utsträckning i sammanhang som hänförs till riktade, social- eller 

arbetsmarknadspolitiska ”invandraråtgärder”. För att konkretisera sitt uttalande lyfter 

Dahlstedt och Hertzberg att individer vars föräldrar är av utländskt ursprung från exempelvis 

Asien eller Afrika i större utsträckning förknippas med begreppet invandrare än invandrare 

från exempelvis Tyskland, trots att de i praktiken är födda och uppvuxna i Sverige.17 I samma 

SOU18 diskuteras den deliberativa demokratiuppfattningen som bygger på ömsesidig respekt 

emellan människor. Uppfattningen bygger på att medborgerligt deltagande kring 

gemensamma angelägenheter på sikt skapar en känsla av tilltro, gemenskap och 

samhörighet.19  

Tidigare studier kring ”vi och dem” har också förts av Marcus Johansson, fil doktorand vid 

Örebro Universitet. Johansson hänför åtskillnaden mellan ”vi” och ”dem” till begreppet ”makt 

på djupet.” ”Makt på djupet” omfattar bland annat hur individer beskriver andra individer i 

språket och hur olika gränsdragningar görs i samhället, exempelvis vem som är segregerad 

från vem. Vidare omfattar begreppet politiska medel för att lösa samhälleliga problem, 

exempelvis genom att integration i större utsträckning uppnås genom arbete istället för bidrag. 

”Makt på djupet” kan således ses som underliggande aspekter för den generella 

maktfördelningen.20 ”Makt på djupet” tar utgångspunkt ur dels en tankekontrollerande makt, 

                                                           
16 Se b.la. SOU 2005:112; SOU 2005:41. 
17 SOU 2005:112, s. 11.  
18 Ibid, s. 11.  
19 Ibid, s. 18f. 
20 Ibid, s. 40. 
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dels en identitetsskapande makt. Den tankekontrollerade makten syftar till att begränsa idéer 

och tankar hos iblandade för att hindra aktörer att se alternativa lösningar. Den 

identitetsskapande makten syftar istället till reproduktion och konstruktion av politiska 

identiteter inom politiken som kan vara till fördel eller nackdel för delaktiga aktörer. Genom 

att koppla samman maktformerna med inkludering/exkludering har Johansson funnit att det 

finns en koppling till makt och att den svenska befolkningen använder den politiska makten 

för att exkludera andra etniska gruppers inflytande i samhället.21  

Masoud Kamali och Paulina del los Reyes är två forskare som bedrivit studier kring 

integration. Kamali och Del Los Reyes menar att den misslyckade integrationspolitiken har 

resulterat i två olika typer av reaktioner. Dels beskylls ”invandrarna” för att 

integrationsprocessen misslyckats och med anledning av detta försöker politiker tvinga fram 

ett integrerat samhälle, dels har uppdelningen mellan ett ”vi” och ett ”dem” varit bidragande 

till att integrationspolitiken inte fått genomslagskraft.22 Genom att ”vi” ska integrera ”de” sker 

en kategorisering mellan invandrare och svenskar. En sådan definition innebär att identiteter, 

egenskaper, preferenser, tillhörigheter och erfarenheter nedvärderas eller förbises i sin 

helhet.23  

2.2 Socialt kapital, social intelligens och kollektivets kraft   

I tidigare forskning har bland annat Kenneth Newton och Eric M. Uslander funnit ett samband 

mellan sociala kontakter och social tillit.24 Newton och Uslander har lyft att uppfattningar om 

den sociala tilliten ofta hänförs till tidig ålder eller formas genom erfarenheter som lett till 

misstro. En individ som är djup misstroende gentemot sina egna medmänniskor är 

problematiskt. Inte minst vad avser grupper som exempelvis riktar etniskt baserat hat 

gentemot varandra. Ett sådant hat får i detta fall en förstärkande effekt på individers 

uppfattning och bidrar till att misstroendet blir en del av en gruppidentitet.25 

Toshio Yamagishis har tidigare bedrivit forskning på relationen mellan social intelligens och 

social tillit. Yamagishis teori utgår ifrån att den sociala intelligensen kan avgöra om individer 

är trovärdiga eller ej genom att upptäcka och hantera signaler. 26 Teorin stipulerar att det är 

bristen på social intelligens som medför att ”låglitare”, individer med låg social tillit, ofta gör 

                                                           
21 SOU 2005:112, s. 40f. 
22 SOU 2005:41, s. 1.  
23 Ibid, s. 7f.  
24 Uslander, Eric, The Moral Foundations of Trust, s. 1; Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 154. 
25 Ibid, s. 8; Ibid, s. 17.  
26 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 162.  
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misstag när de väl litar på en annan individ. Ett sådant misstag förstärker ”låglitares” misstro 

gentemot andra individer i allmänhet, vilket i sin tur medför att ”låglitare” blir allt mindre 

benägna att söka produktiva samarbeten med andra människor. Vidare skapas en ond cirkel av 

misstro och bristande social intelligens.27  

Yamagishi har tidigare genomfört ett experiment som indikerar att studenter som påbörjar 

studier med hög social tillit, så kallade ”höglitare”,  i större utsträckning når högre resultat än 

de som påbörjar studierna med låg social tillit, trots liknande betyg vid studiernas början. 

Yamagishi förklarar detta genom att ”höglitare” har en bättre förmåga att finna andra 

studenter att ingå fruktbara samarbeten med, vilket resulterar i att de klarar av utbildningen 

bättre.28 I ett samhälle som ger individer skäl att söka kontakt utanför etablerade ramar ökar 

sannolikheten att den sociala intelligensen också ska öka. Med anledning av det menar 

Yamagishi att en individ med låg social intelligens kommer att investera i såväl fysiskt- och  

humankapital som socialt kapital för att lära sig att tyda signaler om en individ är pålitlig eller 

ej.29 

Det framkommer av BRÅ:s rapport ”Platsens betydelse för polisarbete –Empiriskt stöd och 

policyrekommendationer” att den amerikanska forskaren David Weisburd uppmärksammat 

”kollektivets kraft” och dess betydelse i lokalsamhällen. ”Kollektivets kraft” kan ses som ett 

mått på samhällets förmåga att styra individers beteende och realisera gemensamma 

värderingar.30 Weisburd har tidigare funnit ett samband mellan brottsmönster och 

”kollektivets kraft” genom att använda valdeltagande på gatuavsnittsnivå som ett mått på den 

kollektiva kraften. Weisburds studier har visat att gator som är brottsfria eller har låga 

brottsnivåer har den högsta graden av kollektiv kraft. De delar av gator som präglas av den 

högsta brottsligheten visar studien har den lägsta nivån av valdeltagande. Kontrollinsatser för 

minskad brottsproblematik har tidigare riktats mot brottsintensiva platser, men Weisburds 

forskning har uppmärksammat vikten av att använda strategier för att stärka medborgarna 

möjligheter till en stark social – och informell kontroll i brottsintensiva områden. Weisburd 

har därför funnit en tydlig indikator på att tjänstemän torde beakta sociala faktorer vid arbete 

mot platser som anses vara brottsintensiva.31 

                                                           
27 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 162f. 
28 Ibid, s. 162f.  
29 Ibid, s. 164.  
30 Weisburd i BRÅ:s Rapport 2010:11, Platsens betydelse för polisarbete –Empiriskt stöd och 

policyrekommendationer, s. 32ff. 
31 Ibid, s. 32f.  
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3. Teori   

3.1 Socialt kapital    

Det finns flertalet olika teorier om socialt kapital.32 Trots att åsikterna om det sociala 

kapitalets innebörd ofta är åtskilda berör de inte sällan varandra.33 Uppsatsen kommer att utgå 

ifrån Bo Rothsteins teori om socialt kapital och i synnerhet den kvalitativa dimensionen, det 

vill säga individens sociala tillit. Rothstein definierar socialt kapital såsom ”antalet kontakter 

multiplicerat med graden av tillit i dessa kontakter.”34 Rothstein framhäver att den kvalitativa 

dimensionen av social tillit bygger på vår egen definition om ett försanthållande, alltså ”en 

personlig övertygelse byggd på en bestämd verklighetsuppfattning”.35  

 

Det sociala kapitalet har en stor samhällelig betydelse. Rothstein lyfter att graden av tillit till 

andra individer i ett samhälle eller i den organisation man verkar i torde ses som den centrala 

kvalitativa delen i begreppet socialt kapital. Det sociala kapitalet bygger på uppfattningar av 

förhållande och tillit mellan aktörer och kan därför inte beordras fram. Rothstein betonar att 

det är en tillgång att dels uppfattas som en trovärdig individ, dels att vara en del av ett nätverk 

med trovärdiga och pålitliga individer.36 Socialt kapital skapas enligt Rothstein i det 

förtroende individen möter i kontakt med myndigheter och medmänniskor.37 

 

Socialt kapital utgör tillsammans med fysiskt kapital och humankapital ett av samhällets 

kapital. Fysiskt kapital och humankapital har haft en obestridd plats i akademien till skillnad 

från socialt kapital som får anses vara något förbisedd. Det sociala kapitalet delas in i 

horisontell tillit som avser tillit till medmänniskor och vertikal tillit som avser tillit till 

myndigheter och andra offentliga institutioner.38 Rothstein framhåller att hög social tillit ofta 

är associerat med en stabil demokrati, en låg grad av korruption och en låg grad av ekonomisk 

ojämlikhet.39 Att de offentliga institutionerna är sakliga, opartiska och behandlar alla individer 

lika är väsentligt för individer ska känna en social tillit till medmänniskor i samhället.40 Att 

Sverige kan påvisa ett högt socialt kapital bottnar i ovan nämnda principer.41 

                                                           
32 Se b.la. Robert Putnam, Bo Rothstein, James S. Coleman.  
33 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 15.  
34 Ibid, s. 239.  
35 Ibid, s. 154.  
36 Ibid, s. 15.  
37 Ibid, s. 190.  
38 Ibid, s. 316.  
39 Ibid, s. 173. 
40 Ibid, s. 197. 
41 Ibid, s. 194. 
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Det finns de som påstår att social kapital är detsamma som social tillit, alltså en väsentlig 

tillgång i samhället som kan förstås som ett socialt kapital. För att inte skapa förvirring i 

undertecknads användande av socialt kapital och social tillit bör det poängteras att socialt 

kapital kan beskrivas som ett resultat av aggregerad social tillit.42 För att motivera 

användandet av begreppet social tillit i uppsatsen passar begreppet bättre för att förklara 

förhållande mellan människor på individnivå. Begreppet socialt kapital kan skapa förvirring 

vid tillämpning av begreppet på individnivå och används med fördel istället på en 

makronivå.43  

3.1.1 Social fälla 

Sociala fällor som begrepp blir relevant vid tillämpning av Bo Rothsteins teori om socialt 

kapital. För att skildra problematiken med sociala fällor exemplifieras en situation där en 

individ ska vittna i ett brottmål gentemot maffian. Förutsättningarna som i detta fall kan anses 

gälla är som följer.44  

 

1. Situationen är sådan att ”alla” vinner på om ”alla” väljer att samarbeta.  

2. Men – om man inte litar på att ”alla de andra” samarbetar, är det meningslöst att 

själv välja att samarbeta eftersom det som ska åstadkommas kräver att åtminstone 

nästan alla andra också samarbetar.  

3. Det betyder att det kan vara rationellt att inte samarbeta om man inte litar på att ”de 

andra” också samarbetar. 

4. Slutsats – ett effektivt samarbete för gemensamma ändamål kan bara uppstå om man 

litar på att ”de andra” väljer att samarbeta.45 

 

Det kan potentiellt krävas mer än ett vittne som bevisning för att fälla maffian i en rättegång. 

Anta att det krävs flera vittnen för att maffian i detta fall döms till ansvar och att individen 

som i detta fall ska vittna inte vet om det tillkommer fler vittnen eller ej. Om inte fler vittnen 

tillkommer än ett enda så blir det, om det slutliga målet är en fällande dom, poänglöst att 

vittna för det fall du inte litar på att andra vittnen också kommer att delta. Det innebär att det 

krävs en hög social tillit för att vittna ty det annars vore poänglöst att vara den enda individen 

som vågar vittna. För att konkretisera begreppet så vinner ”alla” på att samarbeta om ”alla” 

                                                           
42 Holmberg, S., Rothstein, B., Mellanmänsklig tillit bygger goda samhällen, 2015, s. 79. 
43 Observera att detta är en åtskillnad inom ramen för uppsatsen och inte ett synsätt för forskning i stort.  
44 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 314.  
45 Ibid, s. 314. 
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faktiskt väljer att göra så. Om det skulle vara så att individen i detta fall inte litar på att ”alla” 

samverkar, dvs att fler vittnen tillkommer som vittnar mot maffian, minskar incitamenten för 

att själv samverka. Det rationella beslutet blir således att inte vittna. Begreppet bygger därför 

på att individen agerar i tron om att andra också kommer att samverka, i annat fall slås den 

sociala fälla igen.46  

 

3.2 Rutinaktivitetsteorin  

Lawrence Cohen och Marcus Felsons rutinaktivitetsteori har på senare tid haft en central roll i 

engagemanget kring brottsintensiva platser.47 Rutinaktivitetsteorin är en teori om brottslighet 

som ger en möjlig förklaring till ”brott utgående från människans lagliga vardagsrutiner.”48 

Teorin skiljer sig således ifrån andra teorier om brottslighet som tar utgångspunkt i 

gärningsmannens motiv eller andra faktorer som hänför sig till individens brottsliga 

beteende.49 Rutinaktivitetsteorin, som bygger på att den kollektiva förmågan är en ”alternativ 

kapabel väktare” till samhällets institutioner, utesluter inte övriga förklaringar till varför brott 

begås.50 Det bottnar i att övriga teorier snarare förklarar varför individer söker sig till en 

brottssituation, medans rutinaktivitetsteorin betonar att brott generellt sker vid en adekvat 

plats och tidpunkt. Teorin förklarar att brott begås när en motiverad förövare, möter ett 

lämpligt objekt, i en situation som är obevakad av kapabla väktare, exempelvis polisen. Den 

bakomliggande tanken i teorin är att individer är rationella varelser som enbart begår brott 

under tillräckligt ideala förhållanden och om det är tillräckligt lönsamt.51  

Cohen och Felson, grundarna av rutinaktivitetsteroin, menar att teorin ger utrymme för 

trender i brottsfrekvenser genom förändringar i ”rutinaktiviteter” av en individs vardagsliv. 

Med det sagt menar Cohen och Felson att strukturen i individers vardagsrutiner påverkar 

kriminella möjligheter och således trender i de brott som grundarna benämner ”direct contact 

predatory violations.” ”Predatory violations” avser olagliga handlingar som avsiktligt ämnar 

till att skada en person eller annans egendom. Teorin avgränsas till att innefatta ”predatory 

                                                           
46 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 314f.  
47 BRÅ, Rapport 2010:11, Platsens betydelse för polisarbete –Empiriskt stöd och policyrekommendationer, s. 

32f.  
48 Rådet för brottsförebyggande, Teorier om orsaker till brottslighet, 2018. 
49 Ibid.  
50 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 14. 
51 Rådet för brottsförebyggande, Teorier om orsaker till brottslighet, 2018. 
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violations” där det finns en fysisk kontakt mellan minst en person eller ett objekt som 

gärningsmannen i fråga antingen försöker att ta i anspråk eller skada.52  

Cohen och Felson hävdar att strukturella förändringar i rutinmässiga aktivitetsmönster 

påverkar brottsfrekvenser genom att påverka att följande tre faktorer sammanlöper vid samma 

tidpunkt: (1) motiverade gärningsmän, (2) lämpliga måltavlor och (3) frånvaron av kapabla 

väktare som står emot våld och överträdelser. Cohen och Felson menar att alla tre faktorer är 

beroende av varandra och att avsaknaden av en av tre faktorer kan förhindra den kriminella 

handlingen. Cohen och Felson framhåller att det därför är av största vikt att genomföra 

kontroller av rutinaktiviteter, eftersom ”predatory violations” troligtvis skulle öka annars.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Cohen, L., Felson, M., Social change and crime rate trends: A routine acitvity approach, s. 589.  
53 Ibid, s. 589. 
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4. Metod  

I den aktuella uppsatsen har jag valt att använda mig av en kvalitativ textanalys med inslag av 

en komparativ metod. Genom de nämnda metoderna som tillvägagångssätt kommer 

uppsatsens frågeställning att besvaras och uppsatsens syfte att uppfyllas.  

4.1 Kvalitativ textanalys 

För att på bästa sätta sätt uppfylla uppsatsens syfte har jag valt att genomföra en kvalitativ 

textanalys. Det är av största vikt att forskaren väljer en metod som ger svar på de 

forskningsfrågor som ställs i uppsatsen, varför en metod som uppfyller nämnda krav primärt 

ska väljas.54 Alternativa metoder övervägdes inför valet av metod men valdes senare bort 

beaktat att den kvalitativa textanalysen lämpar sig väl för att kunna förstå och förklara varför 

olika processer och händelser infaller.55 Åtkomsten till lämpligt material var även en 

bidragande faktor till att den kvalitativa textanalysen ansågs vara en adekvat metod.  

Den kvalitativa textanalysen tillåter forskaren att analysera och problematisera 

textformuleringar och innebörden av olika begrepp genom att på ett systematiskt sätt bryta ner 

text till olika fragment. För att få en överblick över textens innehåll torde enskilda individers 

uppfattningar om textens innehåll vara av värde, beaktat att det är den underliggande 

betydelsen i textens uppbyggnad som är ett intressant studieobjekt.56 Valet av metod grundar 

sig primärt i att metoden tillåter en förståelse av texten som sådan, i kontext eller som helhet. 

Textanalysen används därför som ett verktyg för att sålla ut det mest väsentliga i det material 

jag kommer att möta. Genom att systematiskt arbeta för att tolka och kategorisera empirin 

läses materialet igenom noggrant och i sin helhet.57 Att ställa kritiska frågor till det valda 

materialet får dessutom ses som fruktbart.58 

Det är av vikt inom ramen för en kvalitativ textanalys att kunna kategorisera olika aspekter i 

uppsatsen på ett strukturerat sätt. Med anledning av det kommer jag att använda mig av en 

systematiserande analysmetod för att kategorisera och ordna empirin. Vidare lyfter Ekegren 

och Hinnfors i boken ”Uppsatshandbok- hur du lyckas med din uppsats” vikten av att 

systematiskt strukturera uppsatsens empiriska material för att underlätta för såväl forskaren 

                                                           
54 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Towns, A, ”Metodpraktikan: Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad”, s. 216. 
55 Ibid, s. 212. 
56 Ibid, s. 212. 
57 Ibid, s. 211. 
58 Ibid, s. 217. 
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som läsaren.59 Min avsikt inom ramen för uppsatsen är att kategorisera uppsatsens teori och 

empiri för att lyfta det mest väsentliga i texten, i linje med tanken bakom hur man ska arbeta 

med en textanalys. Uppsatsen kommer därav delas in i adekvata rubriker i uppsatsen för att 

bilda en struktur som är enkel att följa.60 Då en systematiserande analys faller inom ramen för 

hur en textanalys ska disponeras, är det min uppfattning att den systematiserande metoden är 

lämplig i min uppsats.61  

4.2 Komparativ metod 

Trots att den kvalitativa textanalysen i huvudsak används i uppsatsen, har jag valt att 

inkludera en komparativ metod för att nå en bredare och mer djupgående analys. Göran 

Fransson lyfter i sin avhandling ”att se varandra i handling” att komparativa studier syftar 

till att vidga referensramar och perspektiv. Genom att vidga perspektiv skapas en öppning för 

olika typer av synsätt och tolkningar i uppsatsen vilket ger uppsatsen en högre validitet genom 

triangulering.62 Vad som jämförs och på vilket sätt det jämförs är avgörande faktorer för 

komparativa studier. Vidare finns det faktorer som är avgörande för hur jämförelsen kommer 

att uppfattas och vad som blir framträdande i uppsatsen. Dessa faktorer bottnar i vad forskaren 

jämför och hur det sätts i kontrast mot någonting annat.63  

Carsten Anckar lyfter även vikten av att en komparativ studie leder till ny forskning i sin bok 

”Komparativ politik: institutioner och beteende”. Genom att komparera statistik sätts 

uppsatsen i ett sammanhang som gör det möjligt att dra slutsatser.64 Med anledning härav 

används den komparativa metoden för att fördjupa förståelsen och jämföra utsatta kommuner 

och icke utsatta kommuner för att undersöka hur utsatta områden förhåller sig till brottslighet 

och integration. Fransson framhåller att den komparativa metoden ger forskaren en möjlighet 

att uppnå en djupare och bredare analys samtidigt som metoden ger ökad förståelse för 

uppsatsens innehåll.65  

I uppsatsen kommer jag att jämföra brottsstatistik i Järfälla kommun och Solna kommun. 

Läsaren bör redan nu ha i åtanke att polisens rapport om utsatta områden bygger på utsatta 

                                                           
59 Ekengren, A.M., Hinnfors, J., Uppsatshandbok - hur du lyckas med din uppsats, s. 86. 
60 Ibid, s. 213.  
61 Ibid, s. 213. 
62 Med triangulering avses att problematiken ses ur olika synvinklar.  
63 Fransson, G., Att se varandra i handling – En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande 

för nyblivna fänrikar och lärare, s. 15.  
64 Anckar, C., Bengtsson, Å., Denk, T., Karvonen, L., Komparativ politik: institutioner och beteende, s. 287ff. 
65 Fransson, G., Att se varandra i handling – En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande 

för nyblivna fänrikar och lärare, s. 15. 
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områden och inte utsatta kommuner. Med anledning härav kan viss kritik riktas mot det 

komparativa inslaget i studien. Det bottnar i att det inte finns användbar statistik som redogör 

för procentuellt invånarantal av utrikesfödda i ett specifikt område. Inte heller har 

undertecknad funnit brottsstatistik som hänförs till områdesnivå, utan enbart statistik som 

presenteras på kommunnivå. Järfälla kommun har i polisens rapport två områden som är 

utsatta och jämförs därav med Solna kommun som enligt rapporten inte har några utsatta 

områden i kommunen.66 Vidare jämförs de olika brottstyperna narkotikabrott, våldsbrott och 

egendomsbrott i uppsatsen. Urvalet av brottstyp bottnar i att de nämnda typerna av 

brottslighet är vanligt förekommande i utsatta och särskilt utsatta områden. En djupare 

beskrivning av urval förs i avsnitt 7.1. 

4.3 Val av material  

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning måste primärt råmaterialet samlas in. I den 

aktuella uppsatsen läggs fokus på att söka upp dokument och texter som ligger till grund för 

att besvara den i uppsatsen aktuella frågeställningen. Materialet utgörs i huvudsak av 

offentligt tryck i form av SOUer, regeringens skrivelser och propositioner, övriga rapporter 

och statistik från statistiska centralbyrån (SCB) och brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det är 

av största vikt att materialet är av bred karaktär för att inte missa det väsentliga för 

frågeställningen. Valet av stoff bottnar i att uppsatsen ska ha en hög reliabilitet och validitet, 

för att nå så tydliga och icke tveksamma slutsatser som möjligt.67 

Att uppsatsen präglas av en hög reliabilitet och validitet är viktiga aspekter för att uppsatsen 

ska uppfattas såsom tillförlitlig och relevant.68 Urvalsarbetet krävde att undertecknad förhöll 

sig till vissa riktlinjer. Det handlar ytterst om tillförlitlighet och relevans. Texterna bör alltså 

handla om integrationspolitik och socialt utsatta områden. Textens producent bör därtill vara 

pålitlig, för att källan skall anses vara reliabel. Med anledning härav utgörs en stor del av 

uppsatsens råmaterial av text från offentligt tryck. Tolkningen av materialet inom 

textanalysen är en central del för att uppsatsen ska ha en hög reliabilitet. För att stärka 

reliabiliteten kommer bland annat det offentliga trycket och annat för uppsatsen relevant 

                                                           
66 Polisen, Kriminell påverkan i lokalsamhället – En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, s. 7.  
67 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Towns, A, ”Metodpraktikan : Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad”, s. 226. 
68 Bergström, G., Boréus, K., ”Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys”, s. 37. 
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material att granskas och analyseras vid flertalet tillfällen för att tolkningen ska vara 

välgrundad och trovärdigheten hög.69   

Vid urval för den komparativa metoden i uppsatsen används statistiska centralbyråns statistik 

för befolkningsmängd i kommuner år 2018. Valet föll på SCB då det är en svensk myndighet, 

en omständighet som styrker reliabiliteten i detta fall. Jag kunde genom att tillhandahålla 

SCB:s statistik på kommunnivå också välja att inkludera andelen utrikesfödda i statistiken. I 

ett excel ark kunde jag därefter mäta antalet invånare kontra andelen invandrare. Genom 

SCB:s befolkningsstatistik kunde jag säkerställa att jag använde mig av aktuella och 

tillförlitliga uppgifter i mitt val av kommuner. Efter att jag funnit två kommuner som är 

kompatibla i invånarantal och invandrarandel använde jag mig av BRÅ:s brottsstatistik. I 

detta avseende blir det viktigt att välja tillförlitligt material för att kunna dra reliabla 

slutsatser. BRÅ är en statlig myndighet under justitiedepartementet, varför jag fann statistiken 

som användbar i det aktuella fallet eftersom det rör sig om en primärkälla. Genom att själv få 

välja kommun, brottstyp och år i BRÅ:s statistikdatabas kunde jag säkerställa att statistiken 

var relevant för min uppsats och således bidrog till att öka uppsatsens validitet.  

Utöver statistik och offentligt tryck används litteratur från författare såsom Bo Rothstein, 

Peter Esaiasson m.fl. för uppsatsens metod- och teoridel. Uppsatsen kommer dessutom delvis 

att innefatta elektroniskt material i brist på alternativt underlag. Jag är av uppfattningen att det 

valda materialet med fördel kan användas inom ramen för uppsatsen.   

4.4 Avgränsning  

Jag har valt att göra tydliga avgränsningar i uppsatsen för att öka uppsatsens validitet. Vidare 

bottnar avgränsningen i att uppsatsen har ett begränsat utrymme och att en tydlig avgränsning 

underlättar för läsaren.  

Uppsatsen kommer att avgränsas till att enbart omfatta utsatta områden, särskilt utsatta 

områden och icke utsatta områden. Riskområden, där ett område anses vara utsatt och löper 

risk för att klassas som särskilt utsatt utan adekvata åtgärder, definieras i ett senare kapitel 

men kommer inte att beaktas i uppsatsens analys eller slutsats.  

Inom ramen för uppsatsen har en kommun som innefattar två utsatta områden och en kommun 

som inte innefattar ett utsatt område valts för att kunna genomföra en komparativ studie. Trots 

att det finns flertalet övriga kommuner vars status är både utsatt eller särskilt utsatt och icke 

                                                           
69 Bergström, G., Boréus, K., ”Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys”, s. 37. 
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utsatt kommer de att lämnas utanför uppsatsen. Valet bottnar dels i utrymmesskäl, dels på 

grund av att jag har valt att inkludera kommuner vars invånarantal och andel invandrare är 

lika och därmed jämförbara. Avgränsningen syftar till att skapa en sådan hög reliabilitet och 

validitet som möjligt.  

Invandring – och integrationspolitik kommer enbart att behandlas över en tidsperiod från och 

med 1960 och framåt. Avgränsningen bottnar i att undertecknad inom ramen för uppsatsen  

avser att skapa förståelse för integrationspolitikens framväxt från en invandringspolitik för att 

kunna besvara om integrationspolitikens mål inte fått genomslagskraft. Invandringspolitiken 

tog fart i början på 1960-talet, att behandla invandringspolitik i ett tidigare skede än så är 

därför inte aktuellt inom ramen för uppsatsen.  
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5. Från invandringspolitik till integrationspolitik   

5.1 Inledning 

Begreppet invandringspolitik har under en längre tid varit aktuellt i det svenska samhället. På 

senare år har invandringspolitik kommit att ersättas av begreppet integrationspolitik, ett 

inkluderande och övergripande begrepp som ska omfatta alla samhällets individer. Följande 

kapitel ämnar därför till att undersöka integrationspolitikens framväxt och de mål som format 

begreppet. Därtill ämnar kapitlet till att redogöra för de invandringsvågor som de senaste 

decennierna präglat Sverige. Vidare innefattar kapitlet ett avsnitt om flyktinginvandring och 

arbetskraftsinvandring för att utröna om det görs skillnad på olika typer av invandring.  

5.2 Integrationspolitikens mål och dess historia  

Invandringspolitiken fick sin framfart under mitten av 1960-talet och syftade till att underlätta 

invandrares anpassning till livet i Sverige. 1968 fattade riksdagen beslut om att reglerna 

invandringen. I samband med att riksdagen fattade beslutet, fastslogs också att ”invandrare 

ska ha möjlighet att leva på samma standardnivå som den inhemska befolkningen”.70 1968 

tillsattes ”invandrarutredningen”71, vars huvudsakliga uppgift blev att kartlägga minoriteters 

och invandrares situation. Vidare syftade utredningen till att ge förslag på samhällsåtgärder 

för att underlätta anpassningen till det svenska samhället. Riksdagen fattade 1975 beslut om 

riktlinjer för den svenska invandringspolitiken, med stöd i invandrarutredningens 

betänkande.72 I riktlinjerna sammanfattades tre mål för den svenska invandringspolitiken, 

valfrihet, samverkan och jämlikhet. Vidare uppmärksammandes att invandrares språkliga och 

kulturella bakgrund skulle såväl främjas som erkännas. Det har uppmärksammats att målen i 

riksdagens beslut formade grunden för det svenska mångkulturella samhället.73  

I mitten på 1980-talet förflyttades ansvaret för flyktingmottagandet från arbetsmarknadsverket 

till de svenska kommunerna och statens invandrarverk. En ökad asylinvandring engagerade 

vid detta tillfälle så gott som samtliga kommuner i Sverige, vilket kom att kallas Sverige-

strategin. 1991 infördes ett nytt statligt ersättningssystem till de svenska kommunerna.74 De 

invandringspolitiska mål som arbetades fram från och med år 1975 och ca ett decennium 

framåt har haft en vägledande roll för hur den statliga politiken på skilda samhällsområden 

                                                           
70 Prop. 1997/98:16, s. 15.  
71 Se SOU 1974:69.  
72 Prop. 1997/98:16 s. 15; Jmf. Prop. 1975:26, SOU 1974:69.  
73 Prop. 1997/98:16, s. 15. 
74 Ibid, s. 17. 
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utformats, inom såväl den kommunala verksamheten som inom den statliga. Målen har haft en 

upplyftande och belysande funktion för invandrare och ökat medvetenheten hos politiker vad 

gäller att ta hänsyn till individer som är födda utanför Sveriges gränser. Vidare har målen 

varit bidragande till den spridning av information som lett till ökad medvetenhet om 

invandrare inom den offentliga verksamheten.75 

Trots att invandringspolitikens mål huvudsakligen varit att integrera de som invandrat till 

Sverige i den svenska samhällsgemenskapen har politiken under sent 1900-tal fått kritik för 

att målat upp invandrare som en egen ”grupp”. Genom att måla upp individer som en ”grupp” 

där invandrarskapet och invandrares etniska och kulturella bakgrund hamnar i fokus, har det 

medfört att invandrarskap delvis associerats med annorlundaskap. Invandrings- politiken har 

därför olyckligt nog historiskt förstärkt en befolkningsuppdelning mellan ett ”vi” och ”dom”. 

En sådan uppdelning tenderar att skapa en känsla av utanförskap som upplevs, och har 

upplevts, av många invandrare i det svenska samhället.76 

5.2.1 Övergången till en integrationspolitik  

I takt med att integrationspolitiken blev allt viktigare föreslog regeringen i proposition 

1997/98:16 ” Sverige, framtiden och mångfalden” olika typer av mål och inriktningar för en 

hållbar framtida integrationspolitik. I propositionen lyfte regeringen vikten av att 

integrationspolitiken skulle bidra till ömsesidig respekt och tolerans som alla individer, 

oavsett bakgrund, aktivt skulle bidra till. Mål såsom en samhällsgemenskap som grundar sig 

på samhällets mångfald och lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och 

kulturell bakgrund sattes därför i fokus i propositionen. Vidare framkom att 

integrationspolitiken ska syfta till att värna om grundläggande demokratiska värden, motverka 

och förebygga främlingsfientlighet, rasism och diskriminering och verka för män och 

kvinnors lika rättigheter och möjligheter i samhället.77  

I arbetet mot en integrationspolitik framhöll regeringen i propositionen att Sverige kommit att 

bli ett samhälle som främjar kulturell och etnisk mångfald. Vidare poängterade regeringen att 

de tar avstånd ifrån en utpekande invandringspolitik. I propositionen från 1997 framgår att 

politiken framöver skulle bygga på den mångfald som finns i samhället som skulle ge kraft att 

förebygga och motverka marginalisering och utanförskap som associeras med etnisk 

bakgrund. Begreppet integrationspolitik skulle därför ersätta invandringspolitik som ett 

                                                           
75 Prop. 1997/98:16, s. 17. 
76 Ibid, s. 17f.   
77 Ibid, s. 21.  
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begrepp som innefattar lika möjligheter och rättigheter oavsett bakgrund. Politiken skulle 

omfatta samtliga delar av befolkningen och samhällsutvecklingen i stort och inte centreras till 

invandrare. Vad som skulle särskilja integrationspolitiken från annan politik rörande andra 

samhällsområden var att integrationspolitiken i synnerhet skulle beakta de individer som på 

grund av kulturell eller etnisk bakgrund löper risk att hamna i ett sämre utgångsläge eller 

situation än övriga befolkningen. Integrationspolitiken skulle därför uppmärksamma och 

åtgärda sådana eventuella situationer.78 

De säråtgärder som tidigare riktats mot invandrare har kommit att bli bidragande till att skapa 

en uppfattning om invandrare som en avvikande grupp. Som ett steg i att skapa en 

integrationspolitik snarare än en invandringspolitik föreslog regeringen i prop. 1997:98:16 att 

säråtgärder enbart skulle tillämpas i befogade sammanhang, exempelvis under den allra första 

tiden i Sverige. Regeringen påpekade dock att det är viktigt att ta hänsyn till såväl individuella 

behov som skillnader. Vidare ansåg regeringen att stödinsatser kunde komma att bli aktuellt i 

frågan om att ta sig in på arbetsmarknaden. Invandrare har generellt lite kunskap om det 

svenska samhället och det svenska språket under den första perioden i landet. Med det sagt 

innebär det inte att de kan vara helt utan socialt nätverk. Det sociala nätverket har tidigare 

visat sig inte vara tillräckligt när det gäller att ta sig in på arbetsmarknaden. Regeringen 

påpekade därför i propositionen vikten av att stödja upp med de redskap som behövs för att 

varje individ ska kunna leva och försörja sig i samhället, och således snabbare integreras i det 

svenska samhället.79 

Det integrationspolitiska arbetet skulle redan vid denna tidpunkt särskilt rikta resurser mot att 

skapa förutsättningar för individer att delta i samhället för att kunna skapa en egen 

försörjning. Vidare skulle arbetet riktas mot att förebygga och motverka främlingsfientlighet, 

rasism och diskriminering för att värna om de svenska grundläggande demokratiska värdena. 

Det svenska språket lyfts särskilt fram som en viktig uppgift för staten att kunna tillgodose 

förutsättningar för nyanlända. Svenska språket har en betydande roll som ett 

kommunikationsmedel och länk mellan individer i samhället. Kunskaper i det svenska språket 

ses därför som en nödvändighet för att vara en jämgod och medansvarig medborgare i 

samhället, för att kunna tillgodogöra sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. Med 

anledning av ovan blir det en uppgift för staten att ge alla individer, vars modersmål inte är 

det svenska språket, möjlighet att lära sig svenska. Vidare framkom det i propositionen att 
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möjligheten att lära sig svenska inte ska anses stå i konflikt med individer vars modersmål 

inte är det svenska språket, utan ska ses som en viktig del för att varje individ på bästa sätt ska 

kunna integreras i det svenska samhället.80 

5.2.2 Riksrevisionens granskning av integrationspolitiken  

Med anledning av propositionen81 ”Sverige, framtiden och mångfalden” ifrån 1997 fick 

riksrevisionen år 2005 som uppdrag att granska regeringens genomförande av de 

integrationspolitiska målen. Riksrevisionens granskning visade att de uppsatta 

integrationspolitiska målen från 1997 inte fått genomslag och att de säråtgärder som skulle 

begränsas till den första tiden i Sverige fortlöpte under en längre period än så.82  

Riksrevisionen lyfte anledningar såsom regeringens bristande underlag att förändra den 

generella politiken, en svag regelstyrning samt en otydlig beskrivning av den nya 

integrationspolitiken som tänkbara anledningar till att de integrationspolitiska målen vid detta 

tillfälle ännu inte fått genomslag.83 Riksrevisionen rekommenderade därför bland annat att de 

integrationspolitiska målen bör preciseras av regeringen inom olika samhällsområden, att 

regeringen tydligt bör följa den integrationspolitiska samhällsutvecklingen samt att regeringen 

bör följa upp att myndigheter inte riktar säråtgärder gentemot invandrare under längre tid än 

immigrantens första period i Sverige.84   

Med anledning av det bristande genomslaget av integrationspolitikens mål framgick det i 

skrivelsen ”Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration”85 från 2008 att 

regeringen gjorde bedömningen att integrationspolitiken under den resterande delen av 

mandatperioden86 torde fokusera på följande mål:   

 ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända, 

 fler i arbete och fler företagare, 

 bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan, 

 bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna, 

 en effektiv bekämpning av diskriminering, 

 en positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap, samt 

                                                           
80 Prop. 1997/98:16, s. 24. 
81 Prop. 1997/98:16. 
82 RiR 2005:5, s.7.  
83 Ibid, s. 8; 10.  
84 Ibid, s. 11. 
85 Skr. 2008/09:24. 
86 Med resterande den av mandatperioden avses år 2008-2010.  
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 en gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en tilltagande mångfald.87 

I redovisningen av strategin framhöll regeringen att ovan nämnda mål i stort även skulle gälla 

under mandatperioden 2012-2016. Det formulerades dock ingen ny samlad strategi för 

politiken.88  

5.2.3 Integrationspolitik på 2010-talet  

År 2014 var fortfarande arbetslösheten bland utrikesfödda generellt högre än bland personer 

födda i Sverige.89 Orsaker som lyfts till den höga arbetslösheten är bland annat brister i det 

svenska språket och tidigare arbetslivserfarenhet som inte anses vara aktuell på den svenska 

arbetsmarknaden. Vidare saknar ofta invandrare informella nätverk som ofta leder till 

anställning. Regeringen har tidigare visat att det inte är ovanligt att det förekommer 

diskriminering på arbetsmarknaden, vilket potentiellt kan vara en bidragande faktor.90 

Regeringens övergripande politiska prioritering är full sysselsättning. Det bottnar i att arbete 

är den bästa vägen till att integreras i det svenska samhället. Vidare innebär sysselsättning 

också en gemenskap och en tillhörighet och en makt att forma sin egen framtid. Olyckligtvis 

stängs många ute för denna möjlighet, inte minst flyktingar.91  

Under samma år konstaterades att utrikesfödda har sämre utbildningsresultat än elever födda i 

Sverige.92 Allt fler lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Den ojämlikhet som präglar 

skolan tenderar att drabba de resurssvagaste barnen i störst utsträckning.93 Utbildnings-

resultaten kan härledas till föräldrarnas utbildningsbakgrund och barnets ålder vid 

invandringstillfället, men det åligger fortsatt kommunen att tillhandahålla utbildning i bland 

annat svenska för invandrare. Vidare åligger det kommunen att underlätta för etablering i 

samhället.94 Regeringen har funnit att ökad likvärdighet och höjda kunskapsresultat i skolan är 

viktiga faktorer för integrationen. 95 

Från och med den 1 december 2010 har staten genom Arbetsförmedlingen samordnat ansvar 

för insatser för invandrares etablering.96 Uppdraget benämns som etableringsuppdraget och 

                                                           
87 Skr. 2008/09:24, s. 4.  
88 Skr. 2018/19:97, s. 16.  
89 Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 13,  s. 16.  
90 Ibid, s. 32. 
91 Ibid, s. 16ff. 
92 Ibid, s. 16.  
93 Ibid, s. 34. 
94 Ibid, s. 16ff.  
95 Ibid, s. 34. 
96 Ibid, s. 16. 
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syftar till att ”underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och 

samhällslivet.”97 Arbetsförmedlingen har som ansvar att upprätta etableringsplatser för 

invandrare och att tillhandahålla arbetsförberedande insatser. 98 

Riksrevisionen granskade under 2013 och 2014 etableringsuppdraget vid tre tillfällen. Under 

de tre tillfällena behandlade riksrevisionen bland annat statens insatser för att kunna utveckla 

och tillvarata nyanländas kompetens och statens insatser för att effektivt mottaga och bosätta 

nyanlända. Riksrevisionen visade på att det finns flertalet utmaningar för 

etableringsuppdraget. Dels fann riksrevisionen att det fanns utrymme att effektivisera 

systemet vad avser mottagande och bosättning. Avseende tillvaratagande av nyanländas 

kompetens fann riksrevisionen att det fanns effektivitetsbrister i statens insatser. Bland annat 

påpekar riksrevisionen att samarbetet mellan kommun och stat inte är tillräckligt.99 

Regeringens rapport från år 2018 visar att integrationspolitiken fortfarande präglas av 

liknande målsättningar.100 Oroligheter i världen har medfört att ett stort antal individer söker 

skydd i Sverige. Det medför utmaningar för såväl staten som myndigheter och kommuner. 

Regeringen lyfter därför i rapporten vikten av det civila samhället som resurs för att underlätta 

invandrares integrering.101 Det civila samhällets roll för invandrares etablering lyfts även 

inom arbetsdepartementets enhet för integration och arbetet mot segregation. Här lyfts 

samarbete inom civilsamhället och nya förutsättningar för att bli ännu bättre på att inkludera 

nyanlända som exempel på hur det civila samhället kan spela en större roll för nyanländas 

etablering.102 

5.3 Vågor av invandring 

Invandringen till Sverige har historiskt sett gått i vågor och har generellt varierat starkt över 

tid.103 Den svenska ekonomin fick stor tillväxt efter andra världskriget vilket förutom en stark 

ekonomi resulterade i en stor efterfrågan på arbetskraft. Den ökade efterfrågan skapade en 

ökad arbetskraftsinvandring till Sverige, ett behov som sedermera kom att minska under 

1960-talet. Det minskade behovet medförde dessutom restriktiva regleringar och en 

minimering av antalet beviljade arbetstillstånd. Den återhållsamma 

                                                           
97 Arbetsförmedlingen, Aktiviteter inom etableringsuppdraget – årsrapport 2018, 2019. 
98 Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 13,  s. 16ff. 
99 Ibid, s. 26. 
100 Skr. 2018/19:97, s. 16.  
101 Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 13,  s. 34.  
102 Arbetsmarknadsdepartementet, Dokumentation från samrådsmöte inom integration och etablering, s. 2. 
103 Prop. 1997/98:16 s. 9. 
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arbetskraftsinvandringspolitiken löpte mellan 1970-talet och 2000-talet, en period som istället 

kom att domineras av flykting – och anhöriginvandring, med toppar vid 1992 i samband med 

Jugoslaviens fall och 2015 under den stora flyktingkrisen.104 Under 1990-talet ökade 

sedermera antalet asylsökande som ett resultat av inbördeskriget i forna Jugoslavien. 

Storleken på flyktinginvandringen har styrts av såväl svensk politik som omvärldförhållanden 

i form av krig och konflikter. Den ökade asylinvandringen medförde dessutom en ökad 

anhöriginvandring, som kom att dominera invandringen under såväl 1990-tal som 2000-tal.105  

Såväl flyktinginvandringen som arbetskraftsinvandringen har på senare tid blivit allt större i 

omfattning. Trots att båda typerna av invandring har ökat, kan det härledas till olika orsaker. 

Den ökande flyktinginvandringen kan härledas till ett större antal asylsökande på grund av 

omvärdsförhållanden, exempelvis kriget i Syrien, medan antalet arbetskraftsinvandrare 

snarare kan härledas till den succesiva liberaliseringen av arbetsinvandringspolitik under 

2000-talet. Den arbetskraftsreform som verkställdes under år 2008 är ett exempel. Reformen 

gjorde det enklare för individer utanför EU och EFTA att invandra till Sverige för att arbeta. 

Trots att man sedan arbetskraftsreformen fortfarande kan se att arbetskraftsinvandringen har 

haft en viss ökning är arbetskraftsinvandringen till Sverige relativt låg. Särskilt vid ett 

jämförande med det genomsnittliga värdet i OECD-länderna där Sverige ligger på en 

tiondeplats.106 Under januari-november 2019 inkom totalt in 54 602 stycken ansökningar som 

hänför sig till arbetskraftsinvandring.107   

5.4 Attityder till invandring 

Svenskar har generellt en positiv inställning till invandring. Trots det finns en minoritet som 

är restriktiva gentemot invandring, särskilt när det rör sig om flyktinginvandring och  

anhöriginvandring.108 Det är emellertid viktigt att komma ihåg att flyktinginvandring enbart är 

en form av invandring, trots att denna typ av i invandring ofta står i centrum för den politiska 

debatten.109 

Den sociala oron har emellertid lyfts fram som en eventuell förklaring till individers 

restriktiva inställning till invandring. Negativ attityd till invandring bottnar ofta i oro för de 

                                                           
104 Ekonomifakta, Flyktinginvandring, 2019. 
105 Ibid. 
106 Lindgren, Elina, Är det skillnad på invandring och invandring? – Attityder till arbetskrafts- och 

flyktinginvandring i Sverige, s. 318; Ekonomifakta, Arbetskraftsinvandring – internationellt, 2019. 
107 Migrationsverket, Statistik för beviljade arbetstillstånd, 2019. 
108 Rapport 2018:4, s. 60. 
109 Ibid, s. 32.  
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konsekvenser invandring medför vad avser nationell samhörighet, sammanhållning.110 Det 

finns en uttalad oro för att mångfald av exempelvis religion, traditioner och språk skulle 

kunna skapa en negativ påverkan på samhälls-gemenskapen. Det skulle kunna vara en faktor 

till gruppers återhållsamma attityder till invandringen. Enskilda människors tolkning av 

effekter på samhället kan emellertid påverkas av externa faktorer, såsom mellanmänsklig 

tillit.111  

De svenska väljarnas attityder gentemot invandring har innan 2016 varit mer positivt inställda 

till flyktinginvandring. Den positiva inställningen till flyktinginvandring har dock kommit att 

minska och 2017 resulterade det i att man istället kunde uppmäta en mer positiv inställning till 

arbetskraftsinvandring. Detta indikerar på att medborgare tidigare ställt sig mer positiv till 

invandring för det fall det rör sig om flyktinginvandring, men att det på senare år omvänts till 

att bli motsatsen.112 Tidigare studier har påvisat att en ökad osäkerhet i form av exempelvis 

terrorism ofta härleds till flyktinginvandring, vilket kan påverka svenska folkets inställning 

till flyktinginvandring negativt. Det kan också vara en möjlig förklaring till att 

flyktinginvandringens särställning som tidigare har varit positiv snarare vänts till 

motsatsen.113  

Tidigare forskning har påvisat problematiken med ett samhälle som är uppbyggt på ett ”vi” 

och ett dem”.114 Att det fortfarande riktas säråtgärder gentemot invandrare förstärker bilden av 

att invandrare inte är en del av ”vi”.115 Ett negativt förhållningssätt gentemot invandring 

skulle kunna förklara en sådan uppdelning. En negativ attityd till invandring kan således 

skapa konsekvenser i form av marginalisering och låg social tillit hos de som invandrat.  

 

 

 

 

                                                           
110 Lindgren, Elina, Är det skillnad på invandring och invandring? – Attityder till arbetskrafts- och 

flyktinginvandring i Sverige, s. 325; Ibid, s. 321.  
111 Ibid, s. 321.  
112 Ibid, s. 331.   
113 Ibid, s. 331. 
114 Se b.la. SOU 2005:112; 2005:41. 
115 SOU 2005:41, s. 7f. 
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6. Socioekonomiskt utsatta områden  

6.1 Inledning  

Ett femtiotal områden i svenska kommuner anses vara utsatta eller särskilt utsatta.116 Förutom 

socioekonomiskt låg status präglas utsatta områden av arbetslöshet, låg utbildningsnivå och 

kriminalitet.117 Följande kapitel ämnar därför till att utreda förutsättningar och risker för 

invånare som är bosatta i utsatta och särskilt utsatta områden. Vidare ämnar kapitlet till att 

utröna den faktiska innebörden av att ett område klassas som utsatt kontra särskilt utsatt. I 

kapitlets sista avsnitt undersöks den brottsliga nivån i utsatta och särskilt utsatta områden. En 

definition av ett socioekonomiskt utsatt område följer i avsnitt 6.2.  

6.2 Utsatta områden  

I Polisens rapport ”Utsatta områden – Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för 

polisen” har polisen definierat ett socioekonomiskt utsatt område såsom följer. 

”Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg 

socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället.”118 

Vad som framkommer om socioekonomiskt utsatta områden är att det finns generella 

riskfaktorer som tenderar att leda till ohälsa, arbetslöshet och i stor utsträckning även en 

misslyckad skolgång. En grupp som särskilt riskerar att påverkas är unga individer i utsatta 

områden. Riskgruppen påverkas av ett normbrytande beteende i större utsträckning, vilket 

innefattar påverkan av såväl en låg kollektiv förmåga som grupper av kriminella aktörer. 

Vidare kan ovan nämnda riskfaktorer bottna i oroligheter bland etniska grupper där faktorer 

som historiska konflikter kan ge avtryck. Inte minst kan strukturella faktorer såsom miljön i 

individens fysiska bostadsmiljö ha en viss påverkan på individens bristande framtidstro, 

exempelvis att trångboddheten är mycket utbredd. Riskfaktorerna utgör tillsammans en 

kriminaliserande process vilken tenderar att leda till att en ”alternativ social ordning” 

utbreder sig i ett helt område.119 

Att ett utsatt område skiljer sig från andra områden runt om i landet syns tydligt genom den 

alternativa samhällsordningen, trångboddheten och den låga socioekonomiska statusen. Det är 

inte ovanligt att de sociala riskerna i utsatta områden leder till ovälkomna händelser. Det 

                                                           
116 Polisen, Kriminell påverkan i lokalsamhället – En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, s. 7.   
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bottnar bland annat i att det generellt finns en otillräcklig kollektiv förmåga i utsatta områden 

som främjar kriminaliserande processer. Den kriminaliserande processen gestaltar ett 

kriminellt mönster där individer i olika åldrar, med olika färdigheter innefattas. Ett mönster 

som sedermera påverkar den sociala ordningen.120  

6.2.1 Utbildning och arbetslöshet  

Misslyckad skolgång, arbetslöshet och ohälsa är alla faktorer som tenderar att förekomma i 

socioekonomiskt utsatta områden. I februari 2017 var andelen sysselsatta i Sverige 66,7 

procent. Siffran skiljer sig ifrån den andel sysselsatta som mätts upp i utsatta områden, där 

sysselsättningsgraden istället uppgick till 49,5 procent i de utsatta områdena och 47,2 procent 

i de särskilt utsatta områdena. I forskning beskrivs ett sådant levnadsförhållande som en social 

riskfaktor. Det kan dock även röra sig om ungdomar som känner ett motstånd och hamnar 

utanför samhället eller etnisk segregation.121 

Utbildning är en mycket ovärderlig skyddsfaktor för individer i utsatta områden. Utbildningen 

kan i stor utsträckning motverka den risk som finns att individer i utsatta områden utvecklar 

såväl kriminell problematik som problembeteenden. Detta är synnerligen viktigt i de särskilt 

utsatta områdena där kriminaliteten redan är etablerad i större utsträckning. SCB har tidigare 

presenterat statistik som visar på att 40 procent av de unga som lever i särskilt utsatta 

områden har inte godkända betyg när de lämnar grundskolan. Vidare låg riksgenomsnittet för 

de elever som saknar behörighet att söka in till gymnasiet år 2017 och fyra år bakåt i tiden på 

12,83 procent.122   

Unga individer är en riskgrupp. Ur ett integrations- och samhällsperspektiv blir det därför 

viktigt att se hur många ungdomar som över tid innefattas i riskgruppen. Det blir en 

nödvändighet eftersom det torde vara viktigt att kunna göra en bedömning av vilka lokala 

insatser som krävs i samhället för att påverka antalet individer i riskgruppen, snarare än att 

enbart fokusera på att gruppens antal ska minska.123 

6.2.2 Boende 

Vad som särskilt framkommer om arbetet i socioekonomiskt utsatta områden är den utbredda 

trångboddheten som gör det svår för tjänstemän, exempelvis poliser, att arbeta i utsatta 
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områden. Boverket har i sin rapport kunnat konstatera att det huvudsakligen är utrikesfödda, 

unga vuxna och hushåll med låga inkomster som lever trångbebott.124 

De områden där boende i större utsträckning riskerar att påverkas av sociala riskfaktorer kan 

ofta anses som socioekonomiskt svaga. Det är vanligt att de boende i utsatta områden i låg 

utsträckning medverkar i samhällsdebatten och finns representerade i det politiska systemet. 

Att uteslutas från samhällsdebatten skapar inte sällan en känsla av utsatthet och marginal-

isering. Det är inte heller ovanligt att tilliten till samhälles institutioner och andra som bor och 

verkar i området sjunker, vilket kan resultera i en minskad kollektiv förmåga. En stark 

kollektiv förmåga kan istället definieras som ett samhälle med högt förtroende mellan de som 

bor och verkar i området och till samhällets institutioner. Det finns också en förväntan om att 

de boende ska verka för att upprätthålla en viss social ordning, exempelvis genom att beivra 

beteenden som inte är önskvärda.125  

Rutinaktivitetsteorin bygger på att en kollektiv förmåga är att anse som en ”alternativ kapabel 

väktare” till samhällets institutioner då den kollektiva förmågan kan motverka händelser som 

inte är önskvärda i samhället, exempelvis brottsliga gärningar. Ur ett rutinaktivitetsteori-

perspektiv kan det vara en orsak till att brott förkommer i högre utsträckning i de områden 

som påverkas av sociala riskfaktorer. En låg kollektiv förmåga skapar större spelrum för ett 

normbrytande beteende, eftersom det inte finns någon gränssättning. Det skulle kunna vara en 

förklaringsmodell för varför ungdomar, huvudsakligen pojkar och unga män, som utsätts för 

sociala riskfaktorer i sin boendemiljö vid tidig ålder löper en stor risk för att utveckla ett 

brottsligt och normbrytande beteende.126 

6.3 Olika dimensioner av utsatthet  

Som tidigare nämnt är ett utsatt område ett område med utmärkande låg socioekonomisk 

status där kriminella inverkar på de lokala samhällena. Vad som särskilt ska poängteras är att 

den kriminella inverkan inte nödvändigtvis är knuten till en vilja att kontrollera ett samhälle, 

snarare är det de sociala omständigheterna som skapar situationen. En inverkan eller en 

påtryckning från kriminella kan ta sitt ursprung ur direkta – eller indirekta påtryckningar. 

Exempel på indirekta påtryckningar är ett ”utåtagerande missnöje mot samhället”, vålds-

handlingar där det finns risk att en tredje part kommer till skada, men också exempelvis 

situationer där narkotikahandel bedrivs på öppna gator. De direkta påtryckningarna tar istället 

                                                           
124 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 12f.  
125 Ibid, s. 14.  
126 Ibid, s. 14.  
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form genom direkta hot eller utpressningar. Den sammantagna effekten av påtryckningarna 

resulterar i ett samhälle där medborgarna känner en otrygghet. Otryggheten i sig tenderar att 

leda till en minskad vilja att såväl anmäla förekommande brott som att delta i eventuella 

rättsprocesser.127 

I ett särskilt utsatt område förekommer det generellt systematiska våldshandlingar och hot 

gentemot alla parter som utgör målsägande, anmälare eller vittnen. Vidare finns det en 

generell obenägenhet att delta i rättsprocesser. Vad som blir ytterligare försvårande är 

omständigheten att två utsatta områden skulle vara geografiskt närbelägna, vilket inte är helt 

ovanligt. Risken för samverkan mellan olika kriminella nätverk kan då öka. I särskilt utsatta 

områden sker det inte sällan en normalisering som resulterar i att de som bor i området inte 

lägger någon särskild vikt vid det avvikande läget som pågår i området. Det kan exempelvis 

röra sig om parallella samhällsstrukturer, religiös extremism eller starkt fundamentalistiska 

inflytanden som påverkar och begränsar människors fri- och rättigheter. Vidare är det vanligt 

förekommande att det finns en hög koncentration av kriminella i särskilt utsatta områden. 

Läget i ett särskilt utsatt område anses vara av akut karaktär.128 

Utöver utsatta områden och särskilt utsatta områden finns det en kategorisering som kan 

uttryckas som ett riskområde. Ett riskområde kännetecknas genom att området uppfyller 

kraven för att klassas som ett utsatt område, men är inte att anses som ett särskilt utsatt 

område. Det får därför karaktären av en mellannivå. Ett riskområde ska dock anses vara 

oroande, och det föreligger en nämnvärd risk att ett riskområde övergår till ett särskilt utsatt 

område för det fall inte adekvata åtgärder vidtas i tid.129  

6.4 Brottslighet i socioekonomiskt utsatta områden  

I socioekonomiskt utsatta områden råder det ofta en utbredd kriminalitet. En kriminell 

struktur som under en lång tidsperiod byggts upp till att få fäste i specifika områden. Inom 

utsatta områden skapas en intern normbildning med en tydlig reglering om vad som är allmänt 

accepterat. I socioekonomiskt utsatta områden samverkar och påverkar individer i olika åldrar 

varandra. Hot om repressalier är vanligt förekommande i utsatta områden. Individer som 

anmäler brott eller deltar i utredningar löper stor risk att utsättas för våld och hot. Med 

anledning härav är övergrepp i rättssak en utbredd företeelse i utsatta områden.130  

                                                           
127 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 10.  
128 Ibid, s. 10.  
129 Ibid, s. 11. 
130 Ibid, s. 4. 



29 

 

Polisen har vid tillfälle bedömt försäljning och distribution av narkotika som särskilt 

problematiskt i nämnda områden. Narkotikahandel har en förstärkande effekt på kriminella 

närverk vilket resulterar i våldsamma konflikter mellan de olika nätverk som är verksamma i 

olika områden. Vidare upplyser polisen i sin rapport att man kan se att våldet tydligt förändras 

över tid och att tröskeln för att använda våld, särskilt gentemot poliser, har haft en sjunkande 

riktning under de senaste 10 åren. Det är idag att beakta som något vanligt förekommande att 

unga, gemensamt och i grupp, utövar våld gentemot tjänstemän som exempelvis poliser. Att 

tröskeln för att använda våld sjunker allt mer blir särskilt tydlig och allvarlig i de större 

städerna, där det bland annat förekommer skjutningar med dödlig utgång bland kriminella 

närverk i allt större utsträckning.131 Under 2019 dog totalt 41 personer i samband med de 320 

skjutningar som inträffade, det ger ett genomsnitt på skottlossningar åtta av tio dagar under 

hela 2019.132 Koncentrationen av kriminella och förekomsten av platser där unga individer i 

grupp samlas skapar situationer som är svåra att hantera. Samhället är i dagsläget inte rustat 

för att hantera det stora antalet kriminella som huserar i utsatta områden, inte minst saknar 

övriga samhällsaktörer kompetens att möta den aktuella problematiken.133 

I BRÅ:s rapport 2018:9 om utvecklingen i socialt utsatta områden, vars syfte är att ” på en 

övergripande nivå beskriva hur utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för 

rättsväsendet fördelat sig och utvecklats över tid i socialt utsatta områden jämfört med övriga 

urbana områden”, framkommer att antalet brott mot enskilda individer, inklusive våldsbrott, 

är högre i utsatta områden jämfört med andra urbana områden.134 Enligt BRÅ:s rapport har 

man på senare år sett en tydlig ökning av utsatthet i utsatta områden. Vad som särskilt 

framkommer är att andelen egendomsbrott135 är större i socialt utsatta områden, jämfört med 

övriga urbana områden.136 Vidare är andelen som upplever tillvaron i utsatta områden som 

otrygg högre bland såväl män som kvinnor än i övriga områden. BRÅ har däremot kunnat 

konstatera att oron bland kvinnor i utsatta områden ofta är markant högre än oron bland män, 

exempelvis vid utevistelse under kvällstid.137 Skillnaden blir om ännu mer markant för det fall 

jämförelsen istället sker mellan kvinnor i socialt utsatta områden och män i övriga urbana 

områden.138 Vad som är anmärkningsvärt är det faktum att det är en relativt liten skillnad 

                                                           
131 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 4. 
132 SVT, Färre skjutningar i Stockholm – men fler döda, 2020-01-06.  
133 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 4. 
134 Ibid, s. 6. 
135 Exempel på egendomsbrott är bostadsinbrott, stöld ur eller från fordon, bilstöld och cykelstöld.  
136 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 6.  
137 Ibid, s. 6.  
138 Ibid, s. 32. 
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bland män i utsatta områden och män i andra urbana områden vad gäller oro för brottslighet i 

samhället, ca 26 procent av män i samtliga områden känner rädsla för att bli utsatt för brott. 

Män tenderar alltså allmänt att känna mindre oro för att bli utsatt för brott oavsett vart man är 

bosatt.139  

Generellt finns det i socialt utsatta områden en oro för bilinbrott, utevistelse under kvällstid 

och otrygghetens påverkan på livskvaliteten som inte upplevs i samma utsträckning i andra 

urbana områden. Utvecklingen vad avser oro och otrygghet har på senare år haft en 

uppåtpekande riktning, både i utsatta områden och i icke utsatta områden.140 Dessutom visar 

resultatet av rapporten att det finns en större generell oro för att bli utsatt för brott.141 

Det framkommer i BRÅ:s rapport att den målgrupp som i störst utsträckning utsätts för 

våldsbrott är män i socialt utsatta områden. Vidare är andelen egendomsbrott större i socialt 

utsatta områden än andra urbana områden. Rapporten, som tar utgångspunkt i utvecklingen 

mellan 2006-2017, visar att utvecklingen för egendomsbrott har haft en likvärdig trend bland 

såväl utsatta- som andra områden, där resultaten under de första åren pekar på en nedåtgående 

trend, för att på senare år vända uppåt och bli allt vanligare igen.142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
139 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 21f. 
140 Ibid, s. 6.  
141 Ibid, s. 33. 
142 Ibid, s. 32f. 
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7. Brottsstatistik i svenska kommuner  

7.1 Inledning  

I uppsatsen jämförs brottsstatisk i två stycken kommuner i Stockholms län. Läsaren bör redan 

nu ha i åtanke att polisens rapport om utsatta områden143 bygger på utsatta områden och inte 

kommuner. Med anledning härav kan viss kritik riktas mot det komparativa inslaget i studien. 

Det bottnar i att det inte finns användbar statistik som redogör för procentuellt invånarantal av 

utrikesfödda i ett specifikt område. Inte heller har undertecknad funnit brottsstatistik som 

hänförs till områdesnivå, utan enbart statistik som presenteras på kommunnivå. Undertecknad 

har, trots vetskapen av ovan, valt att inkludera brottsstatistik i ett utsatt och ett icke utsatt 

område då undertecknad är av uppfattningen att statistiken fyller en viktig roll för att kunna 

föra en djupare analys i uppsatsen.  

Jag har valt att komparera Järfälla kommun med Solna kommun, två geografiskt närbelägna 

kommuner i Stockholms län. Urvalet av kommuner bygger på SCB:s rapport om invånarantal 

och andel invandrare i svenska kommuner samt polisens rapport om utsatta och särskilt utsatta 

kommuner. Två olika områden i Järfälla kommun förekommer i Polisens rapport, Sångvägen 

och Termovägen. Solna kommun förekommer inte i rapporten och anses därav inte vara av 

utsatt karaktär inom ramen för den aktuella studien.144  

Vid urval av kommuner tillämpades SCB:s rapport om invånarantal och andel utrikesfödda i 

svenska kommuner. Järfälla kommun hade den 31 december 2018 ett invånarantal om 78 480 

personer. Vid samma tidpunkt rapporterades Solna kommun ha ett invånarantal om 80 950 

personer.145 Det totala invånarantalet spelar inom ramen för uppsatsen inte lika stor roll som 

andel invandrare i en kommun. Det blev ändå viktigt för mig att välja två kommuner med 

relativt lika antal invånare då en för stor skillnad i invånarantal skulle medföra ett lägre 

reliabelt resultat. Det bottnar i att mindre kommuner potentiellt kan stå inför andra typer av 

problematik än större kommuner, exempelvis vad avser ekonomiska förutsättningar.  

För att kunna föra en argumentation som berör potentiella anledningar till brottslighet i utsatta 

områden kopplat till misslyckad integrationspolitik är det av större vikt för uppsatsen att två 

kommuner med lika andel invandrare väljs. För att kunna dra reliabla slutsatser krävs att 

invandrarantalet procentuellt är relativt stort i en kommun för att kunna dra slutsatser som inte 

                                                           
143 Polisen, Kriminell påverkan i lokalsamhället – En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, s. 7. 
144 Ibid, s. 7. 
145 SCB, Befolkningsstatistik - Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2018, 2019. 
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enbart bygger på tillfälligheter. Såväl Järfälla kommun som Solna kommun har en andel 

utrikesfödda om 30,5 procent av samtliga invånare i kommunen, vilket gör att de blir 

kompatibla i den aktuella uppsatsen. Läsaren bör ha i åtanke att en procentandel om 30,5 

procent av det totala invånarantalet förhållandevis är mycket högt. Enbart ett väldigt litet antal 

kommuner har en högre andel invandrare än så.146 

7.2 Våldsbrott  

I kategorin våldsbrott innefattas i den aktuella uppsatsen följande brottstyper: misshandel, 

grov fridskränkning och kvinnofridskränkning, våldtäkt och grov våldtäkt och försök till mord 

eller dråp. Mord och dråp innefattades tidigare i kategorin men avlägsnades på grund av dess 

missvisande karaktär. Mer än 50 procent av de fall som anmäls där det förekommer dödligt 

våld visar sig sedermera utgjorts av självmord, naturliga dödsorsaker eller självmord. Mord 

och dråp redovisas numer i en särskild kategori såsom dödligt våld och behandlas inte inom 

ramen för uppsatsen.147 

Inom kategorin våldsbrott råder ett stort mörkertal. Misshandelsbrott, som i kategorin 

våldsbrott utgör en relativt stor andel, kommer sällan till polisens kännedom. Dessutom är 

anmälningsbenägenheten generellt låg och beroende av andra faktorer såsom hur grovt 

våldsbrottet var, men i synnerhet om gärningsmannen och offret hade en relation. För det fall 

det finns en nära relation mellan offer och gärningsman är anmälningsbenägenheten avsevärt 

mycket lägre än om våldet utövas av en främling.148  

Tabell 7.1. Antal anmälda brott inom kategorin våldsbrott i Järfälla kommun. 

Resultatet redovisas i antal brott samt antal brott per 100 000 invånare. År 2018 och 

2019.   

 

 

 

 

 

                                                           
146 Se exempelvis Botkyrka, Södertälje, Sigtuna i SCB, Befolkningsstatistik - Utrikes födda efter län, kommun 

och födelseland 31 december 2018, 2019. 
147 SVT, Anmälda våldsbrott i Sverige, 2018. 
148 Ibid.  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik--kommun-lan-och-riket/utrikes-fodda-efter-lan-kommun-och-fodelseland-31-december/
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Källa: Statistik från BRÅ:s statistikdatabas över brottsstatistik på kommunnivå från år 1996 och framåt.  

Statistik från 2019 anges som prel. och innebär att siffrorna är preliminära. 

Tabell 7.2. Antal anmälda brott inom kategorin våldsbrott i Solna kommun. Resultatet 

redovisas i antal brott samt antal brott per 100 000 invånare. År 2018 och 2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistik från BRÅ:s statistikdatabas över brottsstatistik på kommunnivå från år 1996 och framåt.  

Statistik från 2019 anges som prel. och innebär att siffrorna är preliminära. 

7.3 Egendomsbrott 

Med egendomsbrott avses i detta fall inbrottsstöld, snatteri, rån, tillgrepp av 

fortskaffningsmedel och häleribrott. Det finns ett antal faktorer som har betydelse för 

anmälningsbenägenheten vad gäller egendomsbrott. Dels påverkas anmälningsbenägenheten 

av vem som är offret, hur stor skadan är, men framför allt om det stulna objektet är försäkrat 

så att anmälningen resulterar i en ekonomisk ersättning. Det bottnar i att försäkringsbolagen 
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som huvudregel kräver att en polisanmälan måste ha upprättats för att ersättning ska utgå för 

ett stulet objekt.149  

Historiskt har det konstaterats att anmälningsbenägenheten är större för det fall värdet av det 

stulna objektet överstiger försäkringsbolagets självrisk. Vidare anmäls stölder som inneburit 

stor ekonomisk förlust för den enskilde i större utsträckning än om värdet av det stulna 

objektet anses vara av ringa karaktär. Troligtvis anmäls förmögenhetsbrott i större 

utsträckning av privatpersoner än av företag. Det beror på att anmälningsbenägenheten 

varierar beroende på om den enskilda upplever att stölden medfört kränkning av ens 

identitet.150  

Mörkertalet vad gäller egendomsbrott varierar en del beroende på brottstyp. Mörkertalet för 

exempelvis häleri kan anses vara väldigt stort beaktat all den försäljning som numera sker 

digitalt via försäljningssidor. På så sätt skapar det svårigheter för att kunna avgöra hur 

produkten i fråga landat i säljarens ägo. Vidare råder det dessutom ett stort mörkertal vad 

gäller exempelvis stöld i varuhus och i butiker, vilket gör att statistiken troligtvis inte ger en 

tillförlitlig bild över den faktiska brottsligheten. Däremot ger nedan statistik en relativt god 

bild över brottslighetens omfattning i brott såsom bilstöld och bostadsinbrott eftersom 

anmälningsbenägen oftast är något högre på grund av integritetsskäl och stöldens 

omfattning.151  

Tabell 7.3. Antal anmälda brott inom kategorin egendomsbrott i Järfälla kommun. 

Resultatet redovisas i antal brott samt antal brott per 100 000 invånare. År 2018 och 

2019.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 SVT, Anmälda stöld- rån och häleribrott i Sverige, 2018. 
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Källa: Statistik från BRÅ:s statistikdatabas över brottsstatistik på kommunnivå från år 1996 och framåt.  

Statistik från 2019 anges som prel. och innebär att siffrorna är preliminära 

Tabell 7.4. Antal anmälda brott inom kategorin egendomsbrott i Solna kommun. 

Resultatet redovisas i antal brott samt antal brott per 100 000 invånare. År 2018 och 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Statistik från BRÅ:s statistikdatabas över brottsstatistik på kommunnivå från år 1996 och framåt.  

Statistik från 2019 anges som prel. och innebär att siffrorna är preliminära. 

7.4 Narkotikabrott  

Narkotikabrott definieras såsom ”när en person utan tillstånd ger bort eller säljer narkotika, 

framställer narkotika med avsikt att sälja eller ge bort eller skaffar narkotika med avsikt att 

sälja eller ge bort.”152 För det fall en individ bearbetar, transporterar, skaffar, förpackar, 

förvarar eller på något sätt behandlar narkotika som är, eller inte är, för eget bruk kan 

individen i fråga gjort sig skyldig till narkotikabrott. Med det sagt innefattas dessutom alla 

handlingar som kan komma att leda till främjad narkotikahandel, såsom att förmedla en 

kontakt mellan en köpare och en säljare, samt individer som för eget bruk innehar, brukar 

eller hanterar narkotika på annat sätt. All hantering av narkotika är idag kriminaliserat.153 

Trots en uppåtgående trend i anmälningar som hänför sig till narkotikabrott under de senaste 

decennierna råder det ett stort mörkertal över den faktiska brottsligheten. Det innebär att 

statistiken inte kan användas som ett mått för den faktiska brottsligheten. Det ökade antalet 

anmälningar kan förklaras, eller ses som ett resultat av, polisens och tullens arbete. Dess 

                                                           
152 SVT, Anmälda stöld- rån och häleribrott i Sverige, 2018. 
153 SVT, Anmälda narkotikabrott i Sverige, 2018. 
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insatser och resursfördelning är faktorer som främst påverkar ökningen av antalet anmälningar 

hänförda till narkotikabrott.154  

Tidigare har det inte varit ovanligt att narkotikabrott anmälts som seriebrott. Med det sagt 

kunde varje enskilt tillfälle som en enskild individ erkänt innehav av narkotika under en lång 

tidsperiod ses som en egen anmälan och således ett eget brott i statistiken. Det resulterade i att 

en enskild individ exempelvis kunde ha orsakat över 1 000 anmälningar för innehav av 

narkotika. Förekomsten av seriebrott har minskat över tid beaktat att man på senare tid sett 

över rutinerna för hur man bör se på narkotikabrott. Det innebär också att den statistik som 

finns över anmälda narkotikabrott kan komma att vara missvisande såväl uppåt som nedåt i 

statistiken.155  

 

Tabell 7.5. Antal anmälda brott inom kategorin narkotikabrott i Järfälla kommun. 

Resultatet redovisas i antal brott samt antal brott per 100 000 invånare. År 2018 och 

2019. 

 

 

 

Källa: Statistik från BRÅ:s statistikdatabas över brottsstatistik på kommunnivå från år 1996 och framåt.  

Statistik från 2019 anges som prel. och innebär att siffrorna är preliminära. 

 

Tabell 7.6. Antal anmälda brott inom kategorin narkotikabrott i Solna kommun. 

Resultatet redovisas i antal brott samt antal brott per 100 000 invånare. År 2018 och 

2019. 

 

 

 

 

Källa: Statistik från BRÅ:s statistikdatabas över brottsstatistik på kommunnivå från år 1996 och framåt.  

Statistik från 2019 anges som prel. och innebär att siffrorna är preliminära. 
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8. Analys 

8.1 Integrationspolitik och socioekonomiskt utsatta områden 

I takt med invandringspolitikens resa mot en integrationspolitik fanns en förhoppning om en 

mer inkluderande framtid för invandrare. En utpekande invandringspolitik ersattes med en 

integrationspolitik som inte enbart skulle omfatta utrikesfödda individer utan skulle verka för 

att alla individer skulle få en känsla av delaktighet i samhället.156 Som en särskilt viktig punkt 

i integrationsarbetet lyftes tidigt det svenska språket. Att alla individer erbjuds att lära sig det 

svenska språket ligger till stor del på det statliga bordet. Det svenska språket är ett 

kommunikationsmedel och en länk mellan medborgare i samhället. Vidare ses grundläggande 

språkkunskaper som en förutsättning för att kunna vara en jämgod och medansvarig 

medborgare i samhället. Det svenska språket blir därför en förutsättning för att en individ fullt 

ut ska kunna integreras i samhället, genom att kunna fullgöra sina skyldigheter och 

tillgodogöra sina rättigheter.157 Utöver ett kommunikationsmedel blir det kunskaper i det 

svenska språket en viktig faktor för att invandrare ska kunna ha ett hög vertikal och 

horisontell tillit, alltså tillit till svenska institutioner och tillit till medmänniskor. Den sociala 

tilliten spelar därför stor roll i integrationsprocessen. Språket lyfts dessutom som ett viktigt 

fokusområde i regeringens skrivelse158 efter att riksrevisionen vid ett flertal tillfällen efter att 

integrationspolitikens mål fastställts år 1997 visat att målen ännu inte fått genomslagskraft.159  

Brister i det svenska språket skapar svårigheter för invandrare i fråga om försörjning och 

sysselsättning. Såväl försörjning som sysselsättning är oerhört viktiga delar i 

integrationsarbetet. Resurser bör riktas mot att skapa förutsättningar för individer att skapa en 

försörjning för att bli delaktig i samhället.160 Utbildning har kommit att visa sig vara en ytterst 

värdefull skyddsfaktor för individer som lever i utsatta områden, trots det lämnar ca 40 

procent av unga individer i utsatta områden grundskolan utan godkända betyg. Unga är idag 

en riskgrupp som lättare tenderar att påverkas av omgivningen och det normbrytande 

beteendet. För det fall individer, särskilt unga individer, i utsatta områden får möjlighet till 

utbildning kan det motverka såväl beteendeproblem som kriminalitet.161 Särskilda resurser bör 

därför riktas mot unga för att redan i tidig ålder påverka såväl levnadsförhållande som 

                                                           
156 Prop. 1997/98:16, s. 21. 
157 Ibid, s. 24. 
158 Skr. 2008/09:24. 
159 RiR 2005:5, s.7; Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 13, s. 16ff. 
160 Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 13, s. 16; ibid, s. 34.  
161 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 12.  
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integration. Det är med anledning härav särskilt viktigt att resurser riktas mot utsatta områden, 

i huvudsak särskilt utsatta områden, för att från början motverka att bristen på utbildning får 

konsekvenser i form av olika typer av problematik. 

I socioekonomiskt utsatta områden råder flertalet riskfaktorer, bland annat lyfts arbetslöshet, 

trångboddhet och en misslyckad skolgång som några utav dem. Andelen sysselsatta i Sverige 

var i februari 2017 66,7 procent, vilket får anses som en hög siffra i jämförelse med andelen 

sysselsatta i utsatta områden, där procentsatsen enbart uppgår till 49,5 procent.162 I en tid där 

ett av integrationspolitikens stora mål är sysselsättning och försörjning skapar en sådan låg 

andel sysselsatta vissa problem, bland annat skapar en låg sysselsättning incitament för att 

försörja sig på alternativa sätt. Tidigare forskning beskriver ett sådant levnadssätt som en 

social riskfaktor. Vidare beskrivs etnisk segregation som en social riskfaktor.163  

Det har historiskt varit svårt att integrera invandrare i arbetsmarknaden och i det svenska 

språket..164 För det fall det skapas en etnisk segregation finns det risk att det skapas ett 

utanförskap som kan komma att präglas av motstånd gentemot det svenska samhället. Ett 

sådant motstånd sätter käppar i hjulet för integrationspolitikens mål eftersom individer slussas 

ut eller på eget bevåg bosätter sig i specifika områden på grund av nätverk, ofta utsatta 

områden, där det i högre grad förekommer kriminalitet och arbetslöshet.165 Vidare påverkas 

det sociala kapitalet negativt som i sin tur tenderar att påverka integrationsprocessen.166 

Socioekonomiskt utsatta områden präglas av en kriminaliserande process som har flera 

förklaringsmodeller. Processen kan bland annat bottna i oroligheter bland etniska grupper där 

tidigare konflikter kan göra avtryck, men också i att utsatta områden generellt har en lägre 

kollektiv förmåga. Faktorerna skapar en kriminaliserande process som riskerar att leda till en 

”alternativ social ordning”, vilket ur ett rutinaktivitetsteori-perspektiv kan förklara varför brott 

i stor utsträckning begås i utsatta områden.167 Socioekonomiskt utsatta områden präglas 

dessutom utav en generell trångbeboddhet. Boverket har i en rapport kunnat konstatera att det 

i huvudsak är unga vuxna, utrikesfödda och hushåll med låga inkomster som lever 

trångbebott.168 Att utrikesfödda och individer med låg inkomst placeras och bosätter sig i 

                                                           
162 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 12. 
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166 Rothstein Bo, Sociala fällor och tillitens problem, s. 190. 
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trångbebodda, socioekonomiskt utsatta områden kan ses som en brist i integrationsprocessen. 

Ett sådant boende skapar inte rättvisa förutsättningar för exempelvis utrikesfödda att skapa ett 

nätverk i samhället för att kunna sysselsätta sig169 och öka sina kunskaper i det svenska 

språket170, vilket är två av de integrationspolitiska målen.  

Sverige har tidigare upplevt invandringsvågor, både vad gäller arbetskraftsinvandring och 

flyktinginvandring. I tidigare kapitel har det framkommit att flyktinginvandringen tidigare 

haft en mer generös ställning hos den svenska befolkningen än arbetskraftsinvandring. Med 

andra ord har det generellt funnits en mer positivt inställning till invandrare för det fall det rör 

sig om flyktingar. Det har sedan 2016 skett en förändring av attityd till invandring hos de 

svenska medborgarna, där flyktinginvandring har fått en sämre ställning i samband med att 

flyktinginvandring i allt större utsträckning kopplas an till terrorism och oroligheter i 

samhället.171 Det är inte omöjligt att den förändrade attityden till flyktinginvandring dessutom 

bottnar i att svenska medborgare känner en oro för att antalet invandrare ska öka till en nivå 

där samhället, och de själva, tappar kontrollen.172  

Sett till att samhället tidigare präglats av ett ”vi” och ett ”dem” kan det troligtvis skapa 

ytterligare motsättningar till invandring. Sett ur Rothsteins teori om socialt kapital skapar ”ett 

vi” och ett ”dem” problematik i form av låg social tillit. Rothsteins teori om socialt kapital 

bygger på att institutioner är sakliga, opartiska och behandlar samtliga individer på ett 

likvärdigt sätt för att individer ska känna hög social tillit till medmänniskor och 

institutioner.173 Genom att säråtgärder fortfarande riktas mot invandrare uppfylls inte dessa 

principer, vilket kan förklara varför låg social tillit skapas hos invandrare.174 Låg social tillit 

kan därför vara en bidragande faktor till att de integrationspolitiska målen inte fått 

genomslagskraft. 

8.2 Socioekonomiskt utsatta områden och brottslighet 

Socioekonomiskt utsatta områden präglas av ett antal faktorer som skapar svårigheter för 

tjänstemän, bland annat poliser, att arbeta. Det beror främst på den utbredda trångboddheten i 

utsatta områden, men också förekomsten av brottslighet. Särskilt problematiskt är det i 

                                                           
169 Prop. 1997/98:16, s. 20f. 
170 Ibid, s. 24. 
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särskilt utsatta områden.175 Samhällsaktörer saknar kompetens för att hantera den stora 

koncentrationen av kriminella som huserar i utsatta områden. Att polisen inte har möjligheten 

att arbeta och vara ”kapabla väktare” skapar problematik i form av ett normlöst samhälle där 

den kollektiva kraften generellt är mycket lägre än i icke utsatta områden.176 

David Weisburd har tidigare konstaterat att den kollektiva kraften i brottsintensiva och utsatta 

områden är relativt låg, vilket skapar normbrytande samhällen med hög kriminalitet i 

avsaknad av gränssättning.177 När det i utsatta områden skapas en intern normbildning i med 

reglering om vad som är allmänt accepterat i samhället skapas otydliga regler att förhålla sig 

till. I avsaknad ”kapabla väktare” och förtroende till samhällets institutioner skapas en 

”alternativ social ordning” som öppnar upp för en kriminaliserande process med alternativa 

inkomster, arbetslöshet och trångbeboddhet.178 Det är alltså inte nödvändigtvis så att den 

kriminella inverkan bottnar i en vilja att kontrollera samhället, utan situationen skapas snarare 

utav sociala omständigheter.179 

Att brott begås i utsatta områden kan förstås genom Lawrence Cohen och Marcus Felsons 

rutinaktivitetsteori. I ett normlöst samhälle utan kapabla väktare, där gärningsmannen 

motiveras i brist på alternativ sysselsättning krävs det enbart ett lämpligt objekt för att brott 

ska begås. Det blir därför inte svårt att förstå varför brott centreras till utsatta platser och att 

dessa platser är i akut behov av ytterligare resurser.180 

8.2.1 Våldsbrott i svenska kommuner 

Vad som är problematiskt inom kategorin våldsbrott är det stora mörkertal som präglar 

anmälningsstatistiken.181 Som framkommer i avsnitt 7.2 är det relativt få våldsbrott som 

kommer till polisens kännedom, speciellt vad avser misshandelsbrott. Våld som sker i nära 

relation anmäls i mindre utsträckning på grund av den nära relation offret hade till 

gärningsmannen, vilket gör att statistiken i den aktuella rapporten blir något missvisande.182 

Mörkertalet gör alltså att statistiken sannolikt är högre än de siffror som presenteras i 

uppsatsen. Dessutom förekommer hot om repressalier i utsatta områden vilket innebär att 

                                                           
175 Polisen, Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen, s. 10. 
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individer som beblandar sig i utredningar löper stor risk att utsättas för våld. Att antalet 

övergrepp i rättssak har en överrepresentativ andel som på ett eller annat sätt kan kopplas till 

utsatta områden skapar i sig en tystnadskultur bland invånarna.183 Tystandskulturen kan 

dessutom potentiellt bottna i den låga sociala tilliten i ett utsatt samhälle, där individen varken 

känner tillit till myndigheter eller till sina medmänniskor. Den låga sociala tilliten resulterar 

därför i att individer inte söker produktiva samarbeten med andra individer i samhället.184  

Trots det stora mörkertalet uppgår antalet brott i Järfälla kommun till fler anmälda våldsbrott 

än i Solna kommun. Ett sådant resultat talar för att våldsproblematiken är mer utbredd i 

utsatta områden.185 Vad som talar emot ett sådant resonemang är att statistiken till viss del är 

missvisande beaktat att relativt få våldsbrott som sker i nära relation kommer till polisens 

kännedom.186 Den generella obenägenheten att delta i rättsprocesser i särskilt utsatta områden 

talar för att antalet våldsbrott som förekommer i utsatta områden troligtvis är högre än BRÅ:s 

statistik från 2018 och 2019.187 BRÅ har tidigare kommit fram till att våldsbrott, i jämförelse 

med övriga urbana områden, förekommer i högre utsträckning i utsatta områden. Det framgår 

av BRÅ:s rapport 2018:9. I samma rapport framkommer att män i utsatta områden löper störst 

risk att utsättas för våldsbrott, vilket styrker att våldsbrott i hög utsträckning förekommer i 

såväl utsatta som särskilt utsatta områden.188  

8.2.2 Egendomsbrott i svenska kommuner 

I BRÅ:s rapport 2018:9 framkommer att andelen egendomsbrott generellt är större i utsatta 

och särskilt utsatta områden än i övriga urbana områden. Vad som utmärker sig som en 

generell oro i utsatta områden är oron över egendomsbrott i form av exempelvis bilinbrott. 

BRÅ:s rapport tydliggör att trenden för egendomsbrott har haft en likvärdig kurva inom såväl 

utsatta områden som övriga urbana områden. Det innebär att egendomsbrott i utsatta områden 

inte ligger på en konstant nivå utan kan komma att gå i trender.189  

Trots att socialt utsatta områden enligt BRÅ:s rapport i högre utsträckning utsätts för 

egendomsbrott kan det till viss del ifrågasättas. BRÅ:s egen statistik från 2018 och 2019 visar 

att andelen egendomsbrott som anmäldes i Solna kommun under året var högre än andelen 

egendomsbrott som anmäldes i Järfälla kommun, trots att Järfälla kommun enligt polisens 
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rapport har områden som klassas utsatta.190 Ett sådant resultat styrker snarare att 

egendomsbrott är centrerat till specifika områden än förekommande i utsatta och särskilt 

utsatta områden. 

Det bör poängteras att mörkertalet är relativt högt även inom denna brottstyp vilket riskerar 

att inte skapa fullt reliabla resultat. Vidare bör man beakta att statistiken har ett relativt stort 

mörkertal vad avser häleri, medan statistiken ger en god bild över den faktiska brottsligheten 

rörande bostadsinbrott och bilstöld. Generellt finns ett samband mellan stöldgodsets värde och 

den utsatta partens benägenhet att anmäla. Anmälningsbenägenheten för egendomsbrott är 

knutet till värdet av stöldgodset och om det förekommit en upplevd kränkning av integritet 

hos den utsatta parten. Det skulle förklara varför brottsstatistiken är mer trovärdig i denna typ 

av brottslighet och lägre i brott som är av mer ringa karaktär. Stöldgods, vars värde 

understiger försäkringsbolagets självrisk, anmäls i lägre utsträckning än vad stöldgods som 

överstiger självrisksumman.191 Troligtvis råder det en större tystandskultur i kriminella kretsar 

än inom urbana områden vilket kan vara en förklaring till att statistiken talar för att 

egendomsbrott sker i större utsträckning i Solna. Vidare skulle en annan förklaring kunna vara 

att kriminella nätverk i större utsträckning ängar sig åt brottslighet utanför sin hemvist, 

beaktat att utsatta områden troligtvis är mer bevakade än icke utsatta områden.   

Utsatta områden präglas ofta av en socioekonomiskt låg status.192 Utifrån rutinaktivitetsteorin, 

där brott begås på en lämplig plats, för ett lämpligt byte och utan ”kapabla väktare” torde det 

bli rationellt att begå brott i ett urbant område där tillsynen är låg och stöldgodset kan uppgå 

till höga summor. Värdet av att begå brottet är knutet till värdet av det stöldgods som brottet 

genererar och risken av att bli påkommen, vilket får anses logiskt sett ur ett rational choice 

perspektiv.193  

8.2.3 Narkotikabrott i svenska kommuner 

Polisen har tidigare gjort bedömningen att försäljning och distribution av narkotika är att 

anses som särskilt problematiskt i utsatta och särskilt utsatta områden. Den narkotikahandel 

som bedrivs i utsatta områden har som tidigare nämnts en förstärkande effekt på de kriminella 

nätverk som florerar i områdena, vilket tenderar att skapa våldsamma konflikter mellan de 
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olika nätverken.194 Statistiken i utsatta kommuner visar att narkotikaproblematiken är utbredd. 

Antalet anmälda narkotikabrott i utsatta och särskilt utsatta områden är högre än antalet 

anmälningar i icke utsatta områden, vilket är en indikation på att socioekonomiskt utsatta 

områden i högre grad präglas av brottslighet som hänförs till narkotika. Vad som är intressant 

är antalet anmälda narkotikabrott i Solna kommun under 2018 respektive 2019. I Järfälla 

kommun anmäldes enbart 202 respektive 276 stycken fler narkotikabrott under år 2018 och 

2019 än i Solna kommun.195 Ett sådant resultat talar för att det visserligen förekommer fler 

kända narkotikabrott i Järfälla, men resultatet är inte så pass reliabelt att det är möjligt att dra 

en generell slutsats som indikerar att narkotikaproblematiken alltid är större i utsatta områden 

än inom övriga urbana områden. Vidare ska poängteras att anledningen till att fler 

narkotikabrott uppdagats under senare tid är på grund av de särskilda åtgärder som riktats mot 

narkotikabrottsligheten i utsatta områden. En insats som inte nödvändigtvis har gjorts i icke 

utsatta områden och därmed bör vägas in.196  

Trots att statistiken talar för en större problematik i utsatta områden bör man till viss del vara 

försiktig med att dra slutsatser som enbart bygger på BRÅ:s statistik beaktat det stora 

mörkertalet som statistiken inte täcker.197 De facto att socioekonomiskt utsatta områden till 

stor del präglas av kriminalitet skapar det en generell oro i utsatta områden. Bland annat 

skapar de vanligt förekommande påtryckningarna med hot och utpressningar en 

tystnadskultur som gör att en stor del av de brott som begås inte kommer till polisens 

kännedom. Tystnadskulturen bygger till en stor del på otrygghet och osäkerhet som tenderar 

att resultera i en minskad vilja att anmäla förekommande brott, men också i den låga sociala 

tilliten som ofta präglar utsatta områden av olika anledningar. I ett utsatt område, där 

narkotikabrott är vanligt förekommande, hamnar därför en stor del av de brott som begås 

under radarn.198  
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9. Slutsats och diskussion  

Resultatet av uppsatsens tidigare avsnitt pekar på att det råder en hög brottslighet i 

socioekonomiskt utsatta områden. Det är min uppfattning att bristande integration av 

invandrare, där bristande språkkunskaper, marginalisering och oförmåga till sysselsättning är 

bidragande faktorer till att invandrare i stor utsträckning hamnar i socioekonomiskt utsatta 

områden. I brist på utbildning och sysselsättning skapas incitament för alternativa inkomster 

och försörjningstekniker som kan vara av brottslig karaktär. Även om inte 

integrationsprocessen i sig bidrar till ökad lokal brottslighet, är det min uppfattning att 

brottslighet kan bli ett resultat av en misslyckad integration från staten och kommunens sida. 

Att de integrationspolitiska målen ifrån 1997 inte får genomslagskraft kan i sig ses som ett 

misslyckande beaktat att riksrevisionen lyfter ett flertal alternativa förklaringar till att målen 

inte får genomslagskraft. Att invandrare fortfarande utsätts för säråtgärder långt efter den 

första tiden i Sverige kan vara en bidragande faktor till att invandrare upplever att de 

marginaliseras. En sådan upplevelse riskerar att skapa ett motstånd till samhället som gör det 

ännu svårare för invandrare att integreras, och således bidrar till en lägre social tillit hos 

invandrare.  

Det är min uppfattning att en misslyckad integrering också skapar lägre socialt kapital. Trots 

att integrationspolitikens mål är att skapa en politik för alla individer för att eliminera ett ”vi” 

och ett ”dem” framkommer indikationer på att detta ännu inte fått genomslagskraft. Det blir 

därför lätt att förstå att ett samhälle som i stor utsträckning grundar sig på fördomar som 

hänförs till ras och etnicitet, tillsammans med att immigranten i sig upplever att denne inte har 

samma förutsättningar i det svenska samhället, inte uppmuntrar immigranten till 

mellanmänsklig kontakt utanför den egna gruppen. I ett samhälle där invandrare 

marginaliseras och förhindras från utåtriktade interaktioner tvingas individer med låg social 

tillit att lära sig tyda signaler som berättar om en individ är pålitlig eller ej, alltså skapas en 

högre social intelligens enligt Yamagishis teori om kopplingen mellan socialt kapital och 

social intelligens. För det fall institutioner verkar utan att fästa vikt vid egenskaper eller 

tillhörigheter, som myndigheter och institutioner ska enligt de integrationspolitiska målen, är 

det min uppfattning den sociala tilliten skulle öka.  

Brottsstatistiken som presenteras i uppsatsen skiljer sig något från min tidiga hypotes. Antal 

anmälda våldsbrott får ett väntat utfall där Järfälla kommun med två utsatta områden i större 

utsträckning har ett högre antal anmälningar. Utfallet i kategorin egendomsbrott var av en mer 

oväntad karaktär. Liksom i kategorin narkotikabrott får utfallet oväntade resultat genom att 
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det Solna kommun med icke utsatta områden ligger på en liknande nivå, alternativt högre nivå 

än kommunen med utsatta områden vad gäller antalet anmälda brott under 2018 och 2019. Ett 

sådant utfall kan förklaras genom att det, tillsammans med en mer gedigen tystnadskultur, 

råder en större oro och rädsla för att deltaga i rättsprocessen till följd av hot om repressalier i 

utsatta områden. Det kan också förklaras genom att den låga sociala tilliten inte främjar 

samverkan utanför den egna gruppen.  

Det mörkertal som är genomgående i BRÅ:s undersökning är problematiskt. Tystnadskulturen 

tenderar att göra statistiken såväl missvisande som icke reliabel. Det går med bakgrund i det 

inte att dra en slutsats som med säkerhet visar att brott, i samtliga tre brottstyper som 

behandlats inom ramen för uppsatsen, förekommer mer frekvent i kommuner med utsatta och 

särskilt utsatta områden än i kommuner med icke utsatta områden. Med det sagt är det dock 

min personliga uppfattning att brott i högre utsträckning kommer till polisens kännedom i icke 

utsatta områden, beaktat den normbrytande beteendekulturen och oro som präglar utsatta 

områden.  

Den kriminaliserande process som ofta bildar kriminella nätverk med bas i utsatta områden 

drar i stor utsträckning tills sig andra kriminella nätverk. Det skapar en accelererande effekt 

där den alternativa sociala ordningen får ett starkare fäste i området. Ett utsatt område blir 

således attraktivt för kriminella närverk i avsaknad av alternativa väktare eftersom den 

kollektiva förmågan minskar i takt med att brottsligheten ökar. Det finns en vedertagen risk 

att ett sådant nätverk tidigt rekryterar unga individer och nyanlända i avsaknad av skyddsnät 

såsom sysselsättning och utbildning. Att socioekonomiskt svaga individer och invandrare 

hamnar och verkar i utsatta områden som präglas av kriminalitet är för mig ett misslyckande i 

integrationsprocessen och ett misslyckande med de mål som präglar en modern 

integrationspolitik.  

Trots att det finns forskning som tyder på att det finns en utbredd kriminalitet i utsatta – och 

särskilt utsatta områden går det inte per automatik att dra slutsatsen att kriminalitet i utsatta 

områden enbart beror på invandring eller att de är socioekonomiskt utsatta. Istället är det min 

uppfattning att det i frågan råder intersektionalitet med flertalet olika variabler som 

tillsammans kan förklara den lokala brottsligheten, snarare än att den kan förklaras genom 

enskilda faktorer. Vidare är det min uppfattning att den sociala tilliten hos individer spelar en 

avgörande roll i frågan. Det sociala kapitalet kan i detta fall fungera som en förklaringsfaktor 

till såväl tystnadskultur och brottslighet i utsatta områden som varför de integrationspolitiska 

målen inte får genomslag. 
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