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SAMMANFATTNING 
De senaste 30 åren har det grova och dödliga våldet mellan grupper ökat kraftigt i Sverige. De 

åtgärder som vidtagits har inte lyckats stävja våldet. Under 2018 startades därför pilotprojektet 

Sluta skjut upp i Malmö för att testa den amerikanska modellen Group Violence Intervention 

(GVI). Syftet med denna uppsats är att analysera på vilka sätt som processutvärderingen av Sluta 

skjut, vilken producerades vid pilotprojektets slutperiod 2020, förstår och förklarar våldsdrivande 

grupper. Genom detta ämnar vi bidra med en insikt i vägledande dokuments eventuella påverkan 

på det sociala arbetet. Studien utgår från ett kritiskt poststrukturellt perspektiv vilket utmanar 

upplysningens förgivettagande om vetenskap och förnuft, samt hur detta tankesätt kan leda till 

social ojämlikhet. Mer specifikt använder sig studien av metoden ”What’s the problem 

represented to be?” (WPR) utvecklad av Carol Bacchi (2009; Bacchi & Goodwin, 2016). Studiens 

resultat visar på tre problemframställningar: våldet är orsakat av (1) våldsbejakande grupprocesser 

vilka leder till att våldet (re)produceras inom grupperna, att (2) våldet inte beror på enstaka 

individers handlingar utan hela gruppers agerande, men samtidigt att (3) individerna själva ses 

som rationella och måldrivna, och är ansvariga för att söka hjälp och stöd själva. Dessa 

problemframställningar bygger på antaganden om grupprocesser vars mekanismer kan användas 

till att sprida önskvärda normer och värderingar, kallat informell social kontroll. Genom 

samverkan mellan myndigheter, samt mellan myndigheter och civilsamhälle, bygger aktörerna 

legitimitet för sitt handlande. Insatser mot eller frihetsberövande av enskilda individer som begår 

brott ses som ineffektivt. Detta lämnar vissa delar oproblematiserade. I samverkan framkommer 

en diskrepans mellan aktörerna samt en dominerande polisdiskurs vilket ibland leder till att de 

sociala insatserna hamnar i skymundan. Våldet betraktas som det illegitima, fysiska våldet från 

grupperna vilket gör att andra våldstyper inte hörs. Slutligen analyseras det individfokus som 

präglar de sociala insatserna i strategin, och bortfallet av andra faktorer problematiseras. 

 

Nyckelord: Sluta skjut, gruppvåldsintervention, WPR, poststrukturell policyanalys, policy, 

implementering, våldsdrivande grupper. 

Key words: Group violence intervention, WPR, poststructural policy analysis, policy, 
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Antal ord: 18552



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

Förord 2 

Sammanfattning 3 

Innehållsförteckning 4 

1. Inledning 1 

Syfte och frågeställningar 2 

Begreppslista 2 

Disposition 3 

2. Bakgrund 4 

GVI 4 

Aktörer i svensk kontext 5 

3. Tidigare forskning 6 

Sökprocess 6 

Policyskapande 7 

Legitimitetsskapande 7 

Strategier 8 

Group Violence Intervention 9 

Definition av fenomenet våldsdrivande grupper 10 

Reflektion över kunskapsläget 11 

4. Teoretisk referensram 12 

Socialkonstruktionism och poststrukturalism 12 

Teoretiska begrepp 13 

5. Metod och urval 14 

Material 14 

What’s the problem represented to be? – WPR 15 

Analysprocess 17 

Kvalitetskriterier och etik 18 



 

 

Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet 18 

Etiska överväganden 19 

Metodöverväganden 19 

6. Resultat och analys 20 

Introduktion 20 

Problemframställning 1: Våldsbejakande grupprocesser (F1) 21 

Informell social kontroll (F2, F4) 22 

Legitimitet genom samverkan (F2, F4) 23 

Problemframställning 2: Grupper, inte individer (F1) 25 

Formell kontroll (F2, F4) 26 

Det oproblematiserade våldet (F4) 28 

Problemframställning 3: Individer som rationella och måldrivna (F1) 29 

Kategorisering (F2) 29 

Individens ansvar eller samhällets ansvar (F4) 31 

7. Diskussion 32 

Summering 32 

Problemframställningar 32 

Antaganden och tystnader 32 

Relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 33 

Teoridiskussion 35 

Metoddiskussion 35 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 36 

Referenser 38 

Bilaga 1 41 

Bilaga 2 42 

 

 

 



   
 
  Emilia Lister och Elin Bengtsson 

1 (47) 

1. INLEDNING 
Våldsdrivande grupper, skjutningar och sprängningar har tagit allt större plats i den samhälleliga 

debatten de senaste åren. Dödligt våld vid konflikter i den kriminella miljön utgjorde under 2014–

2017 ungefär en fjärdedel av det dödliga våldet i Sverige; en ökning med 200% jämfört med 

föregående tioårsperiod (Brottsförebyggande rådet (Brå), 2020). Vid riksdagsmötet 2019 öppnade 

Sveriges tidigare statsminister Stefan Löfven med att ”gängvåldet är ett hot mot både människors 

säkerhet och demokratin”. Arbetet mot gängvåldet anfördes som en av statens kärnuppgifter och 

att förebyggande arbete och samarbete mellan samhällsaktörer är av största vikt (SVT, 2019). 

I arbetet mot gängvåld sjösatte Malmö stad pilotprojektet Sluta skjut, och i samband med detta 

utarbetades en processutvärdering (Ivert, Mellgren & Nilsson, 2020) på uppdrag av Brå. Projektet 

har grund i den amerikanska modellen Group Violence Intervention (GVI) (Malmö stad, 2022). 

Sluta skjut har utgått från GVIs implementeringsguide och strategin har testats på svenska 

förhållanden. Processutvärderingen redogör för den praktiska processen och för insatserna under 

Sluta skjuts projektperiod 2018–2020. Regeringen uppdrog hösten 2021 till Brå, 

Polismyndigheten och Kriminalvården att sprida Sluta skjut till fler orter över landet, och de 

erfarenheter som ackumulerats under projektet ska beaktas i genomförandet av detta uppdrag 

(Regeringskansliet, 2021). På grund av detta kan processutvärderingen anses vara en policy i den 

bemärkelse att den blir vägledande i implementeringen av GVI i andra svenska kommuner. 

Policyskapande har inte alltid förutsägbara konsekvenser, oavsett policyskaparens avsikt. Forman 

(2018, s. 9–14) frågar sig varför det amerikanska samhället blivit så bestraffande och hur det 

kommer sig att rättssystemet tycks drabba fattiga, lågutbildade svarta i störst utsträckning. Han 

framhåller dubbelheten i att trots att det var svarta som begick brotten, svarta som utsattes för 

dem och att de höjda straffen därför kom att drabba svarta i störst utsträckning; fanns det ändå 

ett starkt stöd för de disciplinära bestraffande åtgärderna som drevs fram. Forman (2018, s. 13) 

gör en poäng av att mass-frihetsberövandet som skedde var orsakat av flera små beslut som 

ackumulerat över tid. Detta innebar ödesdigra konsekvenser för fattiga svarta samhällen, där en 

enda häktning av ibland små överträdelser kunde leda till en livstid av stigmatisering och 

utanförskap (Forman, 2018, s. 23, 219). Detta leder till det paradoxala fenomen Forman 

framhåller: hur ska man närma sig policy? Att å ena sidan bestraffa de lagöverträdare som riskerar 

skada eller döda sig själv och andra, och därmed bidra till att svarta i högre utsträckning 

frihetsberövas eller riskerar ett liv i stigma och utanförskap; eller å andra sidan inte göra något 

alls, och lämna svarta samhällen till fortsatt hög brottslighet. 

Denna dubbelhet blir intressant i förhållande till skapandet av policyer och vägledande dokument 

inom det brottspreventiva fältet. Policyer och vägledande dokument anger grunden för hur 

organisationer eller företag handlar i specifika avseenden (NE, u.å.), och ett exempel på vad 

sådana dokument kan röra är hur aktörer såsom socialtjänst och polis ska hantera våldsdrivande 

grupper. Dubbelheten väcker frågor om vad policydokument kan bidra med i det 

brottspreventiva arbetet, på gott och på ont. Brottspreventivt arbete har många sidor och 

påverkas av sättet vi ser på problemet. Är gängvåld strukturellt orsakat av sociala, politiska och 

ekonomiska faktorer som segregation, systematisk diskriminering mot särskilda grupper eller 

arbetslöshet? Eller är det individens dåliga livsval och tillkortakommanden som leder till att var 
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och en blir involverad i gängvåldet? Å ena sidan kan strategier bidra till resultat i fråga om en 

minskad brottslighet och reducerade dödsfall, å andra sidan kan dessa strategier och arbetet 

bakom rikta negativ uppmärksamhet mot den utsatta grupp som insatserna riktar sig mot. På så 

vis blir det ett klassiskt scenario av ”hur man än vänder sig har man alltid rumpan bak”. 

I ljuset av detta framstår processutvärderingen från Malmös arbete som ett dokument vilket kan 

komma att ha stort inflytande på vilka ramar som formas och vilken syn på våldsdrivande 

grupper och inblandade individer som kan komma att prägla det sociala arbetet i framtiden. Det 

är av vikt att analysera på vilket sätt dessa fenomen beskrivs i policydokument; inte för att 

kritisera policyskapare i sig, utan för att skapa en utvidgad förståelse av en specifik policy. Det är 

även väsentligt att diskutera hur dessa framställningar av fenomenen kan ses från olika 

perspektiv, och därför inte har en självklar påverkan på hur omvärlden ser på individerna som 

dokumenten riktar sig mot, och hur de ser på sig själva. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att analysera på vilka sätt som processutvärderingen av Sluta skjut-

projektet förstår och förklarar våldsdrivande grupper och att på så sätt bidra med insikt i hur 

vägledande dokument kan påverka det sociala arbetet och människorna de berör. Detta kommer 

att göras genom nedanstående frågeställningar: 

● På vilket (eller vilka) sätt framställs problemet i materialet? 

● Vilka underliggande antaganden ligger bakom problemframställningarna? Vad lämnas 

oproblematiserat? 

Begreppslista 
Våldsdrivande grupper: I vardagligt tal och media används vanligtvis begreppen 

gängkriminalitet och gängvåld. I denna studie har vi dock valt att använda ett bredare begrepp för 

att benämna målgruppen vilket även återfinns i processutvärderingen och metodstödet. Syftet 
bakom formuleringen är att: ”[...]alla gäng är grupper, men alla grupper är inte gäng. 
Om man enbart fokuserar på gäng, med en viss typ av organisation och ledarskap, skulle 
man missa en stor del av de grupper som bidrar till det grövsta våldet i samhället, såsom 
löst sammansatta nätverk eller brottsaktiva kompisgäng från ett visst bostadsområde” 
(Ivert et al. 2020, s. 13). 

I denna studies avsnitt Tidigare forskning konstateras att det inte finns en enhetlig definition 

gällande individer som begår våld tillsammans i grupp. Valet av begrepp motiveras dels av att 

undvika förvirring ifall vi skulle behöva pendla mellan flera begrepp i analysen, dels av att 

begreppet grupper medför en bredare uppfattning om vad fenomenet innefattar. När vi 

presenterar forskning kommer vi återge det begrepp som författarna använder sig av, ibland 

översatt till vad vi bedömer är den svenska motsvarigheten av ordet.  

Policy: Ett vanligtvis preskriptivt dokument vilket löst kan förstås som ett sorts förslag eller en 

guide i hur något ska handhas (Bacchi och Goodwin, 2016, s. 18). 
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Policyskapare: Den eller de instanser som ansvarar för att producera ett visst förslag för att lösa 

det som framställs vara problemet. 

Framställning av ”problemet”/problemframställning: Teoretiskt begrepp som redogör för 

sättet som något antyds och formas som ett problem i och med att en lösning eller åtgärd föreslås 

(Bacchi, 2009, s. x). Medför en socialkonstruktionistisk syn på problem som inte (nödvändigtvis) 

existerande i den verkliga världen som förgivettagna entiteter, utan snarare framställda enligt en 

(politiskt präglad) process. 

Call-ins: Ett informationsmöte där företrädare för polis, kommun, kriminalvård, åklagare 
och lokalsamhälle möter utvalda individer ur de våldsamma grupperna för att förmedla 
GVIs budskap (Brå, 2022, s. 43). 

Custom notifications: En alternativ metod för att nå ut med samma budskap. Metoden 
innebär att individuellt samtal hålls med en gruppmedlem, där polisen, kommunen, och 
ibland frivården levererar samma budskap som vid de större informationsmötena (Brå, 
2022, s. 62). 

Disposition 
Denna studie är indelad i sju avsnitt. I nästkommande avsnitt presenteras en bakgrund till 

modellen GVI vilken Sluta Skjut-projektet utgår från. Vi presenterar några centrala delar i 

modellen vilka sedan återkommer i analysen. Därefter presenterar vi hur GVI har anpassats till 

aktörerna i en svensk kontext.  

I det tredje avsnittet redogörs för tidigare forskning på området. Avsnittet är tematiserat enligt en 

tratt-princip där uppsatsens övergripande fokus policyskapande inleder avsnittet med en 

beskrivning av hur policyer produceras och hur det ska förstås. Påföljande tema redogör för hur 

legitimitetsskapande i organisationer fungerar och vilket syfte det har. Temat om strategier bidrar 

med en uppfattning om hur våldsdrivande grupper har arbetats med och hur det framställs i 

forskningen. Det sista temat presenterar forskning på vilken modellen GVI stödjer sig, samt 

forskning om de effekter som påvisats efter modellens införande i olika städer internationellt. 

Avsnittet avslutas med en reflektion över kunskapsläget och denna studies positionering i 

förhållande till forskningsfältet.  

Det fjärde avsnittet introducerar studiens vetenskapsfilosofiska ansats socialkonstruktionism samt 

den poststrukturalism studien präglas av. Vidare presenteras några teoretiska begrepp vilka 

fungerar som en verktygslåda för studiens analys. Eftersom metod och teori är tätt 

sammanflätade i WPR bidrar detta avsnitt med insikt i hur WPR kan betraktas som ett teoretiskt 

ramverk, utifrån de delar vi valt att inkludera.  

I det femte avsnittet redovisas studiens empiriska material, metoden ”What’s the problem 

represented to be?”, analysprocessen samt en diskussion om kvalitetskriterier och etiska 

ställningstaganden. Avsnittet avslutas med metodöverväganden. 
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Det sjätte avsnittet innehåller studiens resultat och analys. Avsnittet är tematiserat utefter de tre 

problemframställningar som identifierats i enlighet med WPRs första fråga (F1), varpå vilka följer 

underrubriker utifrån de antaganden och tystnader som dessa problemframställningar bygger på, 

vilket härrör från WPRs fråga två och fyra (F2 och F4). 

Det sjunde och sista avsnittet diskuterar det föregående avsnittets resultat. Avsnittet inleds med 

en summering av studien och dess resultat. Vidare diskuteras relationen mellan resultat, analys 

och tidigare forskning samt studiens metod- och teorianvändning. Avsnittet, och studien, avslutas 

med en reflektion över vad studiens resultat kan ha för socialt arbete som forskning och praktik. 

2. BAKGRUND 
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av GVI-modellen, hur den är tänkt att fungera, samt 

redogör för olika viktiga begrepp utifrån NNSC:s implementeringsguide (2016). Efter detta följer 

en kortare redogörelse för involverade aktörer och deras respektive ansvarsområde i den svenska 

kontexten. Forskning som GVI stödjer sig på samt forskning om effekten efter införandet av 

metoden presenteras under avsnittet Tidigare forskning. 

GVI 
Strategin bakom Sluta skjut härrör från den amerikanska brottsförebyggande strategin Group 

Violence Intervention, GVI, och framarbetades av National Network for Safe Communities 

(NNSC, 2013). NNSC är ett forskningscenter vid City University of New York John Jay College 

of Criminal Justice. De arbetar tillsammans med städer och samhällen för att reducera våld, 

minska arresteringar och frihetsberövningar, samt öka förtroendet mellan brottsbekämpande 

myndigheter och allmänheten (NNSC, u.å.).  

GVI grundar sig på arbetssättet ”pulling levers”, även kallad fokuserad avskräckning (eng. focused 

deterrence). Detta innebär att polisiära och andra aktörers resurser fokuseras på de mest 

våldsamma individerna och grupperna de tillhör, genom snabba och tydliga konsekvenser. Detta 

ska sedan kombineras med stödjande insatser genom att erbjuda en väg ut ur våldet (Ivert et al., 

2020, s. 13). Grundbulten för GVI är dess budskap vilket ska förmedlas till de mest våldsamma 

grupperna i samhället från aktörer såsom polis, kriminalvård, socialtjänst och civilsamhälle. 

Budskapet ska innehålla: 

1) ett trovärdigt uttalande att samhället inte tolererar våld, 

2) ett trovärdigt uttalande från polisens sida kring att konsekvenser kommer riktas mot hela 

gruppen om våld förekommer, och 

3) ett tillförlitligt erbjudande om hjälp till den som vill ha det (NNSC, 2016, s. 9).  

Modellen har två sätt att nå ut med budskapet: call-in och custom notification. Call-in är ett 

informationsmöte där alla inblandade samlas, och ska ses som det främsta 

kommunikationsverktyget. Under mötet framför aktörerna budskapet direkt till 

gruppmedlemmar (ofta individer som är villkorligt frigivna), vilka sedan förväntas sprida 

budskapet vidare till grupperna de tillhör (NNSC, 2016, s. 9–10). Om ett call-in har hållits och 

någon/några i gruppen utövar våld, som följts av sanktioner riktade mot gruppen, 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dHesvD
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=dHesvD
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=7tnnJi
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rekommenderas det att hålla ytterligare ett call-in där aktörerna tydligt påpekar sambandet med 

det första call-in-mötet och sanktionerna. Syftet är att det ska framkomma att aktörerna höll vad 

de lovade på förra mötet, och att aktörerna kommer fortsätta med strategin så länge som gruppen 

utför våld. Ifall någon gruppmedlem har bett om hjälp efter det första mötet, kan även detta 

framhållas tillsammans med information kring vilken hjälp som gavs. Vidare kan aktörerna 

fortsätta med call-ins efter behov, och en rekommendation är att hålla möten var tredje eller 

fjärde månad (NNSC, 2016, s. 83). 

Custom notifications utvecklades som ett komplement till call-ins och syftar till att upprätthålla 

kommunikationen mellan call-ins, att nå gruppernas nyckelmedlemmar samt att kunna svara på 

våld med kort varsel. Dessa möten riktar sig till enskilda individer och kan ske var som helst 

(exempelvis på gatan eller i individens hem). Polisen kan bland annat förmedla att de är medvetna 

om den nuvarande våldsbilden i gruppens område och vilka sanktioner som individen och 

gruppen kan stå inför ifall våld utövas (NNSC, 2016, s. 84). I NNSC:s implementeringsguide står 

det ingenting om att socialtjänsten bör följa med under custom notifications, dock är detta något 

som Brå framhåller som fördelaktigt i sitt metodstöd (Brå, 2022, s. 62).  

Kartläggningen är en central del av modellen för att få fram information kring vilka grupper som 

anses vara de mest våldsamma. Den består främst av två delar: gruppinventering vilken syftar till att 

skapa en bild av de aktiva grupperna och hur relationerna ser ut, samt händelseanalys som ska ge en 

bild av sammanhanget bakom händelsen och fånga upp detaljer som en förundersökning inte 

alltid inkluderar, exempelvis att det skett flera skjutningar mellan två grupper och att det skapar 

en dynamik som kan vara bidragande till flera mord. Vidare inkluderar kartläggningen även 

sammanfattning och återkoppling, identifiering av gruppmedlemmar, underlag för uppföljning, 

analys av individerna i grupperna samt social nätverksanalys (NNSC, 2016, s. 21). 

Aktörer i svensk kontext 
Samarbete är en grundbult i arbete med GVI. Det anses nödvändigt att samtliga aktörer är 

införstådda i och förberedda på vad arbetet med modellen innebär, bland annat gällande att det 

ska råda konsensus om att modellen är det primära svaret på våldshantering (Brå, 2022, s. 18). 

Nedan följer en redogörelse för varje aktör. 

Polisen framhålls ha den mest framträdande rollen, vilket kräver att ledningen är förtrogen med 

modellen. För att kartläggningen och planeringen av arbetets genomförande och upprätthållande 

ska fungera väl, förutsätts polisens medverkan i allt från förebyggande arbete till utredning- och 

underrättelseverksamhet (Brå, 2022, s. 19). Under Sluta skjut var polisen involveras i de flesta 

delarna av strategin, och arbetet krävde en förankring i flera delar av myndigheten (Ivert et al., 

2020, s. 24). 

Socialtjänstens främsta ansvar är att erbjuda hjälp och stöd i form av sociala insatser, där 

avhopparstöd framhålls som en särskilt viktig del för att strategin ska fungera. Socialtjänsten kan 

även vara behjälplig med samordning av olika aktörers insatser inom olika områden, såsom 

kriminalvård, sjukvård, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Det är av vikt att poängtera att 

socialtjänstens organisation ser olika ut i olika kommuner, vilket gör att strategin kan behöva 

anpassas efter de lokala förutsättningarna. Dock ska utgångspunkten alltid vara att 

gruppmedlemmarna som erbjuds stöd har en tydlig kontaktväg till socialtjänsten, samt prioriteras 



   
 
  Emilia Lister och Elin Bengtsson 

6 (47) 

för att försäkra att stöd och hjälp ges ifall individen önskar det (Brå, 2022, s. 20). Inom ramarna 

för Sluta skjut landade socialtjänstens arbete framför allt på operativ nivå. Här involverades 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) i Malmö stad och i synnerhet Plattform Malmö 

och Konsultationsteamet vilka arbetar med stöd till avhoppare (Ivert et al., 2020, s. 25). 

Kriminalvårdens har genom sitt uppdrag både återfallsförebyggande insatser och kontrollerande 

befogenheter, vilket gör att kontrollen över individerna kan öka och ett utökat utbud av 

stödjande insatser. Dessutom känner kriminalvården ofta väl till de gruppmedlemmar som 

strategin fokuserar på, vilket skapar förtroende och gör det därför lättare att erbjuda och 

genomföra hjälp- och stödinsatser (Brå, 2022, s. 20–21). I Sluta skjut-projektet föll ansvaret på 

Frivården, vilka i sitt arbete tydligt märkt av ökningen av våldet i staden. Frivården var även den 

enda myndighet med befogenhet att kalla individer till Call-in och Costum notification samt agera 

vid utebliven närvaro (Ivert et al., 2020, s. 26). De individer som kallades var således de som var 

aktuella inom frivården. Frivårdens funktion framkommer inom informationsdelningen mellan 

dem och polisen vid Händelseanalyserna. De erbjöd prioritering till behandlingsprogram för att 

lämna kriminaliteten, samt hade möjlighet att koordinera kontakter med psykiatrin, 

Arbetsförmedlingen och missbruksbehandling (Ivert et al., 2020, s. 58-60). 

Civilsamhället, som ofta representeras av ideella föreningar, lokala näringsidkare eller religiösa 

ledare, har också en framträdande roll inom strategin, dels genom att aktörer inom civilsamhället 

kan erbjuda stöd, men även genom sin förmåga att visa på normer och värderingar som tar 

avstånd från våld (Brå, 2022, s. 21). Vid Sluta skjuts införande framträdde här den största 

skillnaden mellan implementeringen i USA och i Sverige, särskilt i förhållande till att erbjuda 

social insatser där civilsamhället hade en större roll i USA. Detta framhålls bero på 

kulturskillnader och sekretessbestämmelser (Ivert et al., 2020, s. 33). 

3. TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning på området. Avsnittet inleds med en 

översiktlig genomgång av sökprocessen och därefter tematiseras området. Först dyker vi in i 

policyskapande och legitimitetsskapande processer. Därefter redogörs för olika strategier för att 

förebygga och/eller motverka gängvåld samt en presentation av forskning om GVI. Sedan följer 

en genomgång av definitionen av våldsdrivande grupper. Avsnittet avslutas med en reflektion 

över forskningsfältet. 

Sökprocess 
Material har inhämtats från Uppsala universitetsbiblioteks digitala söktjänst. Forskningen vi har 

använt oss av har varit både nationell och internationell. För att få en effektiv och bred sökning 

har booleska operatorer samt trunkering används i sökprocessen. Vi har även använt oss av 

kedjesökning, vilket innebär att vi har funnit användbara källor i det material som vi funnit 

genom sökning. 

Gällande sökord har vi främst fokuserat på policyer, för att vi ville få en bättre förståelse av vad 

en policy är och hur sådana kan komma att påverka människor. Exempel på sökord vi använt är 

”policyskapande”, ”legitimitet”, ”politisk organisation” och ”implementering”. Även om 
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uppsatsens primära fokus är policyer, anser vi det viktigt att få en grundförståelse av vilka 

strategier som använts gällande våldsdrivande grupper samt hur våldsdrivande grupper definierats 

på olika sätt. Sökord som användes var exempelvis ”organiserad brottslighet”, ”grupp”, ”gäng”, 

”våld”, ”prevent” och ”group violence intervention”. 

Material i form av rapporter och regeringsuppdrag från Brottsförebyggande rådets (bra.se), 

Polisens (polisen.se) samt Regeringskansliets (regeringen.se) hemsidor har även använts för en 

fördjupad kunskap kring förebyggande åtgärder, insatser och strategier vilka ligger till grund för 

Sluta skjut-metoden och därmed bidrar med en kontextuell förståelse. 

Policyskapande 
Policyer har studerats sedan mitten av 1900-talet, och än idag går åsikterna isär om hur problem 

och lösning formuleras och matchas ihop. Ett vedertaget synsätt på policyskapande handlar om 

rationell problemlösning, vilket talar för att problemdefinitionen kommer först, och att lösningen 

sedan matchas med denne genom att inriktas på effektivitet, förmåga att prestera, legitimitet och 

genomförbarhet. Ett annat sätt att förstå policyskapande är att lösningsformuleringen föregår 

problemdefinitionen. Policyskapandets kärna anses då vara att matcha problemdefinitioner till 

lösningar som etablerats, och menas då bero på vilken vision skaparen har från början kring 

vilken lösning som är önskvärd, vilket då genererar en problemdefinition vilandes på 

lösningsformuleringen (Béland & Howlett, 2016, s. 1–2). Metoden problem → lösning är den 
mest frekvent använda, men lösning → problem är inte helt ovanlig och kan dessutom 
komma att användas mer i framtiden (Béland & Howlett, 2016, s. 12). 

Head (2016, s. 472) diskuterar hur myndigheter använder evidens i policyskapandet och i vilken 

utsträckning evidens ligger till grund för policys samt förbättrandet av dessa. Head pekar på att 

det finns en problematik kring hur information och expertkunskap används och att användandet 

av evidens skiljer sig mycket mellan olika organisationer. För det första kommer policyskapandet 

oundvikligen vara färgat av skaparens politiska ståndpunkt (Majone, 1989 i Head, 2016, s. 427), 

vilket påverkar huruvida skaparen anser evidens som relevant eller inte. För det andra beror 

användandet av evidens på hur arbetssättet och förfarandereglerna ser ut inom varje enskilt 

område och organisation (Head, 2016, s. 273). Att generera evidens för policyer ställer även krav 

på resurser, analytiska färdigheter samt klargörande av prioriteringar och mål. Politiska ledare 

förespråkar allt oftare användandet av evidens i det praktiska arbetet. Detta innebär ett ökat ideal 

om informationsinhämtande samt analytiska och utvärderande färdigheter (Head, 2016, s. 479). 

Legitimitetsskapande 
Offentliga organisationer behöver leva upp till mångas förväntningar. För att motivera sitt 

handlande och upprätthålla uppfattningen hos externa aktörer att organisationen håller kvaliteten, 

riktar organisationer ofta in sig på legitimitetsbyggande aktiviteter (Rothstein, 2018, s. 17–18). En 

framgångsrik policy vilar på huruvida den anses inneha legitimitet eller inte. En del är att ha stöd 

från civilsamhället i sakfrågan, medan en annan del är den ramgivande kontext som policyn 

skapas i. Denna kontext innefattar bland annat språk, tid samt den vetenskapliga kontext som 

policyn är sprungen ur (Merad & Trump, 2018, s. 1320). Legitimitetsbyggande innefattar 

aktiviteter som policydokument, nya arbetssätt och ledarstilar, målsättningar och 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=wTrG0X


   
 
  Emilia Lister och Elin Bengtsson 

8 (47) 

omorganisationer, vilka snarare syftar till att producera en positiv bild av organisationen än att ha 

faktiskt inflytande på organisationen. En strävan efter att stärka sitt anseende riskerar påverka 

interaktionen med forskare (Holgersson, Grahn & Wieslander, 2020, s. 19).  

Detta är något som Holgersson et al. (2020, s. 9) riktar kritik mot i sin studie av Brå. Brå fungerar 

som forskningsinstitut på samma gång som myndighet under ett departement vilket kan kritiseras 

riskera snedvrida forskning genom politisk styrning. Det finns en inbyggd spänning i detta 

förhållande, vilket får konsekvenser för tillförlitligheten i deras rapporter. Dessutom kan 

resultaten genom detaljerade beställningar, påtryckningar och en rådande tystnadskultur riskera 

påverkan vilket leder till ytterligare bristande tillförlitlighet. Vidare visar studien att Brå är mån 

om en god relation med polismyndigheten och att deras agerande kan ha en ”legitimitetsskapande 

effekt” för polisen. Studiens resultat visar att Brå behöver bryta upp informella maktstrukturer, 

komma till rätta med den rådande tystnadskulturen samt sträva efter hög transparens. 

Heap och Dickinson, (2018, s. 188) pekar på en liknande brist genom att undersöka den 

långtgående kapaciteten hos Public Spaces Protection Programs vilken introducerades av Anti-

social Behaviour, Crime and Policing Act. Studien visar att utvecklingen framställt ett verktyg 

som möjliggör uteslutande och kriminalisering av utsatta grupper från offentliga utrymmen. Med 

policyerna följde minskade toleransnivåer mot olikheter och uppfattningen om vem som var 

”förtjänt”. ”Medborgerlighet” (civility) framställs som ett koncept och upprätthålls på lokal nivå 

utan att egentligen rannsakas. Denna brist på granskning på de regleringar som införs ger 

kommunerna fritt spelrum att införa egna agendor, vilka enligt Heaps och Dickinson (2018, s. 

188) fokuserar på beteenden som förknippas med hemlösa som sover på gatan. Denna 

exkludering och kriminalisering skadar de mest utsatta i samhället, snarare än förbättrar villkoren. 

Vidare konstaterar Johnson, Hegtvedt, Khanna och Scheuerman (2016, s. 99–100) att aktörer 

genom legitimitet kan skapa giltighet för sina önskvärda normer och värderingar. Denna process 

kan ses som en kollektiv legitimitetsprocess, eftersom människor påverkas av vilka åsikter 

omgivningen har. Detta visar sig exempelvis genom att en individs åsikt egentligen går emot 

omgivningens, men genom legitimitetsprocessen riskerar individen att gå emot sin egen tro, och 

känna sig tvungen att lyda. Denna process kan få ytterligare kraft bland annat genom att flera 

auktoritära aktörer samverkar för samma mål, vilket förstärker det önskvärda budskapet. 

Strategier 
För att få en uppfattning om hur bilden av arbetet med våldsdrivande grupper och gängvåld kan 

se ut ämnar vi nu titta på några olika lösningar i form av strategier, modeller och metoder som 

finns. 

Forkby (2020, s. 581) beskriver preventionsstrategier som ett av de sätt som varit mest etablerat 

hantering av sociala problem bland unga och påtalar Sveriges tidiga framskridande utveckling 

gällande ämnet då Brottsförebyggande rådet startades år 1974. Under de senaste åren har dock 

det förebyggande tänket utmanats av bland annat strategier med fokus på nolltolerans och straff. 

År 2017 presenterades dock programmet Tillsammans mot brott av regeringen, vilket talar för ett 

fortsatt fokus på förebyggande strategier i Sverige. Programmets fokus är bland annat att belysa 

vikten av samarbete mellan samhällets aktörer. 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=wTrG0X
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Brå (2016a, s. 35) beskriver några dominerande förklaringsområden inom kriminologin och 

skapar utifrån detta åtgärdskategorier. Detta leder till sju kategorier av insatser, tre med polisen 

som central aktör och fyra med andra myndigheter som centrala aktörer. De polisiära insatserna 

och strategierna handlar om att ingripa mot och utreda brott, problembaserat polisiärt arbete 

samt lokalt dialogbaserat arbete. De andra fyra inbegriper samverkan i form av 

brottsförebyggande insatser med barn och unga, insatser som förebygger ungas återfall i brott 

och missbruk, avhopparverksamhet samt insatser fokuserade på ungdomar i riskzon för 

våldsbejakande radikalisering. Vidare poängterar Brå (2016b, s. 105–106) att vetskapen om vilka 

alternativ som finns för hjälp och stöd, såsom avhopparverksamheter, är låg bland individer som 

figurerar inom kriminella grupper. Arbetet med att nå ut till dessa individer är därför viktigt för 

att skapa en förståelse kring avhopparverksamheter som en väg ut ur den kriminella livsstilen. Brå 

framhåller även vikten av samarbete mellan aktörer som avhopparverksamheter, socialtjänst, polis 

och kriminalvård. 

Vidare diskuterar Rostami, Melde och Holgersson (2015, s. 199, 203–205) strategin NOVA som 

använts av polisen i Stockholm. Projektet startades hösten 2003 och syftade till att minska 

allvarlig och/eller organiserad brottslighet i regionen. Detta genom att identifiera grupperna och 

individerna i dessa för att skapa störningar i grupperingarna och sedan väcka åtal. En lista över de 

mest framträdande ledarna av de kriminella gängen skulle skapas, vilket resulterade i en lista med 

150 individer. Listans syfte var att kartlägga behovet av regionens resurser för att effektivisera 

projektet så mycket som möjligt. Projektet vidareutvecklades och är nu en permanent del av 

polisen i Stockholm. Rostami et al. (2015, s. 212–213) konstaterar att polisen presenterade 

strategin som framgångsrik i media och framhöll att de satta målen nåddes genom att kriminella 

handlingar utförda av gäng och genom organiserad brottslighet minskat till följd av strategin. 

Region Stockholms polischef framhöll att två tredjedelar av individerna som ansågs som mest 

kriminellt aktiva blev åtalade under projektets gång. Författarnas studie visar dock att polisen inte 

tagit i beaktande huruvida individerna på listan blev åtalade innan eller efter att de blev aktuella 

för NOVA, eller efter att de inte längre var föremål för strategin. Studien visar även på att 

individerna dömdes till fängelse i större utsträckning innan de hamnade på listan, och att de brott 

som individerna åtalades för var relativt ringa (exempelvis trafiköverträdelser). Rostami et al. 

(2015, s. 214) konstaterar att det finns en fara i att framhålla en strategi som framgångsrik innan 

tillräcklig undersökning gjorts. Det kan leda till en falsk tilltro till strategin av yrkesverksamma 

inom fältet, trots att ingen faktisk kunskap ligger bakom den påstådda effekten. Detta kan 

sedermera leda till en spridning av strategins tillvägagångssätt, vilket är en fara i den bemärkelse 

att andra orter tar efter en ineffektiv strategi. 

Group Violence Intervention 
Som tidigare nämnts härrör strategin bakom Sluta skjut från den amerikanska brottsförebyggande 

strategin Group Violence Intervention, GVI (NNSC, 2013). Nedan följer en redogörelse för 

forskningsläget runt denna modell och dess effekter. 

GVI har använts i olika former främst i amerikanska men även europeiska städer och sedan 

utvärderats för att utläsa effektiviteten. Strategin bakom GVI växte fram i 1990-talets Boston 

under namnet Operation Ceasefire. Staden hade under sent 80- och tidigt 90-tal sett ett 

eskalerande ungdomsvåld. Projektet byggde på samverkan mellan socialtjänst, polismyndighet, 
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frivården, frivilligorganisationer och religiösa samfund och syftade till att arbeta förebyggande 

mot det grova våldet. Efter en studie utförd vid Harvard universitet konstaterades att 

ungdomsvåldet har ett mönster där samma personer, ofta involverade i lösa, informella gatugäng, 

återkommande utför vendetta-liknande våldsdåd. Trots att dessa gäng stod för endast 1% av 

befolkningen, var de ansvariga för mer är 60% av ungdomsmorden (Braga, Hureau, Papachristos, 

2014, s. 114–115). 

Operation Ceasefire visade på hög effektivitet i reduktion av våldet bland involverade gäng 

jämfört med jämförelsegruppen (Braga et al., 2014, s. 134), vilket motiverade en spridning av 

strategin bakom projektet. Andra länder som implementerade strategin visade även de tydlig 

effekt på skjutningar och mord (Kennedy, Braga, Piehl & Waring, 2001, s. 49, 64–65; McGarrell,  

Chermak, Wilson & Corsaro, 2006, s. 226; Papachristos & Kirk, 2015, s. 550–551; Sierra-Arevalo, 

Charette & Papachristos, 2017, s. 460–461), om än med något blandade resultat. 

Några fynd om strategin presenteras av Braga, Weisburd och Turchan (2018; 2019) vilken visar i 

en meta-studie av 24 kvasiexperimentella utvärderingar av fokuserade avskräckande insatser att 

det finns ett samband mellan implementering av strategierna och minskningar av brottslighet i ett 

område. Brottsligheten sprids heller inte till andra områden utan verkar brottsförebyggande även 

för angränsande områden och kriminella grupperingar. Effekten tycks däremot variera beroende 

på programtyp och visade sig mindre för utvärderingar med strängare design. Det finns således 

en osäkerhet i hur starka effekterna faktiskt varit. Den starkaste nedgången av det grövsta våldet 

återfanns där arbetet fokuseras på områden där det finns pågående konflikter mellan gäng (Braga 

et al., 2019, s. 26). Braga et al. (2019, s. 26) menar att tidigare forskning visar att den typen av 

personfokuserade polisinsatser vilka utgör grunden för konventionellt polisarbete, till exempel 

arrester och häktning av personer som återkommande begår brott, inte är effektiva i 

brottsreduktion. I kontrast till detta visar författarna att fokuserad avskräckning är mer effektivt i 

att begränsa brottslighet. 

Definition av fenomenet våldsdrivande grupper 
Ball och Curry (1995, s. 1) konstaterar att definitionen av ”gäng” och ”gängproblem” är vida 

omdiskuterad och inom forskningsfältet finns flera olika åsikter. Det har bland annat föreslagits 

att det ska undvikas att använda en särskild benämning av fenomenet eftersom det är svårt att 

standardisera en term som kan antas av alla. Eftersom individerna som kan anses ingå i den 

eventuella definitionen inte själva definierar det som så. Andra synsätt innebär att definitionen är 

underförstådd av gemene man och inte behöver vidare förklaring, samt att utgångspunkten är att 

fenomenet ligger öppen för alla att definiera för att försöka anamma de möjligheter som finns 

med olika definitioner, i stället för att begränsa sig till en betydelse. 

Även Rostami, Leinfelt och Holgersson (2012, s. 430–431) framhåller meningsskiljaktigheterna i 

definitionen av fenomenet, bland annat genom att peka på att aktörer som den svenska polisen 

och Europol inte har en gemensam definition, vilket skapar svårigheter för forskningsfältet att 

studera problematiken. Författarna dryftar även vad det är som avgör att en grupp kan anses som 

ett gäng; huruvida gruppen kan anses som gäng även ifall medlemmarna inte begår kriminella 

handlingar. Ett tillvägagångssätt för identifiering av fenomenet som framgår i studien är 

självidentifiering, vilket innebär att individer och grupper själva kan identifiera sig som 
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gängmedlemmar eller kriminella gäng. Rostami et al. (2012, s. 430–431) menar dock att detta inte 

är heller helt oproblematiskt, då definitionen individerna och grupperna emellan kan te sig olika 

och att inte alla som de facto figurerar i grupper som utövar kriminella handlingar själva 

identifierar sig som medlemmar i kriminella gäng. 

Weerman, Esbensen, Aldridge, Medina och Gemert (2009) har skapat en manual kallad 

”Eurogang Manual” som syftar till att ge underlag till forskare som vill göra komparativa studier 

på ”street gangs” eller ”troublesome youth groups”. I arbetet tog författarna fram ett 

definitionsinstrument som sedermera skulle leda till en definition av ett gäng: ”a street gang (or 

troublesome youth group corresponding to a street gang elsewhere), is any durable, street 

oriented youth group whose identity includes involvement in illegal acitivity” (Weerman et al., 

2009, s. 20). Alltså ska ett gäng, enligt denna definition, vara en ungdomsgrupp som är bestående 

över tid, är synliga för allmänheten och begår kriminella handlingar. Författarna påpekar dock att 

denna definition inte kan anses helt tydlig, och förtydligar i manualen orden vidare. 

Reflektion över kunskapsläget 
Den tidigare forskningen skapar en bild av olika sätt att producera policys på, och har även 

framhållit vikten av att vara vaksam när det gäller de (re)konstruktioner som kan förekomma i 

denna typ av policyskapande. Holgersson et al. (2020, s. 60) kommer till slutsatsen att Brås 

agerande underlättar polisens legitimitetsskapande aktiviteter vilket kan leda till ett förhalande av 

viktiga förändringar inom polisen samt ha en negativ påverkan på samhällsfrågor. Detta fynd är 

av stor vikt för vår studie. Sluta skjut-metoden har tagits fram i en svensk kontext med stöd av 

Brå och har sedan utvärderats med stöd av samma organisation. Skulle förslag i de rapporter som 

beställs av en myndighet sedan inte implementeras indikerar det att det primära för 

organisationen är att framställa en bild som visar att utvecklingsaktiviteter pågår trots att själva 

innehållet i verksamheten förblir oförändrat.  

Vidare framkommer legitimitetsskapande som en central aspekt i skapandet av policyer. Vi har 

uppmärksammat olika faktorer som bidrar till legitimitetsskapande, bland annat den samhälleliga 

kontexten samt huruvida policyn får gehör hos civilsamhället. Vi har även observerat olika 

incitament för organisationer att vilja skapa sig legitimitet, bland annat för att upprätthålla 

uppfattningar som externa aktörer har. Detta är av vikt att hålla sig kritiskt till eftersom risk finns 

att aktörer använder sig av legitimitet för att försvara handlingar som kan anses tvivelaktiga. 

Bland de strategier som har studerats inom ramen för våldsdrivande grupper och våld 

framkommer att det finns ett framträdande fokus på polisiära resurser och statistik gällande 

minskning av våld snarare än strategier som riktar sig till insatser mot bakomliggande orsaker och 

sociala omständigheter. Detta kan tyckas förringa det sociala arbetets betydelse genom att 

framhålla att polisens insatser har högre prioritet för brottsreducering i förhållande till exempelvis 

förändringsarbete och sociala stödinsatser vilka syftar till att tackla frågor som berör social 

ojämlikhet på makronivå. Även GVI, vars tredje grundpelare handlar om att möjliggöra hjälp och 

stöd ut ur kriminaliteten, hamnar i denna fallgrop. Vad detta beror på är oklart, men av intresse 

för vår egen studie. 

Slutligen är kartläggningen av forskningsfältet kring våldsdrivande grupper en snårskog av 

begreppsförklaringar och definitioner. Vår uppfattning av fältet är att det inte finns någon 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=7tnnJi
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=6WTjs4
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=s84n4R
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=s84n4R
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enhetlig definition eller begreppsanvändning, vilket kan bidra till förvirring vid arbetet med 

våldsdrivande grupper. I denna uppsats har vi valt att använda oss av begreppet "våldsdrivande 

grupper" vilket motiveras i avsnittet Teoretiska begrepp. 

4. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapsfilosofiska ansats socialkonstruktionism och 

poststrukturalism, teoretiska antaganden samt några teoretiska begrepp vilka tar avstamp i Carol 

Bacchis poststrukturella policyanalys ”What’s the problem represented to be?” (WPR). Denna 

metod är svår att separera från sin teoretiska förståelseram vilket genomsyrar detta avsnitt. 

Socialkonstruktionism och poststrukturalism 
Studiens frågeställningar utgår från en socialkonstruktionistisk vetenskapsfilosofi, vilket rimmar 

väl med Bacchis teoretiska ramverk (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 27). Socialkonstruktionismen 

ligger till grund för många andra teorier och angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 

11). Utifrån detta perspektiv anses exempelvis kunskap, sociala identiteter och grupper samt 

attityder som kontingenta, alltså att deras betydelse är flytande. Handlingar och attityder är 

kontextuellt beroende och kan ses som den sociala interaktionens produkter (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 12–13, 102–103). Spector (2019, s. 177) menar att sociala fenomen som 

sociala problem kan förstås genom den process där någon eller några gör anspråk på problemen 

genom att reagera på dem. Detta görs genom att bland annat påpeka att hanteringen av ett 

problem är bristfällig. Konstruktionen av problemet ligger således i den sociala processen. Detta 

gör att det sociala problemet är i konstant förändring, vilket medför ett ständigt behov av ny 

forskning på området (Spector, 2019, s. 179–180). Således bygger uppsatsens ontologiska och 

epistemologiska grund på socialkonstruktionism. Genom att analysera diskursen kring 

”problemet” och hur lösningen konstrueras framträder hur problem kan växa fram i en politisk 

process. Processutvärderingen bidrar här med insikt i både hur själva förslaget till lösning såg ut 

från början, hur de involverade aktörerna förstod, reagerade och agerade utifrån detta, men också 

i hur förslaget är tänkt att implementeras i framtiden. 

Vidare utgår denna studie från en poststrukturell ansats, vilken kan ses som en samling av flera 

teorier (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 4). Bacchi & Goodwin beskriver poststrukturalismen som en 

mångfacetterad teori vilken utmanar upplysningens förgivettagande om förnuft, vetenskap och 

frigörelse samt betänkanden om sambandet mellan detta tankesätt och social ojämlikhet. Fokus 

ligger på de ojämlika och hierarkiska samhällsstrukturer som skapas av heterogena 

kunskapspraktiker. Poststrukturalismen framhåller att ett pluralistiskt synsätt skapar möjligheten 

att se verkligheten som kontingent med möjlighet till förändring. Poststrukturalismen är kritisk till 

sin natur, vilket lämpar sig väl för studiens syfte. Detta eftersom det bidrar till den noggranna 

granskning vi ämnar göra av vårt material, då begrepp och fenomen utifrån detta perspektiv inte 

endast har en fixerad betydelse. Med hjälp av den kritiska ansatsen kan sociala orättvisor 

synliggöras, och därigenom identifiera var förändringar behövs för att minimera skadlig påverkan 

på vissa grupper. 
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Teoretiska begrepp 
Metoden WPR, som används i denna uppsats, använder sig av flera olika begrepp vilka fungerar 

som en verktygslåda och är behjälpliga för analysen. Bacchi & Goodwin (2016, s. 27–30) 

framhåller att WPRs begreppsapparat har sin grund i Foucault, och poängterar att begreppen kan 

ha flera olika betydelser och att redogörelser för begreppen endast är förslag på hur de kan 

förstås. 

Kunskap eller kunskaper kan här anses utgöras av lagar, regler och regleringar, genom vilka 

policyskaparna tillskansar sig legitimitet (Bacchi, 2009, s. 26). Det är av särskilt intresse att studera 

hur dessa kunskaper skapar politisk styrning samt professionellas inverkan på och genom dessa 

kunskaper. Kunskaper kan ha stor inverkan på vilket sätt individer blir styrda, och hur de 

produceras som subjekt. Detta begrepp kommer i uppsatsen användas för att förklara faktorer 

som ligger bakom aktörers legitimitet, såsom lagar och förordningar. 

Dikotomier är två sidor som antas vara exkluderade från varandra. En inbyggd hierarki är 

underförstådd. Denna hierarki innebär att den ena delen anses vara mer värd än den andra. 

Dikotomier förenklar komplicerade relationer, som till exempel fattig/rik eller brottsling/laglydig, 

och formar hur en policy förstås (Bacchi, 2009, s. 7–8). I uppsatsen kommer begreppet användas 

för att förklara hur uppdelandet av medborgare som laglydiga/kriminella kan användas i den 

politiska styrningen. 

Nyckelbegrepp är abstrakta, relativt öppna beteckningar som fylls med mening på olika sätt, till 

exempel demokrati, arbetslöshet och välfärd. Vilken betydelse som tilldelas begreppet kan i 

policyer spela stor roll, exempelvis om man anser att begreppet ”hälsa” innebär generellt 

välmående, eller att vara fri från sjukdom (Bacchi, 2009, s. 8). Nyckelbegrepp kommer användas 

för att visa på hur ord som exempelvis samverkan kan uppfattas som en abstrakt meningsbärande 

entitet. 

Kategorier är en central del i politisk styrning. Inom WPR är fokus främst personkategorier riktat 

mot exempelvis medborgare, studenter och de hemlösa. Befolkningen och dess beteenden delas 

in i kategorier i styrande syfte (Bacchi, 2009, s. 9). Kategori som begrepp kommer användas för 

att beskriva hur gruppmedlemmarna som kartläggs inom GVI kategoriseras, och därmed skapar 

förutsättningar för politisk styrning. 

Governmentality är ett centralt begrepp inom WPR och härstammar från Foucaults tanke om 

politisk styrning med fokus på hur staten kan styra och utöva makt på distans, genom 

ekonomiska och sociala policyer. Genom policyerna etableras normer och önskvärda beteenden, 

vilket gör att invånarna börjar reglera sina egna beteenden, de börjar självkontrollera. För att ge 

policyerna legitimitet använder statens sig av ovan nämnda professionella kunskaper (Bacchi, 

2009, s. 26–29). I denna uppsats kommer begreppet översättas till governmentalitet, och 

användas för att peka på ett politiskt styrsätt som gör att medborgare börjar självkontrollera sig 

och styrs till att förändra sitt beteende. 

Governance, till skillnad från governmentalitet, fokuserar på en mer teknisk aspekt: metoder, 

verktyg, förfaranden samt hur aktörer är organiserade och samarbetar. Governance är en process 

där politiska aktörer samverkar med icke-offentliga aktörer och verkar för problemlösning i 

samhälleliga angelägenheter. Begreppet populariserades under 1990-talet bland internationella 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=VL0EoA
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statsvetare i och med att regeringar i västvärlden började formulera och implementera en ny 

styrningsfilosofi. Forskning inom området framhåller vikten av de institutionella och normativa 

dimensioner som påverkar den politiska styrningen (Pierre, 2018, s. 147–149). Medan den tidigare 

utgångspunkten varit att staten och dess institutioner formulerar och implementerar mål och 

policyer växte nu föreställningen om att politik endast är en av många styrelseformer. Det är 

således en mjukare form av styrning som framhålls, där privata aktörer ingår i samtalet. 

Perspektivet framhåller strategier för problemlösning med hjälp av nätverk, förhandlingar eller att 

samhällsaktörer själva definierar och löser de problem de definierar som viktigast. I kontrast mot 

detta står dem som anser att staten och institutioner fortfarande innehar mycket makt (Pierre, 

2018, s. 149–150). I uppsatsen kommer governance användas för att beskriva hur aktörerna i 

fråga samverkar. 

5. METOD OCH URVAL 
I detta avsnitt presenteras studiens material, analysmetod och analysprocess. Vidare följer 

studiens kvalitetskriterier och etiska överväganden samt metodöverväganden. Studien har en 

kvalitativ ansats (Bryman, s. 2018, 454), vilket motiveras av att vår analysmetod är av 

diskursanalytisk karaktär. 

Material 
Studiens materialinsamling bygger på ett målstyrt urval (Bryman, 2018, s. 496). Vid arbetets 

början identifierades processutvärderingen (Ivert et al., 2020) och effektutvärderingen (Ivert & 

Mellgren, 2021), som de enda publicerade myndighetsdokument som redogjorde för arbetet med 

GVI-modellen i Sverige. Dokumenten inhämtades från Malmö stads hemsida (Malmö, 2022) och 

finns båda publicerade i Diva portal. Processutvärdering anses svara mot studiens syfte i större 

utsträckning jämfört med effektutvärderingen, eftersom en tydlig handlingsplan för GVI 

presenteras i den förra. Effektutvärderingen kommer därför inte användas som grund för analys i 

denna studie eftersom den inte tillför något för analysen utöver det processutvärderingen säger. 

På grund av studiens utformning uppstod inget bortfall. 

Materialet som används i en WPR-analys karaktäriseras av att det är preskriptivt. Bacchi och 

Goodwin (2016, s. 18) menar att det löst kan förstås som ett sorts förslag och guide i hur något 

ska handhas. Syftet med processutvärderingen, studiens primära material för analys, är att 

utvärdera pilotprojektet Sluta skjut, för att sedan kunna användas som ett stöd i framtida 

implementeringar i andra svenska kommuner. Själva arbetet har de facto bedrivits utifrån GVIs 

implementeringsguide (Brå, u.å.) men försök har gjorts att anpassa denna till en svensk kontext 

(Ivert et al., 2020, s. 10, 24, 47). Processutvärderingen söker förstå vad en intervention innefattar, 

utreda vad som gjorts och under vilka förutsättningar. Dokumentet är en reflektion av det arbete 

som utförts och den problemframställning som etablerats under arbetets gång (Ivert, et al., 2020, 

s. 16). Det är denna problemframställning som är tänkt att spridas när strategin bakom Sluta skjut 

sprids till fler orter i Sverige. I den amerikanska GVI-guiden (NNSC, 2013) finns generella 

riktlinjer för hur arbetet kan gå till, medan processutvärderingen visar hur dessa anpassats i 

praktiken efter de organisatoriska förutsättningarna i den svenska kontexten (Ivert, et al., 2020, s. 

27). 



   
 
  Emilia Lister och Elin Bengtsson 

15 (47) 

Trots att processutvärderingen inte är en policy i ordets traditionella bemärkelse, kan den ändå 

motiveras som material för en policyanalys eftersom GVI är avsett att bli implementerat i flera 

svenska kommuner. Då processutvärderingen framhåller att den svenska organisatoriska 

kontexten skiljer sig från den amerikanska presenterar den även lösningen på problemet på ett lite 

annat sätt. Processutvärderingen kan alltså anses ha vägledande tyngd och en preskriptiv 

påverkan. Detta, i kombination med att de svenska gängen beskrivs som annorlunda organiserade 

jämfört med de amerikanska (Ivert et al., s. 41–44), motiverar vårt val av material. 

Liksom Bacchi och Goodwin (2016, s. 18) framhåller är den text som väljs ut för analys endast en 

utgångspunkt. Den analyserade texten fungerar som en hävstång för att öppna för reflektioner 

över hur politiskt styrning och dess effekter fungerar genom konstruktionen av ”problem”. 

Vidare är analysen beroende av andra texter i ämnet. Under studiens framställning framkom att 

Brå i samverkan med andra involverade myndigheter har framställt ett metodstöd för 

implementering av GVI i Sverige (R. Persson, personlig kommunikation, 24 mars 2022). Denna 

blev färdig först 2022-04-08 och används som ett internt vägledande dokument snarare än något 

offentligt publicerat (M-T., Metzén, personlig kommunikation, 11 april 2022). Metodstödet (Brå, 

2022) är mycket relevant för studiens syfte. Dock gjorde vi en avvägning kring huruvida vi skulle 

inkludera detta material som primärt dokument (den policy som analyserades) och kom fram till 

att vi redan var så pass långt inne i analysprocessen att detta inte var görligt. Dessutom är 

metodstödet ett opublicerat dokument vilket enligt oss minskar dess relevans för analys i 

förhållande till processutvärderingen. Detta diskuteras vidare i Implikationer för socialt arbete 

som forskning och praktik. Metodstödet kom istället att utgöra ett stöd för att skapa en en 

djupare förståelse för den kontext problemframställningarna skapats i. Likväl har den 

amerikanska implementeringsguiden för GVI (NNSC, 2013) använts för att utveckla analysen. 

Under pilotprojektet Sluta skjut har implementeringsstödet används som vägledning men 

anpassats för att passa inom verksamheternas ramar (Ivert et al., 2020, s. 35–36). Följaktligen är 

vår analys beroende av dess socialpolitiska och kulturella kontext; här ligger bakgrunden och 

forskningsöversikten till grund för reflektion. För diskussion kring hantering av detta material, se 

diskussion om representativitet under Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet. 

What’s the problem represented to be? – WPR 
Den poststrukturella policyanalysen bygger Bacchi och Goodwin (2016, s. 84) på Bacchis mer 

specifika metod WPR. Syftet med WPR är att synliggöra de underliggande förgivettagande som 

ligger bakom konstruktionen av ett ”problem” i ett policydokument och att reflektera över 

praktiker som (re)producerar problemet och leder till vissa effekter. Skapandet av ”problem” 

leder vidare till etablerande av ”subjekt” samt ”objekt” vilka tillskrivs vissa karaktäristika som 

sällan problematiseras. Det är dessa förgivettagana kategorier som WPR ämnar konceptualisera 

genom att visa hur de är presenterade och producerade. 

I skapandet av policyer motiveras insatser genom att närma sig något som ett ”problem” vilket 

behöver lösas. Således finns en föreställning om att policyskaparens uppgift endast är att 

adressera och finna lösningar på ”problem som existerar”. Ett sådant synsätt frånser 

policyskapandet som en aktivt konstruerande process vilken påverkar vår uppfattning av 

omvärlden och vad som ses som ett problem (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 16). I stället 

framhåller Bacchi (2009, s. ix) att policyer måste ses som präglade av en kulturell dimension, det 
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vill säga att de formas inom kulturella och sociala kontexter. Man kan alltså säga att en policy är 

en kulturell produkt. Att närma sig en policy från detta perspektiv är att förstå hur politisk 

styrning fungerar och vilka implikationer detta innebär för de som påverkas. 

Det finns ett underliggande förgivettagande att policy är något gott, något problemlösande. Att 

på detta vis anföra att något behöver ”fixas” antyder att det finns ett ”problem” (Bacchi, 2009, s. 

ix). Problemet kan, men behöver inte, utvecklas explicit. Oftare är det en implicit antydan som 

löper genom policyn. Det är här WPR-metoden träder in, för att göra dessa implicita problem 

explicita och att granska dem noggrant. Metoden utgörs av sex frågor att ställa till materialet, samt 

ett sjunde steg om den egna reflexiviteten. Nedan följer samtliga frågor i sin ursprungliga 

engelska formulering. 

Question 1: What’s the problem represented to be in a specific policy or policies? 

Question 2: What deep-seated presuppositions or assumptions underlie this representation of the 

”problem” (problem representation)? 

Question 3: How has this representation of the ”problem” come about? 

Question 4: What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? Can 

the ”problem” be conceptualized differently? 

Question 5: What effects (discursive, subjectification, lived) are produced by this representation of the 

”problem”? 

Question 6: How and where has this representation of the ”problem” been produced, disseminated 

and defended? How has it been and/or how can it be disrupted and replaced? 

Step 7: Apply this list of questions to your own problem representations. 

(Bacchi & Goodwin, 2016, s. 20) 

I denna uppsats har vi valt ut fråga 1, 2 och 4 eftersom vi anser att dessa har högst relevans för 

studiens syfte. Fråga 1 blir relevant utifrån dess klargörande karaktär vilken hjälper oss identifiera 

problemframställningarna. Fråga 2 behövs för att förstå vilka antaganden som skapat 

problemframställningarna, och Fråga 4 är intressant eftersom det som inte sägs i 

processutvärderingen också de facto bidrar till hur ”problemet” formuleras. Både Fråga 2 och 4 

bidrar till att uppsatsen blir relevant för socialt arbete eftersom de kan belysa förutfattade 

meningar och tystnader i diskurser kring de fenomen som framställs som ”problem”, vilka sedan 

producerar det praktiska sociala arbetet. I våra frågeställningar har vi utgått från Fråga 1, 2 och 4, 

där Fråga 1 hör till vår första frågeställning, och Fråga 2 och 4 har slagits ihop och blivit vår 

andra frågeställning för att undvika upprepningar. 

Vi har valt att inte ha med Fråga 3, 5 och 6 eftersom det material och den analys som behövs för 

att svara på dem går bortom vår studie och därmed inte blir relevanta för att besvara våra 

frågeställningar. Fråga 7 kommer vi inte utgå från specifikt men vi ämnar ha den i bakhuvudet 

under hela skrivandets gång. Nedan följer vår översättning av Fråga 1, 2 och 4 samt en kort 

redogörelse för respektive fråga. 

Fråga 1 (F1): På vilket eller vilka sätt framställs ”problemet” i en specifik policy? 
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WPR bygger på att policyer är problematiserande aktiviteter som innehåller implicita 

problemframställningar vilka avgör hur ”problemet” föreslås lösas. Målet med den första frågan 

är att identifiera dessa problemframställningar i specifika policyer. Detta kan göras genom att 

undersöka de interventioner som föreslås: eftersom de åtgärder som föreslås är beroende av vad 

som tycks och tänks om det som ska åtgärdas, kan vi också utröna vad som tänks och tycks om 

det problemet genom att titta på vilka åtgärder som föreslås. Syftet är att frångå tanken på 

policyskapare som ”problemlösare”, att bryta upp föreställningen om ”problem” som fenomen 

som existerar i sig själva, och i stället skapa en möjlighet att tänka annorlunda (Bacchi, 2009, s. 3–

4). 

Fråga 2 (F2): Vilka underliggande antaganden ligger bakom framställningen av 

”problemet”? 

Målet med den andra frågan är att identifiera och analysera den begreppsmässiga logik som ligger 

bakom problemframställningen. Vi letar efter den ”kunskap” som finns inskriven i policyn vars 

epistemologi och ontologi tas för given. Vi frågar oss hur det är möjligt för något att hända och 

vad som är möjligt att tänka, snarare än varför något händer (Bacchi, 2009, s. 5). Frågan använder 

sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt, eftersom policyer kan anses som skapade inom en 

diskurs (Bacchi, 2009, s. 7). De tre diskursanalytiska former som kommer att användas i Fråga 2 

är: dikotomier, nyckelbegrepp och kategorier (se Centrala begrepp). 

Fråga 4 (F4): Vad lämnas oproblematiserat i denna problemframställning? Var är 
tystnaderna? Kan ”problemet” konceptualiseras på andra sätt? 
Fråga fyra tar avstamp i den andra frågans diskursanalys. Här frågar vi oss vad gränserna är i den 

underliggande problemframställningen och vilka policyer som är begränsade genom sättet att 

framställa ”problemet” (Bacchi, 2009, s. 14). Målsättningen är att öppna för reflektion och 

eftertanke gällande de frågor och perspektiv som inte ”hörs” i de identifierade 

problemframställningarna (se O’Malley, 2001, s. 91). Frågan kan nyttjas för att uppmärksamma 

spänningar och motsättningar i problemframställningar (Bacchi, 2009, s. 14). 

Analysprocess 
Analysen har utförts enligt en deduktiv ansats (jfr. Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 54–56), 

eftersom analysen har sin utgångspunkt i Bacchis (2009) Fråga 1, 2 och 4. Analysprocessen 

började med en tematisk analys, vilket innebär noggrann genomläsning av texten för att sedan 

identifiera bakomliggande teman. Skapandet av ett tema kan te sig på olika sätt (Bryman, 2018, s. 

702–703), och vårt tillvägagångssätt har varit att tematisera utifrån de frågor vi valt ur WPR. Vid 

arbetets början hade vi inte bestämt oss än för att avgränsa oss till de tre frågorna nämnda ovan, 

utan vi började med att skapa teman med utgångspunkt i alla sex frågorna (se What’s the problem 

represented to be? – WPR), vilka vi gav varsin färg som vi sedan använde oss av för att markera 

vilka ord, meningar eller stycken som vi ansåg höra till respektive fråga. Under processens gång 

ansåg vi, som tidigare beskrivits, att Fråga 1, 2 och 4 hade högst relevans för studiens syfte, vilket 

resulterade i att vi endast använde oss av de tre teman vi skapade utifrån dessa frågor.  

I arbetet med tematisk analys kan det vara gynnsamt att sammanställa sina teman, exempelvis 

med hjälp av en matris (Bryman, 2018, s. 704). Vi valde att samla alla markeringar i separata 

dokument för respektive tema, och kunde utifrån dessa dokument skapa oss en översikt för varje 

https://docs.google.com/document/d/1_5-67kmfyP_rrRXOZDEvhjAokg2tqNSCQka0LT0HMNc/edit#heading=h.vp9pmvm8xc98
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frågeställning. Efter detta skapade vi två tabeller (se Bilaga 1 och Bilaga 2) för att tydliggöra 

problemframställningarna med tillhörande lösningar samt antaganden och tystnader. 

För att besvara frågeställningarna har vi delat upp analysavsnittet i tre delar, där vi i varje del 

presenterar de tre problemframställningar som vi har identifierat i processutvärderingen för att 

sedan beskriva de antaganden och tystnader som hör till respektive problemframställning. För att 

identifiera problemframställningarna har vi fokuserat på vad som sägs vara lösningarna och hur 

de kan indikera vad “problemet” framställs vara. För att identifiera de underliggande antaganden 

som ryms inom problemframställningarna försökte vi gå bortom det som de facto var skrivet i 

text och i stället analysera materialet ur en kontextuell aspekt. Vi försökte även problematisera det 

som inte nämns i materialet för att visa på tystnaderna kring problemframställningarna. 

Kvalitetskriterier och etik 

Trovärdighet, tillförlitlighet och representativitet 
Enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 25, 28, 48, 69) baseras god forskningssed på grundläggande 

principer. Några centrala principer lyder som följer: 

● Tillförlitlighet och ärlighet 

● Respekt och ansvarighet 

● Trovärdighet 

● Representativitet 

Tillförlitlighet och ärlighet ämnar uppnås genom en tydlig transparens där vi redogör för hela 

forskningsprocessen på ett, om än kortfattat, tydligt och insiktsfullt sätt. För att säkerställa att alla 

steg redogörs för har vi under studien haft en ”dagbok” som fungerat som förändringslogg och 

minnesverktyg. Vi har även nytta av det kritiska och reflexiva förhållningssätt som det 

poststrukturella policyanalysen medför. Detta ställer höga krav på vår kunskap om den teoretiska 

referensramen samt förmågan att applicera den på materialet. Det medför även en uppgift att 

bedöma analysens tillförlitlighet, och resonera kring dess faktiska betydelse. Fråga 7 i WPR ställs 

löpande till oss själva och varandra för att hålla arbetet reflexivt. 

Vidare är respekt en betydelsefull aspekt gällande materialet vi använt, vilket avser både tidigare 

forskning och empiri. Detta innebär bland annat att vi har varit medvetna om vikten av att inte 

förvanska materialet genom att försöka återge citat och referenser så att det inte upplevs 

snedvridet, exempelvis genom att inte återge citat ur sin kontext. Ansvarigheten innebär att vi tar 

ansvar för forskningen från idé till publicering. Det är av vikt för oss att producera en produkt 

som vi kan stå för. Vår förhoppning är förstås att den, förutom att expandera vår egen förståelse, 

även kan bidra till att påvisa sådant som annars tar för givet och därigenom uppmärksamma ett 

fenomen som är relativt outforskat i svensk kontext. 

Trovärdigheten är beroende av att vi aktivt diskuterar våra resultat. Vi bör således arbeta för att 

hänvisa till olika typer av arbeten och undvika att enbart hänvisa till dem som stöder vår tes (se 

Vetenskapsrådet, 2017, s. 55). 
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En viktig aspekt i denna uppsats är att vi i enlighet med vår metod har ett behov av att förstå den 

kulturella kontext våra texter har växt fram i. Det är särskilt viktigt eftersom ett bakomliggande 

syfte med WPR är att identifiera hur politisk styrning fungerar och tar sig uttryck i form av 

policyer. Att ha en förståelse för de historiska och kulturella faktorer som kan tänkas ha lett fram 

till den specifika policyns problemframställningar är således av vikt för studiens representativitet. 

Eftersom vårt material inte medför den kontexten finns risken att vi missar viktiga politiska och 

kulturella aspekter vilka hade kunnat påverka analysen. Det gör också att vi behöver vara än mer 

medvetna om vår egen förförståelse, och hur den kan komma att påverka våra tolkningar. Det 

kan också innebära problem om vi försöker omvandla analysen till något att använda i praktiken 

(se Vetenskapsrådet, 2017, s. 24). 

Etiska överväganden 
Eftersom studien inte använder sig av datainsamlingsmetoder som involverar andra personers 

medverkan, utan offentligt publicerade material, har inga etiska ställningstagande behövts 

gällande datainsamlingen. Vi vidare poängtera att policyanalysen syftar till att problematisera 

dokumenten och hur diskursen förs i dessa. Således ämnar vi inte kritisera upphovsmännen till 

materialen, utan vill frånkoppla upphovsmännens värderingar och åsikter för att i stället 

undersöka hur diskursen skapas i relation till samtidens kontext. Vi har för avsikt att inte ta 

ställning till upphovsmännens syfte eller tanke med dokumentproduktionen, utan vi är 

intresserade av vilka bakomliggande antaganden som kan ligga till grund för diskursen i själva 

framställningen. 

Vidare vill vi även visa en medvetenhet och förståelse av vår egen del i problemframställningen. 

Bacchi (2009, s. 19) diskuterar vikten av att forskare bör förhålla sig reflexivt i förhållande till det 

som studeras, eftersom vi alla är människor i en omgivning full av värderingar, attityder och 

förförståelse. Således strävar vi efter att självanalys och reflexivitet ska genomsyra denna studie. 

Detta är särskilt viktigt eftersom vår egen framställning av ”problemet” kan komma att 

(re)produceras genom uppsatsen. 

Metodöverväganden 
Studiens analysmetod WPR har valts ut mot bakgrund av dess passande karaktär i förhållande till 

studiens syfte, frågeställningar samt det material som ligger till grund för analysen. Materialet 

består som tidigare nämnts av processutvärderingen i synnerhet, men även de andra dokumenten 

som inkluderas i analysen. Dokument producerade av myndigheter, på det sätt vårt material är, 

agerar normskapande och kan fungera som reproducerande krafter vilka formar vår förståelse 

och agerande. Policyer och andra myndighetsdokument behöver ses som kulturella fenomen vilka 

kontextualiserar och symboliserar sociala relationer (Bacchi & Goodwin, 2016, s. 7). Den 

positivistiska prägeln som policyer vanligtvis har, där de framställs som objektiva entiteter och 

motiverar ett rationellt men oproblematiserat handlande, verkar till synes behandla problemen 

och producera önskade utfall. Med hjälp av WPR kan vi istället utmana den expertis och kunskap 

som annars tas för given. 

Att använda sig av en poststrukturell policyanalys, till skillnad från traditionell policyanalys, 

förskjuter fokus från det mätbara (vilket vi sett varit centralt i effektutvärderingarna) till att 

noggrant granska problemframställningarna. Vi vill alltså inte studera effekten av projektet Sluta skjut. 
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Detta förhållningssätt kan visa hur politisk styrning fungerar och gör det möjligt att jämföra 

likheter och skillnader i olika länder mot bakgrund av viktiga kulturella faktorer (Bacchi, 2009, s. 

44). Denna typ av jämförelse kommer förekommer dock inte i denna uppsats. 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer uppsatsens resultat och analys presenteras. Avsnittet börjar med en kort 

introduktion kring processutvärderingen och själva policyförslaget som framkommer där. Resten 

av avsnittet är uppdelat i de tre problemframställningar vi har identifierat: Våldsbejakande 

grupprocesser, Grupper, inte individer och Individer som rationella och måldrivna. Under respektive rubrik 

följer underrubriker som syftar till att presentera de underliggande antaganden och tystnader som 

hänger samman med respektive problemframställning. 

Vi användning av formuleringarna ”problemet” och problemframställningar syftas det alltid den 

problemframställning som WPR-analysen vill belysa, alltså inte uppsatsens problemformulering. 

Introduktion 
Processutvärderingen genomfördes på uppdrag av Brå och syftar till att studera huruvida det är 

möjligt att implementera GVI i svensk kontext, mot bakgrund av att det saknas tillräcklig svensk 

forskning kring effektiva strategier för reduktion av grova brott samt behovet av utökad kunskap 

för involverade aktörer (Ivert et al., 2020, s. 7). Utvärderingen har alltså fokus på att utvärdera 

hur processen har gått till, snarare än effekterna av GVI, vilket de flesta tidigare utvärderingar har 

syftat till. Två delar framhålls vara centrala i utvärderingen, dels att belysa eventuella brister i 

implementeringen, dels att identifiera möjliga sidoeffekter (Ivert et al., 2020, s. 11). Vid 

tidpunkten för denna studies genomförande fanns inget tydligt metodstöd framställt. Sluta skjut-

projektet hade tills dess använt sig av den amerikanska implementeringsguiden och anpassat den 

till svensk kontext i det praktiska arbetet. I processutvärderingen syns därför självfallet stora delar 

av den amerikanska modellen, men den bidrar med en delvis annan problemframställning än den 

amerikanska då problemet föreslås lösas något annorlunda i den svenska organisatoriska 

kontexten. 

De problemframställningar vi har identifierat utgår från den del av processutvärdering som 

presenterar strategins budskap, vilket enligt vår uppfattning är den del som fungerar som den 

grundläggande ”handlingsplan” som utgör grunden för modellen. Analysen utvecklas sedan med 

hjälp av studiens frågeställningar, mot bakgrund av resten av processutvärderingen. 

1) våld tolereras inte, vi bryr oss om er och vill inte att ni ska skadas eller skadar någon annan; 

2) kommande våldshandlingar kommer att få rättsliga konsekvenser för alla medlemmar i en grupp och 

inte bara för den/de som varit direkt inblandade i händelsen; 

3) det finns hjälp att få för de som vill förändra sin livssituation och lämna den kriminella livsstilen 

(Ivert et al., 2020, s. 10). 

De aktörer som ingår i arbetet är polis, kriminalvård, socialtjänst samt civilsamhället. Att 

socialtjänsten är den viktig del av arbetet, och därmed är en viktig del av processutvärderingen, 
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skapar relevans för att analysera materialet inom ramarna för det sociala arbetet. Indirekt berörs 

även grupper och individer vilka är modellens målgrupp, då de kan påverkas av sättet de 

professionella arbetar på, bland annat i sättet de uppfattar sig själva och blir uppfattade av andra. 

Processutvärderingen riktar sig till professionella för att förmedla lärdomar samt att 

vidareutveckla metoden i svensk kontext. Således framstår processutvärderingen som preskriptiv i 

arbetet med metoden framöver särskilt som metodstödet sedan framställts i ljuset av detta 

material inför spridningen av strategin till fler orter i Sverige. 

Problemframställning 1: Våldsbejakande grupprocesser (F1) 

1) våld tolereras inte, vi bryr oss om er och vill inte att ni ska skadas eller skadar någon 

annan 

 

Den första delen i WPR-analysen består i att identifiera vad ”problemet” framställs vara. Detta 

kan göras genom att arbeta baklänges, och undersöka hur problemet föreslås lösas och var 

resurser prioriteras (Bacchi, 2009, s. 3–4). Strategin bakom Sluta skjut framhåller att en central del 

i strategin är det budskap som framför att våld inte tolereras, vilket framförallt ska förmedlas av 

civilsamhället. Detta är av stor vikt inför vad som senare framhålls som en av strategins centrala 

lösningar: den informella sociala kontrollen. 

Civilsamhällets uppdrag i strategin är att legitimera den eftersträvade moral som policyn 

framhåller vilket ska ske ”genom att som samhälle kommunicera ett tydligt anti-våldsmeddelande 

till de mest kriminella individerna” (Ivert et al., 2020, s. 13). När civilsamhället visar sig stå bakom 

detta budskap anses de producera ”en form av informell social kontroll och visar att det våld som 

grupperna ägnar sig åt har konsekvenser för människor i deras närhet.” (Ivert et al., 2020, s. 47). I 

citatet framträder att lösningen anses vara att genom civilsamhällets inverkan påkalla en 

förändring i sättet som gruppmedlemmarna betraktar användningen av våld. Här syftas således till 

att förändra individens moraliska inställning till våldsutövning genom att skapa en känsla hos 

individen att vara ansvarig inför andra i samhället. Implementeringsguiden uttrycker motivationen 

bakom individens våld som följer: 

The most important factors that influence whether someone chooses to 

commit a crime are whether the person thinks doing so is wrong, whether the 

people he or she cares about and respects think it is wrong, and whether the 

community the person belongs to thinks it is wrong. (NNSC, 2013, s. 43) 

Rent praktiskt sker denna sociala press både genom de tal som hålls på call-in, och genom att ha 

personer i publiken vilka ska vara ”personer som faktiskt har möjlighet att påverka de inkallade 

gruppmedlemmarnas beslutsfattande, så kallade ’influentials’” (Ivert et al., 2020, s. 47). 

Personerna valdes ut efter att kunna tänkas bidra med sociala insatser som praktikmöjligheter och 

jobb, eller för att de tänktes kunna påverka individerna till att utveckla ett mer “prosocialt 

beteende” (Ivert et al, 2020, s. 34). Dessa nyckelpersoner i civilsamhället bedöms således kunna 

ha en påverkan på individens tyckande och tänkande. 
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Den lösning som presenteras genom civilsamhällets moraliserande röst och den informella sociala 

kontrollen framställer således problemet som att våldet är orsakat av en icke-önskvärd moral. 

Denna moraliska inställning framställs (re)produceras genom interna och externa grupprocesser. 

Det finns således en föreställning om att grupprocesserna inom dessa grupper leder till en 

våldsbejakande inställning, det vill säga att det finns en föreställning inom grupperna att det är 

accepterat att utföra våld (se Ivert et al., 2020, s. 13). 

Informell social kontroll (F2, F4) 
Den problemframställning som identifierats ovan handlar om våldsbejakande grupprocesser, 

alltså det som skapar acceptans för våldshandlingar inom grupperna. Lösningen som presenteras 

är att förändra den oönskade moral som leder till att grupperna fungerar våldsbejakande. 

Analysen fortsätter nu med att identifiera antaganden och tystnader bakom denna 

problemframställning. 

Strategin bakom Sluta skjut bygger på tanken om att informell social kontroll, såväl intern (skuld och 

skam) och extern (vänner, familj och samhälles övertygelser), är en nyckelfaktor för att förebygga 

det grova våldet. Den informella sociala kontrollen består av normer och värderingar inom 

samhället, grupper, kompisgrupper eller från individens egna känslor (NNSC, 2013, s. 43). Här 

framträder antagandet om att våldshandlingar är ett accepterat handlingssätt inom de 

våldsdrivande grupperna, och att gruppmedlemmarna behöver påverkas av omgivningen för att 

ändra på denna snedställda uppfattning. Antagandet framträder i följande citat om att 

gruppmedlemmarna är ”[i]ndivider som ser våld som ett acceptabelt handlingsalternativ, som inte 

upplever att våldet uttryckligen fördöms i deras lokalsamhälle [...]. Det gäller därför att förändra 

gruppmedlemmarnas syn på våldsanvändning, tydliggöra de samhällsnormer som våldet bryter 

mot [...]” (Brå, 2022, s. 27). Våldet ses som producerat och reproducerat inom grupper och 

mellan individer, i en slags interaktiv grupprocess. 

Gruppmedlemmarnas syn framstår som avvikande från resterande samhälle, att det är något 

”onormalt” som behöver åtgärdas. En sådan styrning på distans leder till en sorts governmentalitet, 

och syftar till att påverka individer och grupper till den grad att de börjar självkontrollera och 

reglera sitt eget beteende utefter vad som de styrande aktörerna uttrycker som önskvärt (Bacchi, 

2009, s. 26–29). Civilsamhället fungerar som den sociala kraft som förmedlar moralen och 

värderingarna vilket gör att denna typ av styrning skiljs från andra typer av styrning, till exempel 

den formella, disciplinära kontrollen. Utöver att utöva makten på detta sätt, uttrycks även en 

känsla av omsorg och samhörighet till individerna. Detta framkommer tydligt i GVI-modellens 

budskap och framför allt genom budskapets första punkt om att både aktörerna och 

civilsamhället ska påvisa att de bryr sig om grupperna och inte vill att de ska skadas eller skada 

någon annan (Ivert et al., 2020, s. 10). Genom governmentaliteten kan därför individerna styras 

till att själva förändra sitt beteende, under uppmuntran från civilsamhället. En stor del av Sluta 

skjut-projektet går ut på att aktörerna, i synnerhet civilsamhället, sprider önskvärda normer kring 

våld för att få individerna att kontrollera sig själva att inte utföra våld. 

Detta styrningssätt presenterar en specifik uppfattning om individerna som ämnar kontrolleras. 

Föreställningen om den informella sociala kontrollen har ett inneboende antagande om den 

laglydige och arbetsamme medborgaren. Denna dikotomi, laglydig/kriminell, tjänar ett syfte för 

den politiska styrningen, då det signalerar ett önskvärt beteende till befolkningen, utifrån vilket 
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det skapas en tolkningsram för individen att förhålla sig till. Sättet som individen definierar sig 

själv och andra kan därför utgå från, åtminstone delvis, hur de definieras i dessa policyer. 

Ansvaret för våldet läggs i strategin på medlemmar i grupperna, vilket flyttar fokus från de 

strukturella faktorer som kan forma deras liv. Ansvaret för brottsreduceringen läggs på 

grupperna, civilsamhället och individerna, och om dessa individer misslyckas med att ta till 

åtgärder riskerar de hållas ansvariga för att våldet inte minskar. 

Vi identifierar således ett antagande om att det finns en specifik sorts grupprocess inom vilket 

våld ses som ett accepterat handlingssätt. Genom civilsamhället utövas en informell social 

kontroll som syftar till att förändra individens inställning till våldshandlingar. Aktörerna använder sig 

då av governmentalitet för att påverka individerna, så att aktörerna styr på distans genom en 

omsorg och genom individens självkontroll. Detta styrsätt syftar till att sprida önskvärda 

beteenden genom sociala processer där individerna ska bli påverkade av omgivningens normer 

och värderingar för att sedan själva acceptera och leva efter dessa. 

Legitimitet genom samverkan (F2, F4) 
I processutvärderingen framhålls samverkan och samarbete som en nyckelfaktor för 

framgångsrikt arbete (Ivert et al., 2020, 63–67). Samverkan är något som blivit stort i just Sverige, 

framför allt i frågor över sektorsgränser. Denna samverkan bedrivs både mellan institutioner i 

frågor som berör flera sektorer, och mellan institutioner där frågan berör den ena men påverkar 

den andra. Samverkan syns även mellan institutioner och organisationer i civilsamhället (Pierre, 

2018, s. 151–152). 

I processutvärderingen presenteras explicit de vinster samverkan bidragit med under 

pilotprojektet (Ivert et al., 2020, 63–66). Samverkan framhålls som ett nyckelbegrepp, och blir 

därmed en abstrakt meningsbärande entitet. Begreppet framhålls som positivt, eftersträvansvärt 

och uppnåeligt. I och med detta framkommer implicit de brister som tidigare rått i relationen 

mellan myndigheterna. Exempelvis framgår att polisen utbildats i hur de ska skriva 

orosanmälningar och vad som krävs i domstol vid ansökan om LVU, vilket visar på att det 

tidigare funnits brister i kunskapen om socialtjänstens arbete. Det blir tydligt att aktörernas skiljer 

sig åt i sina uppdrag vilket leder till en viss diskrepans i arbetet. I bästa fall kan detta leda till just 

den målbild som eftersträvas genom samverkan: att aktörerna kompletterar varandra. 

Skillnaderna i uppdragen påverkar dock respektive aktörs sätt att närma sig ”sin” lösning, samt 

hur de bemöter grupperna och individerna. Vad våldsbejakande grupprocesser innebär för varje 

aktör är olika beroende på om det handlar om socialtjänst, polis, frivård eller civilsamhälle. 

De olika aktörernas uppdrag presenteras i processutvärderingen men bygger även på lagar och 

förordningar vilket kan ses som bakomliggande kunskaper som underbygger aktörernas legitimitet. 

Socialtjänstlagens första kapitel § 1 ligger till grund för kommunens ansvar och statuerar att 

socialtjänsten ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska ta hänsyn till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och 

gruppers egna resurser. Redan i socialtjänstlagen framträder alltså ett fokus på individens egna 

ansvar samt socialtjänstens ansvar att utforma sina insatser så att var och en har verktyg till att 

bygga sitt eget liv. Detta framträder i socialtjänstens uppdrag i Sluta skjut-projektet: 

avhopparverksamheten. Myndigheten var inte vidare involverade i sanktionssteget (Ivert et al., 
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2020, s. 25), utan stod för de sociala insatser vilka riktade sig till gruppmedlemmar intresserade av 

att lämna kriminaliteten. Ivert et al. (2020, s. 56) framhåller att, i enlighet med metoden, ska 

stödet till gruppmedlemmarna prioriteras, de ska erbjudas stöd direkt och stödet ska vara 

lättåtkomligt genom ett enda telefonnummer. Att säga detta kan tyckas antyda att vägen till 

sociala insatser annars är komplicerat, kräver många kontakter och att det ibland kan ta lång tid 

innan en kan få hjälp. 

Polisens ansvar är att, som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet, 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och 

annan hjälp (Polislag § 1). Till skillnad från socialtjänstens uppdrag är polisens huvudsakliga 

ansvar således inte riktat till varje individ, utan till samhället och den samhälleliga tryggheten. I 

processutvärderingen framkommer ett tydligt fokus på det polisiära. Det löper genom 

kartläggningen, kommunikationen med gruppmedlemmarna och sanktionssteget. Inriktningen på 

grupper och insatser i form av fokuserad avskräckning är mer anpassat för det polisiära 

uppdraget än för socialtjänstens, vilket gör att socialtjänstens roll hamnar i skymundan. 

Kriminalvårdens uppdrag består i att verkställa utdömda påföljder, bedriva häktesverksamhet 

samt utföra personutredningar i brottmål (Förordning med instruktion för Kriminalvården, 

2007:1172). De är således begränsade i sitt arbete till tidigare dömda individer. I Sluta skjut 

landade uppgiften på frivården, vilken är den enda myndighet som har befogenhet att inkalla 

individer till call-in och custom notification samt agera om individerna uteblir. De stöttade dock 

även upp det sociala området. 

Civilsamhällets uppdrag är inte reglerat i lag men framställs ha flera roller i strategin. I 

metodstödet kan utläsas att ”[i] GVI är lokalsamhällets roll nära kopplad till tre viktiga idéer: 

informell social kontroll, polisens legitimitet samt förtroendet för myndigheter.” (Brå, 2022, s. 

26). Då den informella sociala kontrollen behandlats i föregående avsnitt, redogörs här för den 

legitimitets- och förtroendeskapande rollen. Genom citatet blir det polisiära fokuset tydligt än en 

gång. Polisen separeras flertalet gånger från andra aktörer i processutvärderingen (e.g. Ivert et al., 

2020, s. 7, 12, 13, 29). Genom att säga att civilsamhällets roll är att upprätta polisens legitimitet 

blottläggs antagandet att polisen i dagsläget i någon utsträckning saknar legitimitet. I 

implementeringsguiden framställs bristen på legitimitet, och jakten på framtida legitimitet, som en 

sorts upprättelse där polisen erkänner sina fel i en ”gör om gör rätt”-anda (NNSC, 2013, s. 67). 

Metodstödet redogör för polisens bristande legitimitet som följer: 

Även i Sverige finns dock områden eller delar av lokalsamhället där förtroendet 

för polisen är lägre och där polisen har svårare att uppnå legitimitet. I dessa 

områden är otryggheten ofta hög, särskilt bland kvinnorna, och det finns en 

negativ bild av polisens förmåga att hantera och lösa de problem som finns. Vissa 

invånare i områdena upplever dessutom att polisen är orättvis och 

diskriminerande, och inte behandlar de boende med respekt. Bristen på 

förståelse och förtroende för polisens uppdrag kan ha många förklaringar, men 

det är viktigt att polisen går in i GVI-arbetet med insikten att det i vissa grupper 

finns en bristande tillit till myndigheten. (Brå, 2022, s. 28) 

Här är vi hjälpta av begreppet governance. Governance är en process vilken kan ses som en slags 

finansiell och organisatorisk resursomfördelning där politiska aktörer samverkar med icke-
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offentliga aktörer och nätverk genom brukarmedverkan och decentralisering. Att interagera med 

civilsamhället på detta sätt medför ett nytt sätt att tänka, där samhället hålls ansvarig och agerar 

genom det politiska på ett nytt sätt. Strategin ger således civilsamhället ansvar för att definiera 

och förhandla om våldet. Processen blir på detta vis normativ och pekar på antagandet om att 

samhället strävar efter att våldet ska upphöra. Denna norm bygger sedan legitimitet för det 

uppdrag som socialtjänst, polis och kriminalvård innehar, och motiverar de sanktioner som 

budskapet framför. För att detta ska lyckas behöver aktörerna bygga upp en samsyn med 

civilsamhället, där civilsamhället övertygas tro på det budskap som ska spridas till de våldsamma 

grupperna. 

Mot bakgrund av ovanstående framträder samverkan som ett nyckelbegrepp genom att presenteras 

som något gott och eftersträvansvärt, vilket å ena sidan kan leda till diskrepans mellan de olika 

aktörernas uppdrag, men å andra sidan kan tänkas komplettera deras respektive syften. Vi 

identifierar även en tydlig polisdiskurs i processutvärderingen, vilket gör att det sociala arbetet 

hamnar i skymundan. Civilsamhället ges en tydlig legitimerande roll vilket fungerar som en metod 

och ett verktyg i arbetet. 

Problemframställning 2: Grupper, inte individer (F1) 

2) kommande våldshandlingar kommer att få rättsliga konsekvenser för alla medlemmar i en 

grupp och inte bara för den/de som varit direkt inblandade i händelsen 

 

Våldet framställs upprätthållas av vad som i processutvärderingen kallas ”våldsdrivande grupper”, 

där individer utför våldet men gruppen anses vara den avgörande faktorn. Denna 

problemframställning framhåller således att det är grupperna som är ”problemet”, och inte de 

enskilda individerna i sig. Med anledning av att våldet betraktas drivet av grupper, snarare än 

individer, presenteras lösningen att sanktionerna också behöver rikta sig till hela gruppen även 

när en individ utför en våldshandling. Det strävas efter ett sorts omvänt grupptryck för att ”få 

gruppmentaliteten att verka för samhället och mot våldet genom att påverka grupptrycket så att 

det bidrar till att individer väljer att avstå från fortsatta våldshandlingar” (Ivert et al. 2020, s. 13). 

Information om grupperna samlas genom kartläggning vilket är en process som bygger på den 

kunskap som sitter i huvudet på de som jobbar operativt (Ivert et al, 2020, s. 40–44). 

Kartläggningen är således det verktyg som används för att kategorisera grupperna. Författarna 

beskriver att ”[ä]ven om det inom polisen ofta finns mycket kunskap om brottsligheten på 

platsen/i staden så är den (ibland) fragmenterad och informationen är sällan organiserad på ett 

sätt som syftar till att användas i våldsförebyggande arbete” (Ivert et al., 2020, s. 40). Detta visar 

på ett skifte i synen på brottslighet och hur den definierats hos myndigheterna, där individerna 

inte längre står i fokus. Här framkommer även ett annat fokusskifte, som förflyttat sättet på vilket 

aktörerna bemöter gängvåldet - från narkotikamarknaden till våldsdrivande grupper (Ivert et al, 

2020, s. 40). Detta bidrar med att ”problemet” framställs på ett nytt sätt, vilket förändrar sättet 

man tänker på problemet. Det förändrar också vad som anses lämpligt att göra åt saken. 

Syftet med kartläggningen av grupperna är att veta var man ska rikta sanktionerna. Sanktionerna 

bygger på en liknande mekanism som den vi tidigare diskuterat om civilsamhället: den informella 
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sociala kontrollen. Här vävs dock den formella kontrollen in som det verktyg som aktiverar 

mekanismen. Avskräckning som mekanism bygger på teorin att brott kan förebyggas genom att 

göra kostnaderna för att begå ett brott upplevs överväga vinsterna för personen som utför brottet 

(Braga et al., 2014, s. 116). Den triggar en respons inom gruppen som motverkar den dynamik 

som förväntas driva våldet. Ingen vill vara den mest våldsamma gruppen, eftersom det är 

obehagligt att bli centrum för myndigheternas uppmärksamhet. Målgruppen (den mest 

våldsamma gruppen vilken sanktioneras) samt andra grupper märker av hur sanktionerna drabbar 

personerna inom den mest våldsamma gruppen och att detta triggades av en specifik handling. 

Utifrån detta skapas en association om att snarlika handlingar därför kommer leda till liknande 

aktioner i framtiden vilket antas leda till att våldet minskar (se Braga & Kennedy, 2020, s. 9). 

Detta resonemang bygger alltså inte direkt vidare på individens moraliska motivation bakom att 

utföra ett våldsdåd, utan snarare på en syn på individen som måldriven och rationell, som väger 

fördelar mot nackdelar. Den fokuserade avskräckningen är således inte moralbaserat i sig, utan 

söker bara en respons baserad på en ”orsak och verkan”-effekt. 

Lösningen framhålls således vara att använda snabba och tydliga sanktioner mot gruppen som 

helhet. I huvudsak var det polisen som stod för sanktionerna, men även Frivården kunde rikta 

åtgärder mot individer som fanns under övervakning. Exakt vilken typ av sanktioner framgår 

inte, men det ska handla om sådant som ingår i polisens ordinarie arbete, med enda skillnaden att 

de utförs med fokus på den mest våldsamma gruppen (Ivert et al., 2020, s. 53–54). Gällande 

frivården handlade sanktionerna bland annat om att ”utnyttja de regelverk som fanns och bli ’mer 

fyrkantiga’” (Ivert et al., s. 54). Detta skapar en problemformulering om att våldet är producerat 

av grupper och att våldet framstår som rationellt. 

Formell kontroll (F2, F4) 
När vi nu identifierat problemframställningen att det är grupperna som reproducerar problemet, 

och att fokuserad avskräckning genom sanktioner mot den mest våldsamma gruppen ses som 

lösningen, kan vi gå vidare för att analysera bakomliggande antaganden och tystnader. 

Genom definitionen av de ”våldsdrivande grupperna” framträder en sorts kategori vilken är 

nödvändig för policyn av två skäl. För det första behöver det motiveras varför sanktionerna mot 

en grupp riktas mot just de individer som de gör. Eftersom metoden med att sanktionera 

gruppen i sin helhet bygger på en sorts ”orsak och verkan”-effekt finns en nödvändighet i att 

individerna uppfattar det som tydligt vilka som är utsatta för sanktioner och varför. Detta skapar 

en personkategori inom vilken myndigheterna kan dela in människor som antas vara en del av 

”problemet”. För det andra behöver det finnas en viss struktur kring vilka den informella sociala 

kontrollen riktas, vilket vi berörde i föregående avsnitt. 

Trots att strategin framhåller att formell kontroll har minst effekt på huruvida någon begår ett brott 

eller inte, är den formella kontrollen central i den fokuserade avskräckningen. Att sätta in 

sanktioner mot grupper i stället för den enskilda individen innebär att sanktioner kan sättas in 

trots att det inte finns tillräckligt med bevis för att väcka åtal mot den som utfört våldshandlingen 

(NNSC, 2013, s. 40–41). Ett sådant handlingssätt förskjuter fokus från vad individerna har gjort till 

vad de kan komma att göra, och förutsätter att ett våldsdåd kan komma att inspirera fler. Detta är 

något som lämnas oproblematiserat i processutvärderingen. 
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Det framkommer inte exakt vad dessa sanktioner ska innefatta i den svenska kontexten, annat än 

att de innefattar ”formella sanktioner, informella sanktioner och annan obekväm 

uppmärksamhet.” (Brå, 2022, s. 68). I processutvärderingen framgår dock att det huvudsakligen 

varit polisiära insatser. Åklagarnas arbete tycks inte gått att väva samman med GVI och de sociala 

sanktionerna verkar inte nämnvärt framträdande. Möjligtvis beror detta på att de olika aktörernas 

sanktioner har olika syfte och fokus vilket är sprunget ur olika syn på grupprocesserna och våldet.  

Ett annat syfte med sanktionerna är att undvika stigmatisering av hela områden genom att i stället 

framhålla att ”det grova våldet i ett samhälle ofta kan kopplas till ett fåtal individer (Ivert et al., 

2020, s. 12). Här framträder än en gång försöket att etablera legitimitet och att upprätta 

förtroendet för olika myndigheter vilket anses förlorat. 

Sanktionerna riktas dessutom inte mot alla våldsamma grupper, utan mot den mest våldsamma 

gruppen. En bakomliggande anledning till detta är att aktörerna inte har resurser att utlova ett 

fokus på alla grupper som utför våldshandlingar (Ivert, et al., 2020, s. 53). Det framträder alltså en 

resurseffektivitetsaspekt i materialet, där myndigheterna kan visa att de ”menar allvar” genom att 

enbart fokusera sanktionerna mot den grupp som de bedömer leda till flest och/eller störst 

problem. De behöver således inte sätta in fler resurser på andra grupper som begår grova 

våldshandlingar när de redan valt ut en som mest våldsam. 

En annan aspekt på den formella kontrollen är synen på frihetsberövande och fängelsestraff. I 

processutvärderingen framkommer att: ”[v]åldet och de underliggande konflikterna kommer inte 

att upphöra bara för att en enskild individ blir frihetsberövad efter exempelvis en skjutning. 

Istället måste insatser påverka hela gruppen för att få effekter på längre sikt” (Ivert et al., 2020, s. 

13). Vi ska därför vända blicken en stund mot de antaganden och tystnader som finns omkring 

frihetsberövande inom Sluta skjut. Citatet visar en syn på formell kontroll, såsom fängelsestraff, 

gentemot den specifika individ som begår ett grovt brott som ineffektivt för att påverka mängden 

grova våldshandlingar på längre sikt. Individer som begår brott kan på detta sätt framställas 

antingen som aktivt handlande subjekt som förtjänar att straffas, eller som passiva subjekt 

formade av världen vilka behöver rehabiliteras (Henry & Milovanovic, 1996, enligt Bacchi, 2009, 

s. 108–109). 

Vi vill ju att de ska ta ett jobb och (.) försvinna. Egentligen. Det är det- det är ju 

det som är vinsten där. Inte låsa in folk. Låser vi in folk kommer de ut efter ett 

tag och är lika ilskna fortfarande. Vinsten är att kunna få dem att hoppa av. 

Lämna. Skaffa sig ett liv. (intervju med en av polisens koordinatorer, återgiven i 

Ivert et al., 2020, s. 56). 

Citatet visar att fängelsestraff ses som något som inte är rehabiliterande för individen, utan att de 

snarare avtjänar sin tid och kommer ut lika arga som innan. Fängelsestraff som rehabiliterande 

institution ses som något som misslyckats, och i stället är fängelsestraff något vars enda funktion 

är att hålla medborgarna trygga och straffa förbrytaren som en sorts rättvisa (se Garland enligt 

Bacchi, 2009, s. 109). Formell social kontroll fungerar som disciplinerande makt i det avseende att 

den disciplinära makten använder sig av övervakningsverktyg för att skapa en beräknelighet 

gällande individerna som övervakas (Bacchi, 2009, s. 103–104). Frihetsberövande genom 

fängelsestraff fungerar här som en disciplinerande makt som upplevs ha misslyckats. I stället för 
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att göra individen beräknelig, fungerar den bara som en tillfällig lösning vilken inte åtgärdar det 

långsiktiga ”problemet”. 

Sammanfattningsvis framkommer ett antagande om att det grövsta våldet drivs av ett fåtal 

individer och att bestraffning av dessa, genom exempelvis disciplinerande makt i form av 

frihetsberövande, inte resulterar i upphörande av våldet i stort. Aktörerna strävar efter att genom 

den formella kontrollen skapa ett sorts omvänt grupptryck hos de våldsdrivande grupperna för 

att stävja våldet trots att de samtidigt framhåller att formell kontroll inte är den största motivatorn 

bakom att någon begår våldshandlingar. Insatser mot hela grupper när en individ begår en 

våldshandling lämnas oproblematiserat. 

Det oproblematiserade våldet (F4) 
Grova våldshandlingar har ingen klart framträdande definition i Sluta skjut men utgörs företrädesvis 

av skjutningar och sprängningar (Ivert, et al., 2009, s. 52). Det är inte heller så enkelt att 

sanktionerna triggas av ett enda stimuli, till exempel den nästa skjutningen, utan det framgår att 

den mest våldsdrivande gruppen definieras utifrån en sammanvägning av flera faktorer. Vår 

uppfattning är att polisen är den som avgör vilken som är den mest våldsamma gruppen, 

eftersom den innehar informationen om kartläggningen. Polisen behöver sedan dela med sig om 

huruvida vissa våldshandlingar är kopplade till en ”GVI-klient” eller inte (Ivert et al., 2020, s. 40, 

67). 

I processutvärderingen framträder en bild av det grova våldet som ett illegitimt våld, medan andra 

typer av våld inte hörs. Enligt ett poststrukturalistiskt synsätt är våld kontingent och kan ses som 

skapat genom diskursen. Beroende på hur våld definieras får alltså ordet olika innebörd. På detta 

sätt kan exempelvis polisens ingripanden eller socialtjänstens ”mellantvång” ses som ett sorts våld 

som legitimeras genom diskursen. Det ses alltså inte som en del av ”problemet” utan konstrueras 

som en del av lösningen och som något legitimt. 

Våld kan med hjälp av legitimitet försvaras och anses vedertaget. Detta antagande stärks av 

Johnson et al. (2016, s. 99–100) genom förklarandet av hur kollektiva legitimitetsprocesser kan 

påverka individer och gruppers bedömning av vilka handlingar som är accepterade eller inte. 

Merad och Trump (2018, s. 1320) framhåller att legitimitetsfrågan såväl som separationen av det 

legitima från det illegitima är essentiellt för hur framgångsrik en policy betraktas vara. Det är 

således en nödvändighet att i processutvärderingen skilja det illegitima våldet från det legitima för 

att kunna motivera de sanktioner och insatser som förespråkas. För att göra detta behövs 

civilsamhällets stöd vilket ytterligare framhålls som en framgångsfaktor av Merad och Trump, 

vilket även metodstödet framhåller: ”För att myndigheterna gemensamt ska kunna ta ett grepp 

om det grova våldet, tillsammans med lokalsamhället, krävs en samsyn om vad våldet beror på.” 

(Brå, 2022, s. 36). 

Mot bakgrund av detta framträder att begreppet våld lämnas oproblematiserat. Det förstås enbart 

som det grova våldet som kommer från grupperna, medan andra typer av våld inte hörs. 

Anledningen till detta kan vara att skapa legitimitet för den lösning som presenteras. 



   
 
  Emilia Lister och Elin Bengtsson 

29 (47) 

Problemframställning 3: Individer som rationella och 
måldrivna (F1) 

3) det finns hjälp att få för de som vill förändra sin livssituation och lämna den kriminella 

livsstilen 

 

Den tredje problemframställningen härrör från den sista punkten i budskapet som presenteras i 

strategin bakom Sluta skjut. Denna lösning handlar om att individerna som projektet riktar sig till 

ska erbjudas hjälp och stöd av kommunen (Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Plattform 

Malmö och Konsultationsteamet) och civilsamhället (främst religiösa församlingar) för att lämna 

den kriminella livsstilen. Insatserna inkluderar arbetsmarknadsinsatser, behandling eller stöd med 

flytt till annan ort. Stödet ska vara lättillgängligt för individen genom att det endast ska krävas att 

ringa ett nummer, och sedan ska individen få stöd direkt (Ivert et al., 2020, s. 23, 25, 47, 56). 

Genom detta förslag till lösning framställs problemet ligga på individen själv. Individen ses 

därigenom som rationell och måldriven, bland annat på grund av hur tillvägagångssättet kring den 

hjälp och det stöd som socialtjänstens ska erbjuda individerna beskrivs. Socialtjänstens roll kan 

tolkas som passiv i sitt arbete med stöd och hjälp, då deras roll i Sluta skjut endast handlar om att 

erbjuda stöd och hjälp, snarare än att faktiskt intervenera. 

Vilket stöd GVI-klienterna fick varierade och utgick från deras behov, önskemål och 

vilja till förändring. [...] Dock var det inte alla GVI-klienter som Socialtjänsten var i 

kontakt med som var intresserade av det stöd och den hjälp som erbjöds. I alla fall 

inte initialt, det fanns exempel på klienter som haft ett inledande samtal som ibland 

ledde till att de hörde av sig för att få hjälp längre fram och ibland återkom de inte. 

(Ivert et al., 2020, s. 58) 

Individernas önskemål och vilja till förändring konstateras som utgångspunkter för huruvida 

hjälp bistods med eller inte, och individens eget intresse framhålls som avgörande för om 

individerna återkom eller inte. Det framgår tydligt att det handlar om att individen själv ansvarar 

för att kontakten tas och upprätthålls.  

Den lösning som presenteras är att individen genom att kontakta ett telefonnummer ska söka 

hjälp ur sin kriminella livsstill. Det kan alltså tolkas som att individen antas ta ett stort ansvar för 

den hjälp och det stöd som aktörerna utlovar. Detta skapar en problemframställning om att 

individen, som rationell och måldriven, själv är kapabel och ansvarig för att skapa förändring. 

Kategorisering (F2) 
Vi rör oss nu vidare till de antaganden och tystnader som ligger bakom problemframställningen 

om individer som rationella och måldrivna. 

Det fokusskifte som tidigare omnämnts vilket från polisens sida framhålls som 
individ→grupp och narkotikamarknaden→våldsamma grupper, tycks inte ha haft någon 
större påverkan på socialtjänstens verksamhet. I denna del av policyn framgår snarare att 
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det är individanpassat arbete som gäller. Detta arbete utgår från en kategorisering som 
lämnas oproblematiserad i processutvärderingen. 

Gruppmedlemmarna som kartläggs inom Sluta skjut kallas i processutvärderingen för ”GVI-

klienter” (Ivert et al., 2020, s. 39, 56–58), vilket skapar en kategori som individerna placeras i. Att 

konstrueras som tillhörande ”GVI-klientelet” påverkar sedan individens tillgång till hjälp och 

stöd och medlemmar får en lättare väg in i systemet, då det inte behöver finnas någon bekräftad 

hotbild eller någon bekräftad önskan att lämna den kriminella livsstilen (Ivert et al., 2020, s. 57). 

GVI-klienterna handläggs sedan fortsatt individuellt och uppmuntras till att ta ansvar för sitt eget 

liv. I kartläggningen framträder den inbyggda kunskap som finns till grund för arbetet. Det 

framhålls att det operativa arbetet varit en viktig del och att kunskapen som behövs till 

kategoriseringen finns i huvudet på de som arbetar. Det är således poliser i frontlinjen som ger 

tolkningsföreträde att definiera vad som är en grov våldshandling och vem som tillhör kategorin 

”GVI-klient”. 

Kategoriskapande har enligt Bacchi (2009, s. 9) en påtaglig inverkan på den politiska styrningen. 

Kategorin ”GVI-klient” kan anses skapa utrymme för den politiska styrningen att uttrycka ett 

önskvärt beteende gällande gruppen. Individerna som kartlagts i Sluta skjut-projektet blir genom 

kategoriseringen enklare att sätta fingret på för aktörerna, och genom att individerna antas vara 

rationella och måldrivna, kan aktörerna enklare avsäga sig ansvaret för att ”problemet” ska lösas, 

och i stället överlämna ansvaret på individen. Det finns en nödvändighet i kategoriseringen, men 

också en risk att problematiska uppfattningar och förståelser reproduceras genom den. Detta är 

särskilt viktigt när det kommer till det sociala arbetet, då det har ett inbyggt normativt spektrum 

(Mattsson, 2015, s. 166). 

Det framgår att de som definierades ingå i en grupp under kartläggningen inte alltid själva 

definierade sig som tillhörande någon grupp, utan ansåg att de är ”[...] kompisar som ibland begår 

brott tillsammans (Ivert et al., 2020, s. 45).” Syftet med denna distinktion är att undvika att missa 

”kriminella individer med högt våldskapital” (Ivert, et al., 2020, s. 13), och indikerar därmed att 

vissa individer antas ha en högre påverkan än andra på våldet. Detta antagande om att vissa 

individer har större inverkan på att våldet fortlöper härstammar från forskning som visat att ett 

fåtal individer är ansvariga för stora delar av de identifierade våldsdåden (Braga et al., 2014, s. 

114–115). Det finns således en föreställning om att ”problemet” inte är drivet av dessa enskilda 

individer, men att dessa individer har en större påverkan på om gruppen väljer att fortsätta utföra 

de grova våldshandlingarna. Som tidigare nämnts i denna studie bidrar policyer, åtminstone 

delvis, till hur individen ser på sig själv och de runt omkring sig. En strategi med sanktioner som 

drabbar hela gruppen kan tänkas påverka individens uppfattning på det sättet. Detta genom att 

individen börjar bejaka de attityder som tillskrivs kategorin, även om individen till en början inte 

själv anser sig tillhöra en specifik grupp. 

Sammanfattningsvis används GVI-klienter som en kategorisering vilken påverkar om individen 

blir prioriterad hjälp eller inte. Kategoriskapande har en funktion att inkludera individerna så att 

de lättare erbjuds hjälp men riskerar å andra sidan att reproduceras genom det sociala arbetets 

normativa praktik. 
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Individens ansvar eller samhällets ansvar (F4) 
Att framhålla individen som ansvarig för problemet är vanligt förekommande i policyer (Bacchi, 

2009, s. 7), och det som inte problematiseras vidare är att aktörerna till viss del lämnar över 

ansvaret för lösningen på ”problemet” på individen. Här lämnas politiska och ekonomiska faktorer 

oproblematiserade, samtidigt som exempelvis varken genus eller kön tas i beaktande. Det 

individuella ansvaret kan förvisso vara en del i att förstå individens beteende och handlingar genom 

att acceptansen av sitt eget ansvar kan leda till utveckling och mognad (Shaffer & Ladouceur, 2021, 

s. 1076). Dock kan detta individfokus leda till att individen upplever en känsla av skuld och skam 

som kan bli kontraproduktivt i stället genom att individen låter bli att söka hjälp. 

Att socialtjänsten erbjuder hjälp och stöd till människor i utsatta situationer kan antas vedertaget, 

och det har konstaterats att de strategier som redan prövats inte fungerat. Frågan som 

processutvärderingens formuleringar väcker, och som behöver problematiseras, är hur mycket 

ansvar socialtjänsten faktiskt tar för att stötta individerna. Några av de insatser som det 

framkommer att socialtjänsten kan bistå med är att flytta till annan ort, få hjälp att hitta ett arbete 

och vård för traumabehandling (Ivert et al., 2020, s. 58). Socialtjänsten konstrueras som den sista 

anhalten i utträdet ur kriminaliteten, dit individen kan söka sig för att få stöd genom att behandlas 

eller fysiskt flytta från problematiken1. Frivårdens insatser framhålls också delvis som sociala 

insatser: behandlingsprogram för de som vill lämna kriminaliteten samt stöd att koordinera 

kontakt med psykiatrin, arbetsförmedlingen och missbruksbehandling2. 

Det diskuteras inte några bakomliggande faktorer till att våldet bedrivs, som kan tänkas vara 

exempelvis utanförskap, arbetslöshet eller bostadslöshet. Samhällets ansvar för att våldsdrivande 

grupper uppkommer betraktas vara en egen problematik som behöver behandlas utanför 

strategin. Möjligtvis kan detta innebära att resurserna riktas till att snabbare minska dödsfall och 

allvarliga skador ur ett kortare perspektiv, och i de bästa av världar fungerar den sociala 

informella kontrollen i tillräcklig utsträckning för att individerna själva ska börja självkontrollera 

tillräckligt mycket för att det grova våldet ska upphöra. Risken är dock att strategin fastnar i att 

enbart stödja enskilda individer, och därmed inte kommer till roten av problemet. Detta riskerar 

sedan leda till att problematiken fortlöper och att resurser inte prioriteras till vad som faktiskt 

ligger till grund för att så många individer hamnar i den kriminella livsstilen. 

Slutligen kan konstateras att individerna som kartlagts kategoriseras som ”GVI-klienter” vilka 

antas vara rationella och måldrivna i sitt sätt att söka och ta emot hjälp. Tystnaderna som 

identifierats är att ansvaret för att ”problemet” ska lösas av den enskilda gruppmedlemmen, 

genom att själv söka sig bort från sin kriminella livsstil. Detta förväntas leda till att färre riskerar 

att döda eller bli dödade. I mångt och mycket överlämnas det slutliga ansvaret över från aktör till 

individ. 

 
1 Dessa kan i sig ses bygga på egna problemframställningar vilka inte kommer behandlas vidare här, men återkommer 

i diskussionen. 
2 Även dessa insatser kan ses bygga på egna problemframställningar vilket inte behandlas vidare i vår analys. 
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7. DISKUSSION 
I detta avsnitt kommer studiens resultat och analys summeras och ställas i förhållande till tidigare 

forskning och teori. Vidare presenteras en diskussion av metoden i förhållande till resultatet, och 

slutligen vilka implikationer vårt resultat kan ha för socialt arbete som forskning och praktik. 

Summering 
Syftet med denna studie har varit att analysera på vilka sätt som processutvärderingen av Sluta 

skjut-projektet förstår och förklarar våldsdrivande grupper, och på så sätt bidra med en insikt i 

hur vägledande dokument kan påverka det sociala arbetet och människorna de berör. Detta har 

gjorts med hjälp av frågeställningarna ”På vilket (eller vilka sätt) framställs problemet i 

materialet?” samt ”Vilka underliggande antaganden ligger bakom problemframställningarna? Vad 

lämnas oproblematiserat?”. Bakgrunden till studiens ansats är att vi bedömer det som viktigt att 

genom ett teoretiskt perspektiv föra en diskussion om hur policyer kan ses från olika perspektiv. 

Å ena sidan kan vägledande dokument rikta uppmärksamhet mot målgruppen och skapa än mer 

utsatthet, å andra sidan kan texternas förslag medföra till strategier som leder till minskad 

brottslighet, och även skapa förståelse hos omgivningen. Genom studien har vi velat belysa 

denna dubbelhet som policydokument kan medföra med. 

Sluta skjut bygger på problemorienterat myndighetsarbete och tar sig an våldsdrivande grupper 

genom att rikta sig mot symptomen snarare än orsakerna. Strategin bakom Sluta skjut fungerar 

som följer: grupperna kartläggs och representanter från respektive grupp kallas in och meddelas 

att nya spelregler börjar gälla från nu, vilket handlar om att alla myndigheter kommer att sätta in 

insatser gentemot hela den mest våldsamma gruppen även om bara en person utför en 

våldshandling. Detta förväntas leda till ett omvänt grupptryck vilket förebygger våldet. Vidare 

bygger strategin på en empatisk och moralisk vädjan, där betydelsefulla personer från 

civilsamhället uttrycker att hela samhället fördömer våldet men också bryr sig om individerna. 

Problemframställningar 
De problemframställningar som identifierats kommer från vilka lösningar som presenterats i 

processutvärderingen. Dessa innebär att det finns en våldsbejakande grupprocess vilken leder till 

att våldet (re)produceras inom grupperna, att våldet inte är beroende av enstaka individer utan av 

grupperna men samtidigt att gruppmedlemmarna själva, som rationella och måldrivna individer, 

behöver söka sig ur våldet var och en. 

Antaganden och tystnader 
Problemframställningarna bygger på inneboende antaganden, men också tystnader i form av 

sådant som inte problematiseras. 

Processutvärderingen framhåller den informella sociala kontrollen i vilken det finns en specifik 

grupprocess som förespråkar våld. Denna har två syften: att skapa ett sorts omvänt grupptryck 

hos de våldsdrivande grupperna för att stävja våldet, där individen antas undvika våld när 

konsekvenserna blir för stora; samt att förändra individens inställning till våldshandlingar i 

grunden. Civilsamhället ses här som ansvarig för att våldet ska upphöra och behöver då ta sig an 

samma budskap som strategin för att sprida önskvärda normer och värderingar; vilket också 
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betraktas som en sorts finansiell och organisatorisk resursomfördelning. Vidare presenteras 

samverkan som ett nyckelbegrepp vilket framställs som något gott och eftersträvansvärt. På 

grund av aktörernas olika uppdrag kan samverkan leda till svårigheter, men kan å andra sidan 

innebära att de komplementerar varandra i arbetet. Samverkan har en legitimitetsskapande aspekt 

men leder ibland till att det sociala arbetet hamnar i skymundan. I stora delar av materialet 

dominerar en polisiär diskurs vilket kan bero på att fokuset på grupper är mer anpassat för det 

polisiära uppdraget än till exempel socialtjänstens. 

Strategin framställer grupperna som ansvariga för att våldet produceras och reproduceras, vilket 

gör att insatser mot eller frihetsberövande av enskilda individer som begår brott ses som 

ineffektivt. Materialet pekar på ett antagande om våld som det illegitima, fysiska våldet och ramar 

in det grova och dödliga våldet. Detta leder till att andra typer och definitioner av våld inte 

beaktas. Arbetet har ett fortsatt fokus på den formella kontrollen och ämnar genom detta skapa 

ett sorts omvänt grupptryck, samtidigt som det sparar resurser och motiverar varför aktörerna 

enbart vänder sig till en grupp i taget. Här problematiseras inte det faktum att insatserna aktivt 

vänder sig mot de individer som identifierats via kartläggningen, trots att dessa individer inte 

alltid själv definierar sig som en del av gruppen. Att kategorisera individerna som ”GVI-klienter” 

har en funktion delvis för sanktionerna, och delvis för att identifiera vem som ska prioriteras för 

sociala insatser. Slutligen analyserades det individfokus som präglar de sociala insatserna i 

strategin, och bortfallet av problematisering av andra faktorer som ekonomiska och sociala. 

Relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 
Med hjälp av WPR-metoden har vi kunnat identifiera tre olika problemframställningar: 1) 

Våldsbejakande grupprocesser, 2) Grupper, inte individer samt 3) Individer som rationella och 

måldrivna. Genom att utkristallisera dessa problemframställningar kan vi på ett enklare sätt förstå 

hur processutvärderingen förstår och förklarar våldsdrivande grupper i svensk kontext, då det 

tydliggör vilken sorts problematik som ska matchas med lösningen, om problemet föregår 

lösningen eller vice versa (jfr. Béland & Howlett, 2016, s. 1–2). Sluta skjut-projektet grundar sig 

på GVI som är en amerikansk lösningsmodell, och det är första gången den testas i svensk 

kontext, vilket talar för att projektet i stor utsträckning tagit efter ett amerikanskt sätt, men för att 

hantera ett svenskt problem. Ur texten uttyds det att många formuleringar nästan är direkt 

översatta från den amerikanska implementeringsguiden, ett exempel på detta är punkterna som 

GVI respektive Sluta skjut ska utgå från (NNSC, 2016, s. 9; Ivert et al., 2020, s. 45–46). 

Vidare placerar policyskaparen de kartlagda individerna i kategorin ”GVI-klienter”, vilket bland 

annat bidrar till att socialtjänsten enklare ska kunna sätta fingret på vilka individer som ska bli 

föremål för sociala insatser. Det är av vikt att diskutera på vilket sätt en sådan kategorisering kan 

bidra till policydokuments legitimitet. Genom att policyskapare producerar kategorier som 

individer och grupper placeras i, skapas utrymme för aktörer att sprida ett önskvärt beteende 

eftersom kategoriseringen kan spridas till omgivningen, och således komma att bli vedertagen (jfr. 

Johnson et al., 2016, s. 99-100). En framträdande del av processutvärderingens lösning är att 

aktörerna ska påverka den informella sociala kontrollen för att förändra grupprocesserna och det 

framkommer ett tydligt behov av att ha stöd i sakfrågan från civilsamhället. Denna spridning av 

budskapet kan fungera legitimitetsskapande, något som går i linje med vad tidigare forskning 

anser som legitimitetsbyggande aktivitet (jfr. Rothstein, 2018, s. 17–18; Holgersson et al., 2020, s. 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=wTrG0X
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19; Merad & Trump, 2018, s. 1320), vilket talar för en samstämmighet i forskningen gällande 

legitimitetsskapande. Denna syn på legitimitetsskapande anser vi dock vara tudelad. Att inkludera 

civilsamhället kan förvisso ses som en sorts resurs- och maktomfördelning, men den görs å andra 

sidan utifrån ett förutbestämt budskap och agenda, vilken också riskerar att hålla civilsamhället 

ansvarigt om det misslyckas. Att civilsamhället vill vara fritt från våld kanske är förgivettaget, men 

genom strategin är det också många andra delar som behöver accepteras för att samarbetet ska 

fungera. Det är alltså frågan om vad civilsamhället egentligen tänker kring policyn i sin helhet och 

dess innehåll, om det är invånarnas egentliga åsikt ellet om det är frågan om kollektiva 

legitimeringsprocesser (jfr. Johnson et al., 2016, s. 99–100). 

I processutvärderingen har vi identifierat att Sluta skjut både har fokus på grupp och individ. 

Gruppfokuset visar sig genom att alla aktörer står bakom att det ska riktas sanktioner mot hela 

gruppen om våldsbrott begås, och individfokuset genom att de sociala insatserna riktar sig mot de 

enskilda individerna som kartlagts. Genom detta förfaringssätt kan projektet bidra till en lösning 

på den problematik som Brå (2016b, s. 105–106) framhåller gällande att nå ut till 

gruppmedlemmar. Genom att rikta tydliga konsekvenser mot gruppen gör sig aktörerna hörda 

och vetskapen om insatserna sprids, och genom de individfokuserade sociala insatserna fångar 

aktörerna upp den enskilda och kan skapa en allians med denna som kan bidra till att individen 

blir motiverad till att lämna den kriminella livsstilen. 

Tidigare forskning om GVI har syftat till att utvärdera effekten av strategin (Braga et al., 2019; 

Braga et al., 2018; Braga et al., 2014; Kennedy et al., 2001, s. 49, 64–65; McGarrell et al., 2006, s. 

226; Papachristos & Kirk, 2015, s. 550–551; Sierra-Arevalo et al., 2017, s. 460–461). I kontrast till 

detta har vår studie bidragit med en mer teoretisk ansats, där vi velat bidra med en utvidgad 

förståelse av vilken samhällelig påverkan strategin kan komma att ha. Förhoppningsvis kan det 

bidra till att spridningen av strategin kan göras utifrån en medvetenhet om vilka förutfattade 

meningar som på något vis “hänger med” i implementeringen av strategin. 

Vidare vill vi framhålla vad som hade kunnat komplettera tillvägagångssättet, genom att belysa 

frånvaron av socioekonomiska aspekter som vi identifierat. Processutvärderingen framhåller att 

aktörerna går direkt på sanktioner och social kontroll, vilket i sig inte är negativt, men här börjar 

vi beröra den problematik som presenterades under Inledningen. Forman (2018, s. 9–14, 219) 

diskuterar de argument som framkommit mot hårdare vapenregleringar, gällande relationen 

mellan rättssystemet och de alternativ som riktar sig till roten av problemet med brottsligheten. 

Han menar att samhället eftersöker en allt-i-ett-lösning med både ingripande insatser och insatser 

som riktar sig till vad som kan betraktas vara de bakomliggande faktorerna bakom våldsdrivande 

grupper; såsom att utveckla jobb, skolor och infrastruktur, och inte bara det polisiära och 

auktoritära. Bristen på denna typ av satsning kan möjligtvis uppkomma, åtminstone delvis, från 

att de ingripande insatserna tar upp de tillgängliga resurserna. De insatser som erbjuds inom 

ramarna för Sluta skjut är inte en direkt satsning på våldsdrivande grupper i sig, och påvisar 

därmed liknande brister som de Forman framhåller. Det ligger ett fokus på sanktioner och 

individens förmåga att söka sig ur kriminaliteten. Samtidigt kanske det är bättre att göra något än 

att inte göra något alls. 

https://www.zotero.org/google-docs/?broken=RO1Jhj
https://www.zotero.org/google-docs/?broken=RO1Jhj
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Teoridiskussion 
Det teoripaket vi valt att använda oss av går hand i hand med metoden WPR. Arbetet med denna 

teori har varit mer komplicerat än vi trott, och vi förhåller oss ödmjuka inför den. Stundtals har 

det varit svårt för oss att komma fram till hur vi vill använda teorin på grund av dess många 

begrepp, vilket stundom kan visa sig i analysen då den kan upplevas som något knölig och 

osammanhängande teoretiskt. Förutom myriaden av begrepp kanske detta beror på svårigheten i 

att skilja på teori och metod i WPR. Dock hoppas vi ändå att vi har infogat teoretiska 

resonemang och begrepp på ett sätt som bidrar till ett konstruktivt och nytänkande sätt att se på 

processvärderingen, och kanske även Sluta skjut i stort. 

Det som vi har gynnats av genom användningen av teorin är det tydliga kritiska förhållningssätt 

som den bidrar med i poststrukturalistisk socialkonstruktionistisk anda. Detta sätt att se på sociala 

problem innebär att omvärlden uppfattas vara kontextuellt beroende och verkligheten anses 

kontingent med möjlighet till förändring. I vår analys har vi kommit fram till en rad olika 

slutsatser, men teorin har hela tiden påmint oss om hur kontextuella faktorer kan påverka våra 

resonemang. Det är av vikt att visa en medvetenhet om att vi, genom våra slutsatser, utesluter 

andra utfall som hade kunnat vara möjliga om vi utfört studien med andra kontextuella faktorer. 

Detta tangerar även diskussionen kring användandet av andra möjliga teorier. Ett exempel på en 

teori som hade kunnat svara på studiens syfte, men ge ett annat utfall och bidra med en annan typ 

av förståelse är exempelvis stämplingsteorin. Stämplingsteorin hade varit behjälplig i att belysa 

hur individer inom de kriminella grupperna stämplas som avvikande i relation till hur samhället 

reagerar på våldsdrivande grupper (jfr. Becker, 2006, s. 17). Dock ansåg vi att WPR passade 

bättre för vårt material med tanke på de verktyg att analysera en policy som WPR erbjuder, som 

är behjälplig i att belysa de processer som involveras vid skapandet av ett vägledande dokument. 

Även om processutvärderingen inte är en policy i sin renaste form, framhåller den ändå tydliga 

vägledande implikationer. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att med vårt teoripaket följer ett gediget batteri av 

begrepp, som säkerligen alla hade platsat på något sätt i vår analys. Vi valde dock ut de begrepp vi 

ansåg vara av mest relevans för att svara till studiens syfte, och fastän vägen till slutet inte varit 

utan hinder, hoppas vi att teorin erbjuder det djup i analysen som vi tänkte oss från början. 

Metoddiskussion 
Den metod vi valde för denna studies analys är Bacchis (2009) metod WPR. Vi har upplevt det 

som givande att använda oss av denna metod, bland annat för att den givit oss verktyg som hjälpt 

oss i arbetet med att fördjupa analysen kring hur många olika sätt ett problem kan ses på. 

Metoden erbjuder ett handfast sätt att analysera policyer och vägledande dokument på med ett 

gediget frågebatteri, vilket motiverade valet av metoden då vi ville åt en helhetsbild av hur 

våldsdrivande grupper framställs och ville kunna förklara vad denna helhetsbild kan komma att 

betyda för målgruppen och det sociala arbetet. Vid första anblick såg vi alltså mängden frågor 

som utgör WPR som en fördel, men insåg under arbetets gång att alla frågor inte var relevanta 

för att svara mot studiens syfte. Därav valde vi ut tre stycken. Detta kan anses som en nackdel i 

vårt användande av metoden, eftersom metoden är tänkt att användas i sin helhet, och när delar 

av metoden fallet bort, kanske även en del av syftet med metoden också faller bort. 
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En stor utmaning för vår studie är att vi utgått från endast en specifik policy för att söka få en 

bild av synen på våldsdrivande grupper. För att skapa kontext har vi även vävt in den 

amerikanska implementeringsguiden (NNSC, 2016) samt metodstödet (Brå, 2022), vilket bidragit 

med ett visst djup. Det är vår uppfattning att en policyanalys behöver en stor kontextuell 

förståelse, gärna baserad på historiskt och aktuellt politiskt material inom området för att ge en 

mer heltäckande och övergripande bild. För att besvara studiens syfte har detta dock inte varit 

möjligt, eftersom Sluta skjut är ett så pass nytt projekt i svensk kontext. Lyckligtvis har vi haft en 

utförlig bakgrund till hur metoden har tagit form och utvecklats i USA och vissa delar av Europa, 

men i vårt material har det framgått en lite annorlunda bild av hur arbetet ska bedrivas (vilket i sin 

tur leder till andra problemframställningar än vi troligtvis hade fått om vi studerat det 

amerikanska materialet). Därför beslutade vi att det ändå fanns en vinning i att använda oss av en 

policyanalys på processutvärderingen, på grund av dokumentets vägledande tyngd i framtida 

implementeringar i svensk kontext. 

Vi stötte även på ett större antal problemframställningar än vi var beredda på från början. På 

grund av att vi önskade ha ett övergripande fokus på hela strategin bakom Sluta skjut i sig, kunde 

vi dock avgränsa oss till de problemframställningar vi slutligen identifierade. Alternativet hade 

varit att endast titta på de lösningar som socialtjänsten föreslås använda sig av, vilket hade lett till 

ett helt annat arbete. Om exempelvis socialtjänsten föreslås använda traumabehandling för att få 

våldet att upphöra, framställs problemet vara att trauma leder till våldsanvändning. Om lösningen 

är att flytta till en annan stad, skulle problemet kunna förstås som ett slags segregationsproblem, 

eller en oförmåga för individen att åstadkomma förändring under grupptryck. Att lösa problemet 

genom att erbjuda arbetslöshetsinsatser, antyder att problemet är arbetslöshet, fattigdom eller 

kanske tristess. Detta perspektiv förskjuter dock fokus från det helhetsarbete som Sluta skjut 

syftar till. 

Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
I denna studie har vi försökt svara på vilket sätt som processutvärderingen av Sluta skjut-

projektet förstår och förklarar våldsdrivande grupper. Utifrån resultatet av vår analys kan 

slutsatsen dras att processutvärderingen förstår och förklarar våldsdrivande grupper främst som 

(re)producerad av grupper. I diskussionen ovan har analysen satts i förhållande till forskning 

kring hur problemframställningar matchas med lösningen eller vice versa, vilket påvisar att 

processutvärderingen även förstår och förklarar våldsdrivande grupper genom ett amerikanskt 

perspektiv. Å ena sidan kan detta vara gynnsamt eftersom USA har en väsentligt längre historia 

med gängproblematik än Sverige, å andra sidan kan det vara problematiskt då den svenska 

kontexten till stor del skiljer sig från den amerikanska gällande allt från normer till hur 

myndigheter är organiserade. Därför kan det vara av intresse att att vidare studera och diskutera 

konsekvenserna av att lösningen ska föregå problemet, alltså i denna kontext; konsekvenserna av 

att svenska våldsdrivande grupper hanteras med en amerikansk lösning. 

Vi har även försökt bidra med en insikt i hur vägledande dokument kan påverka det sociala 

arbetet och människor de berör. I dokumentet framkommer det inte vilka faktiska levda effekter 

som strategin bakom Sluta skjut kan komma att innebära. Vi frågar oss vad de 

problemframställningar vi identifierat kan komma att betyda ur ett långsiktigt perspektiv, och vad 

det kommer innebära att strategin sprids till andra orter. Vi har även identifierat att de sociala 
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insatserna har ett fortsatt individfokus. Frågan är alltså om det sociala arbetets praktik påverkas 

nämnvärt av att införa metoden. Om ett gruppfokus på ett tydligare sätt skulle inkluderas i 

socialtjänstens arbete kanske metoden skulle leda till andra utfall än processutvärderingen visat 

på. 

Tidigare forskning har som vi har sett visat på att strategin bakom Sluta skjut kan ha effekten att 

det grova och dödliga våldet minskar. Just för att strategin visat sig effektiv kanske det bidrar till 

att färre personer dör och skadas, och i bästa fall att fler personer finner en annan väg genom 

stödet från de sociala insatserna. Vi ser dock en risk i att arbetet kan stanna där, vid att bekämpa 

just det grövsta våldet, om man inte fokuserar på andra delar i problematiken. Liksom vi tidigare 

berört i analysen framkommer att strategin inte har några intentioner att åtgärda den problematik 

som kan tänkas ligga till grund för problemen. Kanske är det en självklarhet att modellen behöver 

kombineras med andra politiska insatser, men vi finner att det ändå är av vikt att nämna det. 

Mitt under uppsatsens arbete färdigställdes metodstödet, vilken på ett tydligare sätt fungerar som 

den typen av policy som Bacchi beskriver. Metodstödet och processutvärderingen skiljer sig inte 

särskilt mycket åt, förutom att metodstödet har mer karaktär av en handlingsplan. Metodstödet är 

ett internt dokument som vi förstått inte kommer publiceras för allmänheten. Vi blev ombedda 

att inte dela det till andra, utan att de som vill ta del av materialet ska låta det ske genom kontakt 

med Brå direkt. Det leder förstås till frågor om transparens från myndigheter till befolkningen. Vi 

vet inte varför eller om det är så att den kanske kommer publiceras längre fram. Framtida 

forskning hade kunnat fokusera på just detta metodstöd på ett tydligare sätt för att verkligen 

nagla fast hur det svenska arbetet kommer att bedrivas i fortsättningen. Det hade även varit av 

intresse att se på vilka sätt den fullständiga frågemodellen enligt Bacchi och Goodwin (2016, s. 

20) hade kunnat transformera och utveckla resonemanget, vilka inte rymdes inom denna studies 

ram. 

Slutligen funderar vi över på vilket sätt våra fynd kan användas eller implementeras i praktiken. Vi 

hoppas att den teoretiska förståelse som vår kritiska hållning bidragit med, kan bidra till att 

eventuella skadliga reproduktioner av förhållningssätt inte sprids i onödan. Det tål här att 

upprepa att vår intention inte varit att kritisera policyskaparna eller deras eventuella 

bakomliggande syften, utan bara att kritiskt granska texterna i sig. Detta känns extra viktigt att 

framhålla, eftersom <analysen byggt på ett kritiskt förhållningssätt. Med det sagt är vi ändå 

positivt inställda till denna strategi och dess potential för hur man bemöter våldsdrivande grupper 

i framtiden. Vi tror att skiftet i hur man ser på våldsdrivande grupper och bemötande kan komma 

att ompröva inte bara hur vi organiserar insatser, utan dessutom påverka en mer djupliggande 

människosyn.
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BILAGA 1 
 

Fråga 1: På vilket eller vilka sätt framställs ”problemet” i en specifik policy? 

1) våld tolereras inte, vi 

bryr oss om er och vill 

inte att ni ska skadas eller 

skadar någon annan; 

Problem 1 Våldsbejakande grupprocesser 

(mekanismer/gruppdynamik som driver våldet) 

  

Lösning 1 Informell social kontroll genom civilsamhället 

Legitimitet genom budskap om att det grova våldet ska 

upphöra 

2) kommande 

våldshandlingar kommer 

att få rättsliga 

konsekvenser för alla 

medlemmar i en grupp 

och inte bara för den/de 

som varit direkt 

inblandade i händelsen; 

Problem 2 Grupper, inte individer 

Lösning 2 Sanktioner mot en hel grupp efter en individs våldsdåd 

3) det finns hjälp att få 

för de som vill förändra 

sin livssituation och 

lämna den kriminella 

livsstilen. 

Problem 3 Individen som rationell och målmedveten 

·   Arbetslöshet problemet? 

·   Segregation problemet, eller oförmåga att 

bryta mönster iom grupprocesser? 

·   Trauma leder till önskade beteenden som våld 

Lösning 3 Sociala insatser: 

·   Hjälp till arbete 

·   Att flytta till annan stad 

·   Traumabehandling 
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BILAGA 2 
 

Fråga 1 
Problemframställning 

Fråga 2 Antaganden Fråga 4 Tystnader 

Våldsbejakande 
grupprocesser 

Informell social kontroll - vilka 
grupprocesser som antas påverka 
 
Legitimitet förväntas byggas 
genom samverkan 

Moral och värderingar 
 
Diskrepansen mellan 
uppdragen 

Grupper, inte individer Formell kontroll genom 
sanktioner mot gruppen antas få 
våldet att minska 
 
Frihetsberövande har misslyckats 

Konsekvenser av att insatser 
riktas mot hela grupper när en 
individ begår en 
våldshandling 

Rationella och måldrivna 
individer 

Kategorisering för att sortera 
individer 
 
Individens ansvar eller 
samhällets ansvar 

Aktörerna lämnar till viss del 
över ansvaret för lösningen på 
individen 
 
Vad de sociala insatserna är 
tänkta att bidra med i 
minskningen av våldet 

 


