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Abstract  

During the year of 2008, the government offered a development agreement to a number 

of different municipalities in Sweden. The purpose of the agreement was to reduce the 

number of districts in Sweden, where a high proportion of residents felt a sense of 

exclusion, poor health and insecurity. In connection with the development agreement 

the Crime Prevention Council and the Statistics Office produced statistics on safety, and 

the demographic and socio-economic conditions in the 38 selected districts that were 

included in the development agreement. Through the results it was found that there were 

three districts that had the highest number of reported crimes. One of these districts was 

Södra Innerstaden in Malmö. As a result of this background, the study will focus on the 

district Södra Innerstaden, which today belongs to the district Innerstaden in Malmö.  

The purpose of this study is partly to identify the underlying factors that contribute to 

crime in Södra Innerstaden, and partly to explain these factors using criminological 

theories. The purpose of this paper can be divided into two different questions, which 

need to be answered. The first question is: What underlying factors contribute to crime 

in Södra Innerstaden? The second question is: Is it possible to explain the identified 

underlying factors using criminological theories? The study is mainly based on previous 

research from secondary sources, which means that the study has been made in the form 

of a qualitative study. The sources have been drawn from previously published sources 

and a qualitative semi - structured interview has also been used as a data collection 

method. The study concludes that the district Södra Innerstaden has a heterogeneous 

composition of the population and a low socio-economic status which are two out of 

three district characteristics that the social disorganization theory identifies as 

contributing factors to crimes within a district. However, no information regarding the 

district characteristic high population mobility was found in Södra Innerstaden. 

Furthermore the strain theory also explained low socio-economic status as a 

contributing factor to crime in Södra Innerstaden. The strain theory also explained the 

people’s frustration as an underlying factor to crime which was a direct result of the fact 

that the district had a low socio-economic status. The last identified underlying factor is 

the high throughput of people in the district Södra Innerstaden. This can contribute to 

crime because of the fact that the district is located very central in Malmö where there is 

a wide range of shops, restaurants, businesses and other facilities. This means that the 

police have a greater coverage in the district and therefore more people also get arrested 
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here. This can explain why Södra Innerstaden has the highest number of reported 

crimes. Finally, the study managed to identify the underlying factors behind crime in 

Södra Innerstaden and also managed to explain those by using criminological theories.   

 

Keywords: Södra Innerstaden, Social disorganization theory, crime, socio- 

economic conditions, Strain theory  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
 

År 2008 erbjöd regeringen en rad olika kommuner lokala utvecklingsavtal (LUA-avtal) 

som hade till syfte att minska antalet stadsdelar i Sverige där en hög andel invånare 

kände ett utanförskap, ohälsa och otrygghet. Genom LUA-avtalet ville man minska 

andelen som var långvarigt beroende av försörjningsstöd samt sysslolösa. I samband 

med LUA-avtalet hade Brottsförebygganderådet och Statistiska centralbyrån i uppdrag 

att ta fram statistik om trygghet, demografiska och socioekonomiska förhållanden i de 

38 utbalda stadsdelarna. Resultatet konstaterade att det fanns tre stadsdelar som hade 

högst antal anmälda brott. Dessa tre stadsdelar visade sig vara Södra Innerstaden i 

Malmö, Centrum och Öster i Landskrona samt Skärholmen i Stockholm (Petersson SCB 

2011). 

År 2012 upphörde dessa LUA-avtalen att gälla, och istället startade regeringen ett nytt 

projekt som går under namnet URBAN15. Syftet med projektet är detsamma som de 

tidigare LUA-avtalen, förutom att fokus istället ligger på kunskapshämtning, 

kunskapsspridning, utvärdering samt kunskapsutbyte (Wennerström, Ekström & Sellin 

Brå 2016). I det nuvarande URBAN 15 projektet inkluderas 15 stadsdelar i nio olika 

kommuner runt om i Sverige. Södra Sofielund är ett av dessa områden som även 

lokaliserar sig i Södra Innerstaden i Malmö. År 2015 gjorde Brå en ny undersökning i 

samarbete med URBAN 15 som konstaterade att Södra Sofielund hade fått högst antal 

anmälda brott i hela Sverige (ibid.). Med bakgrund av detta kommer uppsatsförfattaren 

att studera vilka bakomliggande faktorer som kan bidra till att just att Södra Innerstaden 

i Malmö präglas av hög brottslighet. Studien kommer även försöka ta hjälp av 

kriminologiska teorier för att förklara dessa faktorer. Därmed är syftet med uppsatsen 

dels att identifiera vilka bakomliggande faktorer som bidrar till kriminalitet i Södra 

Innerstaden, Malmö, samt dels att förklara dessa faktorer med hjälp av kriminologiska 

teorier. 
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1.3 Frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen kan delas upp i två olika frågeställningar som behöver besvaras:  

 Vilka bakomliggande faktorer bidrar till kriminalitet i Södra Innerstaden, 

Malmö?  

 Går det att förklara de identifierade faktorerna med hjälp av kriminologiska 

teorier? 

1.4 Avgränsning  
 

Uppsatsen kommer endast avhandla Innerstaden i Malmö. Resterande stadsdelar i 

Malmö kommer att uteslutas, för att analysen av fler stadsdelar skulle bli för 

omfattande. Problembilden av kriminalitet ligger också inom Innerstaden Malmö, vilket 

motiverar att det endast är denna stadsdel som behandlas. Fokus kommer därför att 

ligga på att försöka förklara varför just denna stadsdel i Malmö har hög brottslighet. 

Uppsatsen kommer heller inte avhandla vilken typ av brott som sker i denna stadsdel 

utan kommer endast basera sig på att Södra innerstaden är en av stadsdelarna i Sverige 

som har fått högst antal anmälda brott. Vid tillämpning av teorier har sådana teorier 

valts som kan förklara kriminalitet utifrån strukturer i en stad/stadsdel. Därmed har 

kriminologiska teorier som är strukturella i det avseendet att det förklarar 

samhällsstrukturer som bidragande faktorer till brottsliga beteendet valts ut. För att inte 

uppsatsen ska bli av för stor omfattning har två strukturella kriminologiska teorier valts, 

social desorganisationteorin och strainteorin. Teorin om social desorganisation har valts 

ut då denna främst fokuserar sig på områdesegenskapers inverkan på kriminalitet. Det 

finns även studier som visar på att de bakomliggande processerna och 

områdeseffekterna som tas upp i teorin ser liknande ut i Sverige (Sampson & Wikström 

2008). Strainteorin har valts ut för att den tar upp hur samhällsstrukturer inverkar på 

grupper och individer, och hur det i sin tur ger upphov till andra faktorer som bidrar till 

kriminalitet. 
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1.5 Centrala begrepp 
 

Innerstaden Malmö: Denna stadsdel var tidigare uppdelad i Västra och Södra 

innerstaden, men har idag slagits ihop till en stadsdel.  

Brott: En gärning/handling som är förklarad brottsligt enligt svensk lag 

(Brottsrummet).  

Anmälda brott: Dessa innefattar brott som har registrerats och anmälts av åklagare, 

polis eller tull i Sverige (ibid.).  

Heterogen befolkningssammansättning: En blandad befolkning, avseende exempelvis 

etnicitet, nationalitet och ålder.  

2. Teoriavsnitt 

I detta avsnitt presenteras de utvalda teorierna som ansetts lämpliga för att kunna 

besvara studiens syfte. Två kriminologiska teorier har valts ut som både är strukturella i 

det avseendet att de förklarar samhällsstrukturer som bidragande faktorer till brottsliga 

beteenden. Dessa två kriminologiska teorier är intressanta i tillämpning eftersom de tar 

hänsyn till geografiska aspekter och samhällsstrukturer, snarare än händelser i en 

människas liv som i sin tur leder till kriminalitet. Valet av dessa specifika teorier har i 

första hand gjorts för att båda är etablerade kriminologiska teorier. Det finns även 

studier som visar på att de bakomliggande processerna och områdeseffekterna som tas 

upp i social desorganisationteorin ser liknande ut i Sverige. Den andra teorin, 

strainteorin tar upp hur samhällsstrukturer inverkar på grupper och individer, och hur 

det i sin tur ger upphov till faktorer som bidrar till kriminalitet. Frågorna för 

intervjuerna kommer att vara utformade utifrån de teorier som används för att identifiera 

och förklara de bakomliggande faktorerna till kriminalitet i Innerstaden Malmö. Även 

all annan relevant data som hämtas genom sekundärkällor kommer att analyseras/tolkas 

utifrån teorin.  
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2.1 Social Desorganisation 
 

Social desorganisation är en teori som utvecklades ur Chicagoskolan av två män vid 

namn Clifford Shaw och Henry McKay (1969). De påstod att kriminalitet var 

koncentrerat till vissa specifika områden i staden, på grund av att dessa områden var 

socialt desorganiserade (Shaw & McKay 1969). Enligt teorin ska dessa områden 

kännetecknas av tre egenskaper. Dessa områdesegenskaper var hög 

befolkningsmobilitet, en heterogen befolkningssammansättning samt låg 

socioekonomisk status. De menade på att dessa tre egenskaper försvagar invånarnas 

förmåga att göra motstånd mot ”avvikande beteendenormer” som bl.a. brottsligt 

beteende främst gällande ungdomsbrottsligheten (ibid.). Dessa män hävdade även att en 

avsaknad av sociala institutioner som var välfungerande skulle vara en av orsakerna till 

att annorlunda värderingar uppstod i områdena (Bruinsma 2013). Detta förklarades 

genom att områden med heterogena befolkningssammansättningar hade lägre 

deltagande vid de sociala institutionerna. Heterogena befolkningssammansättningar 

med människor från många olika kulturer kunde skapa konflikter då det kan uppstå 

kulturkrockar i ett område. Det innebär att den informella kontrollen hindrades då de 

boende i området inte kunde kommunicera effektivt med varandra (ibid.). Det finns 

även annan forskning om effekterna av stora städer med heterogena 

befolkningssammansättningar och vad dessa kan leda till. En av dessa studier har gjorts 

av Robert D. Putnam som påvisade att städer med högre heterogenitet oftast var 

anknutna till lägre socialt kapital och mindre tillit, vilket enligt Putnam resulterade i att 

invånarna i dessa städer undvek att engagera sig i närsamhället (Putnam 2007). Shaw & 

McKay utnyttjade även Ernest W. Burgess modell, där en stad kan delas in i fem 

specifika stadszoner (Park, Burgess & McKenzie 1967). Genom Burgess modell fann de 

att kriminaliteten var högst koncentrerad i zon två som benämns ”zone in transition”, 

just för att många boende endast bodde där tillfälligt. Människor som bor i zon två var 

oftast invandrare av låg socioekonomisk status. Tanken med zon två var att skyskrapor 

och andra byggnader skulle byggas där och att markpriserna på grund av detta skulle 

stiga. Innan dess var dock byggnaderna i dåligt skick och hyrorna låga, som i sin tur 

lockade immigranter av låg socioekonomisk status att flytta in tillfälligt (Shaw & 

McKay 1969). Shaw & McKay gav zon två namnet ”zone in transition” eftersom att de 

boende flyttade ifrån zonen så fort de fick möjligheten till att göra det. Shaw & McKay 
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menade följaktligen att orsaken till kriminaliteten i området berodde på de tre 

områdesegenskaperna (hög befolkningsmobilitet, låg socioekonomisk status och 

heterogen befolkningssammansättning). Som tidigare nämnt påverkade den heterogena 

befolkningssammansättningen och den höga befolkningsmobiliteten den informella 

sociala kontrollen som var låg i området då människor inte kunde kommunicera med 

varandra på ett effektivt sätt. Invånarnas låga socioekonomiska status ledde till att unga 

utsattes för arbetslöshet, dålig utbildning och fattigdom, vilket bidrog till att de såg 

kriminalitet som ett alternativ (ibid.). Shaw & McKay påpekade även att brottsligheten 

inte var kopplad till etnicitet utan var kulturellt överförd då brottsligheten är en 

områdeseffekt. De brottsliga värderingarna var enligt Shaw & McKay enbart en del av 

ett redan rådande värdesystem. Dessa värderingar var kopplade till konventionella 

värderingar som dominerade hela samhället, även i områden med hög brottslighet 

(ibid.).  

2.2 Kritik mot social desorganisationsteorin 
 

En av de främsta kritikerna av social desorganisationsteorin är Robert Bursik (1988). 

Han menade på att teorin inte förklarar brott på individnivå och på så sätt inte tar hänsyn 

till att själva personen kan ha inflytande vid olagliga gärningar. Bursik förklarade att 

den individuella motivationen även spelar roll i motiv bakom brott (Bursik 1988). Den 

största kritiken riktades därför mot att social desorganisationsteorin endast ger 

perspektiv på gruppnivå. Ytterligare kritik som riktades mot teorin var att Shaw & 

McKay inte har förklarat varför inte alla begår brott i ett socialt desorganiserat område. 

Eftersom det finns invånare i dessa områden som inte begår brott, behövs en förklaring 

till varför dessa inte begår brott (ibid.). Teorin om social desorganisation har 

fortsättningsvis blivit kritiserad, då den är begränsad vid tillämpning på andra städer än 

just amerikanska (Wikström 1990). Det beror på att teorin är baserad på Burgess modell 

där de mest ”utsatta” områdena ligger nära stadskärnan. Det är inte alltid detta är fallet, 

och forskning har visat att lokaliseringen av dessa särskilt utsatta områden i städer dels 

beror på vilket land staden ligger samt stadens uppbyggnad i sig (ibid.). Det ska i alla 

fall poängteras att det förts studier som menar på att de bakomliggande processerna och 

områdeseffekterna gällande otrygghet och brottslighet ser liknande ut i Sverige 

(Sampson & Wikström 2008). Det ska därför understrykas att det i Malmö finns socialt 
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utsatta områden inne i stadskärnan och att Södra innerstaden är ett tydligt exempel på 

detta då det präglas av hög brottslighet i stadsdelen.  

2.3 Strainteorin  
 

En annan strukturalistisk kriminologisk teori är den så kallade ”strainteorin” som 

utvecklades av sociologen Robert Merton. Merton menade på att människor i samhället 

har gemensamma livsmål. Dessa livsmål inkluderade, att bli framgångsrik, ha ett bra 

jobb samt tjäna mycket pengar (Petterson, 2001). Merton fortsätter att förklara att 

möjligheterna att nå dessa mål är skevt fördelade mellan olika sociala grupper, där alla 

har olika stora möjligheter att nå livsmålen (Merton 1968). Om vissa sociala grupper 

saknar medel och möjligheter till att nå målen kommer det att uppstå en frustration som 

i sin tur leder till att avvikande beteende och brottslighet uppstår (ibid.). Det finns fem 

olika sätt individen kan förhålla sig till medel och mål inom samhället. Det första sättet 

är konformitet. Individer som tillhör denna förhållningsmodell har medel som stämmer 

överens med samhällets mål, vilket innebär att risken att dessa ska begå brott är liten. 

Den andra gruppen kallas innovation, och till skillnad från den första gruppen har dessa 

individer inte de medel som krävs för att kunna nå social och ekonomisk framgång. 

Däremot kan dessa personer uppfinna andra medel och sätt för att nå livsmålen. Den 

tredje gruppen kallas ritualister och dessa använder sina medel utan några bestämda 

mål. Merton beskriver dessa individer som personer som följer regler slavisk utan att 

bry sig om vart det leder. Den fjärde tillhör den mest sällsynta formen av anpassning, 

och Merton beskriver den som tillbakadragande. Personer som tillhör denna grupp är 

människor som är socialt utslagna och missbrukare. De står alltså utanför samhället 

vilket innebär att dessa även har andra medel och mål än de andra i det omgivande 

samhället. Den femte och sista gruppen kallas för upprorsgruppen och med tanke på 

namnet kan man även förstå snabbt att individerna som tillhör denna grupp gör uppror 

mot normsystemet gällande både medel samt mål. Dessa vill ha en ny social ordning 

och accepterar inte hur samhället ser ut, vilket innebär att dessa individer kan begå brott. 

Individerna har dock ett politiskt syfte bakom deras handlingar (ibid.). Merton framför 

att endast det faktum att någon är fattig innebär det inte att alla inom denna grupp löper 

större risk att begå brottsliga handlingar. Merton förklarade vidare att frustrationen som 

uppkommer med förtryck och fattigdom däremot kan öka risken för brottsliga 

beteenden (Sarnecki 2010). 
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2.4 Kritik mot strainteorin  
 

En kritik som har förts kring strainteorin är att den endast fokuserar på avvikande 

beteenden och brott hos människor som tillhör de lägre socioekonomiska klasserna. 

Strainteorin kan appliceras främst på de lägre klasserna eftersom dessa människor 

kämpar mest med bristen på resurser för att förena sina mål. Kritiker menar på att det 

finns ett väldigt brett spektrum av avvikande och kriminella handlingar som strainteorin 

inte behandlar (Brym och Lie, 2007). 

Motiven bakom brottslighet kan vara mycket mer komplexa och strainteorin kan inte 

förklara varför människor från medel- och överklassen begår brott. Strainteorin menar 

på att människor drivs av sociala faktorer som leder till brott och avvikelser. Detta är 

dock inte alltid fallet. Detta förklarar inte varför många högutbildade tjänstemän 

förskingrar med företagens pengar i hopp om att de inte ska bli upptäckta. Dessa 

högutbildade tjänstemän behöver inte mer resurser för att nå sina mål, utan deras motiv 

styrs av girighet (ibid.).  

3. Metod 

I detta avsnitt redogörs valen för utvald metod, litteratur, intervju, urval samt teori. En 

kvalitativ metod i form av skriftliga textdokument samt intervju har valts för att kunna 

besvara studiens frågeställningar.  

3.1 Material & Tillvägagångssätt  
 

Denna studie kommer främst baseras på tidigare forskning från sekundärkällor, vilket 

innebär att studien har handlats i form av en kvalitativ undersökning. Källorna har 

hämtats från tidigare publicerade och bearbetade källor (Denscombe 2009). 

En kvalitativ forskning har i huvudsak oftast i syfte att klargöra ett fenomens 

egenskaper eller karaktär, medan kvantitativa forskningar mer söker efter fenomenets 

frekvens eller förekomst (Widerberg 2002). Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer 

har även använts som en datainsamlingsmetod. Genom att intervjua två utvalda 

informanter har studien försökt få en mer djupgående bild av problemen i stadsdelen. 

En semi-strukturerad intervju har valts eftersom att den ger möjligheten till intervjuaren 

att vara flexibel när det gäller frågorna/ämnenas ordningsföljd, vilket ger den 
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intervjuade en bättre chans att tala mer utförligt om sina egna synpunkter/idéer. Det 

innebär att en intervjuguide har framställts för att utföra intervjun (Denscombe 2009). 

Själva intervjun har skett ansikte mot ansikte eftersom det sker en direkt kontakt mellan 

forskare och respondent. Valet av denna typ av intervju gjordes för att dessa oftast ger 

mer fyllig och kvalitativ data då det blir lättare för forskaren att känna av om 

respondentens svar är oriktiga och om respondenten har mer att tillägga. Detta är något 

man inte skulle kunna känna av om intervjun exempelvis hade skett genom telefon eller 

postenkät (ibid.). Det ska dock påpekas att intervjun inte har en stor tyngd i studien utan 

används endast för att få en tydligare bild av hur det ser ut i stadsdelen och vilken 

problematik som finns där.  

För att kunna besvara och analysera frågeställningarna har fakta kring brottslighet, teori 

samt empiri använts som verktyg i studiens utförande. Tidigare kunskap, teori och 

empiri inom ämnet är essentiella att granska för att sedan tillämpa på insamlad data. 

Inom ämnet brott och dess orsaker finns det oerhört många olika teorier från olika 

forskare inom såväl sociologi, psykologi samt kriminologi. I valet av teori har studien 

tagit hänsyn till det faktum att frågeställningen är bunden till en geografisk plats (Södra 

Innerstaden). Södra Innerstaden har valts ut på grund av att stadsdelen bland annat har 

en hög brottslighet (se avsnitt 4). 

Med bakgrund av detta har därför det utvalda problemet i uppsatssyftet analyserats med 

hjälp av två olika kriminologiska teorier som betonar samhällsstrukturer som 

bidragande till brottslighet för att kunna besvara studiens frågeställningar. Med andra 

ord har strukturbaserad teori använts för att närma sig kriminalitet i Innerstaden. Dessa 

två teorier är Shaw & McKays social desorganisationteori samt Robert Mertons 

strainteori. Dessa teorier kommer främst att användas för att förklara de bakomliggande 

faktorerna.  

Eftersom att studiens frågeställning som tidigare nämnt har ett geografiskt perspektiv 

(Södra innerstaden Malmö) kommer även kartor att användas för att visualisera 

rumsliga skillnader och samband. Kartor kan hjälpa till att förtydliga visa likheter, 

skillnader och mönster som det normalt sätt hade varitsvårt att se utan en visuellbild . 

Det är värt att poängteras att det kan krävas en viss erfarenhet för att kunna tolka kartor, 
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även om den som skapar kartan förstår kartans syfte, exempelvis om man ska förstå 

olika tematiska eller ekonomiska kartor (Harrie 2008).  

Ytterligare kommer studien även att använda sig av tidigare rapporter från Brå 

(Brottsförebygganderådet) då denna myndighet driver forskning inom ämnet samtidigt 

som den arbetar för att bland annat sprida kunskap och fakta om brottslighet (Brå). 

3.2 Fördelar och nackdelar med utvald metod 

Som tidigare nämnt kommer studien använda sig av sekundärdata och fördelar med 

detta är främst tillgängligheten till mycket material från olika författare, tider samt 

infallsvinklar som i sin tur kan ge andra aspekter på det valda fenomenet/ämnet. 

Tidigare dokument och sekundärdata kan oftast vara väldigt tillförlitlig att använda sig 

av, främst om texterna är av forskare/författare som bearbetat innehållet (Denscombe 

2009). 

Det bör dock nämnas att denna metod har varit tidskrävande då det tagit tid att hitta rätt 

material/data för studien. Uppsatsförfattaren har ställt sig frågan om 

forskningen/materialet är objektiv eller om forskarnas/författarnas uppfattning är styrda 

av sociala konstruktioner som färgats av på det valda materialet. Uppsatsförfattaren är 

medveten om att man nästan aldrig kan vara objektiv i sin forskning även fast att man 

arbetar för att vara det. Själva tiden då forskningen gjordes kan även ha en stor 

betydelse för tillförlitligheten, validiteten samt generaliserbarheten. Det faktumet att 

teorierna uppstod under 60-talet påverkar sociologernas tankesätt vilket i sin tur färgar 

av sig på teorierna.  

 En annan nackdel är att datainsamlingen från en sekundärkälla innebär att man tagit ett 

urval från ett annat urval, vilket kan resultera till att man inte får ett tillräckligt stort 

perspektiv på studien (ibid.).  

Studien kommer även använda sig av intervju för att samla in mer djupgående och 

detaljerad data. Fördelen med intervjuer är att den inte kräver avancerad utrustning utan 

bygger mer på forskarens konversationsfärdigheter. En annan fördel är att den ger en 

hög svarsfrekvens då intervjuer oftast är inbokade i förhand där man redan bestämt tid 

och plats. Intervjuer kan även ha terapeutisk effekt på informanten då människor oftast 

mår bra av att få tillfällen där de kan utveckla sina idéer med en person som vars syfte 
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är att notera och lyssna utan att vara kritisk (ibid.). Dessa fördelar var anledningen till 

uppsatsförfattaren just valde denna typ av data insamlingsmetod. Alla moderna mobil 

telefoner innehåller någon form av inspelare vilket gjorde de väldigt enkelt att spela in 

informanterna. Uppsatsen konversationsfärdigheter har även utnyttjats väl och 

erfarenheter av tidigare intervjuer var till stor hjälp för att få informanterna att svara 

utförligt och känna sig bekväma under intervjun. 

Nackdelen med intervjuer kan bland annat vara att de är tidskrävande då 

databearbetningen samt analysen av informationen tar tid att forma. Detta är något som 

märktes av under bearbetningen av data som spelats in. En annan nackdel kan vara att 

informanten kan känna sig pressad i situationer där den antingen spelas in med en 

bandspelare eller videokamera. Detta kan leda till att den intervjuade inte alltid ger sin 

sanna synpunkt eller åsikt kring ämnet (ibid.). För att undvika att få respondenterna att 

känna sig pressade fördes konversationer kring ämnet innan intervjun sattes igång för 

att få igång informanternas tankar kring ämnet men även för att det inte skulle bli för 

stelt och formellt under själva intervjun.  

3.3 Reliabilitet& Validitet 

För att kunna säkerställa den kvalitativa studien bör man ta hänsyn till reliabiliteten och 

validiteten. Begreppet reliabilitet handlar om mätningarnas och måttens följdriktighet 

och pålitlighet. Som exempel bör frågorna som använts i intervjuerna vara korrekta och 

pålitliga. För att kunna ta ställning till om något mått är tillförlitligt kan man vanligtvis 

använda sig av tre faktorer: stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. 

Exempelvis handlar stabilitet om att ställa sig frågan om ett mått man mätt är stabilt 

över tiden. Detta för att kontrollera om svaren är övertygande från respondenterna och 

inte kommer skifta med tiden (Bryman & Bell 2005). Dock är det svårt att säga att 

svaren från respondenterna inte kommer att skifta med tiden då intervjuns ämne 

handlade om brottslighetens orsaker på en geografisk plats där den faktiska situationen 

kan förändras (förbättras eller försämras) med tiden.  Däremot talar validiteten om 

vilken utsträckning studien mäter de som är avsett att mätas och analyseras.  Validitet 

kan därför beskrivas som en bedömning av de konklusioner som studien har producerat 

har något egentligt samband eller inte (Bolman & Deal 2005). Validitet är ett begrepp 

som hänvisar till noggrannheten och precisionen i data, och därför har relevant data och 

utvalda källor noggrants valts ut (Denscombe 2009). Data har valts ut på sådant sätt att 
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de faktiskt är relevanta till vad studien valt att undersöka samt (brottslighetens orsaker) 

och källorna har kontrollerats så de inte tagits från icke godkända hemsidor (wikipedia, 

bloggar etc.). Källorna består av officiella hemsidor med författare och forskare samt av 

publicerade böcker. Kritik till utvald teori har även tagits upp för att stärka 

tillförlitligheten. Det har gjorts för att analysen grundas på teori och utvald fakta som är 

bearbetad av någon annan, vilket kan innebära att det finns risker för feltolkningar och 

subjektiva åsikter. All data som används kommer även att tas upp i referensavsnittet så 

att läsaren har möjlighet att kontrollera källorna.  

Eftersom att en kvalitativ undersökningsmetod som intervju har använts kan det 

ifrågasättas om det går att undersökningen upprepas av någon annan (ibid.). Däremot 

finns det en möjlighet att eventuellt upprepa undersökningen genom att använda samma 

informanter och frågor och därav få nästan samma svar som tidigare.  

3.4 Brister 
 

En av bristerna i uppsatsen gällande metod är faktumet att endast två informanter 

intervjuades. Det fanns en önskan att även intervjua Polisen och Malmö kommun som 

självklart hade kunnat stärka analysen. Ytterligare hade varit av stor vikt att kunna 

intervjua något slags bostadsföretag för att få information om hur in och utflyttningarna 

faktiskt ser ut i området. Dessa hade kunnat ge en mer fördjupad bild på både 

brottsligheten i Innerstaden samt vilka orsaker de ansåg vara roten till Södra 

Innerstadens höga brottslighet. Uppsatsförfattaren lyckades inte få fler personer att 

ställa upp på intervju på grund av tidsbrist, vilket gjorde att fler intervjuer inte kunde 

genomföras.  Istället används tidigare studier som gjorts av Statistiska centralbyrån och 

Brottsförebygganderådet.  

3.5 Strategi & urval 

I detta avsnitt presenteras de intervjuade respondenterna. Bakgrunden till själva 

genomförandet av intervjun kommer även att presenteras samt varför just dessa 

personer har ansetts lämplig till att användas som en källa.  
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3.6 Informanterna  

Anledningen att just dessa informanter har valts att intervjuas och användas som källa i 

studien ligger i personernas befintliga yrke och yrkeserfarenhet. Den första intervjuade 

informanten är en före detta anställd ungdomscoach på Förebyggarsektionen 

Innerstaden. Det innebär att informanten har värdefull kunskap och erfarenhet inom 

ämnet som undersökts i studien (Denscombe 2009). Ämnet i detta fall är brottslighet 

och sociala problem inom Södra Innerstaden. Informanten jobbade i området Södra 

Sofielund som är ett område som lokaliserar sig i den Södra delen av Innerstaden. Som 

tidigare nämnt är Södra Sofielund inkluderat i URBAN 15 vilket innebär att 

informanten är ytterst lämplig att intervjua. Den andra informanten som intervjuades är 

nuvarande anställd på Förebyggandesektionen Innerstaden vilket kan innebära att denna 

har mer aktuell kunskap än den tidigare intervjuade personen. Valet av lämplig 

informant har gjorts medvetet för att få den bästa bilden av problembilden i Södra 

Innerstaden.  

3.7 Etiska hänsynstaganden 

Intervjuguiden har utformats på sådant sätt att den endast är inriktad på att försöka få 

informantens syn på området. Detta är en av anledningarna till att boende inte 

intervjuats. Materialet hade i annat fall kunnat bli känsligt vilket hade lett till att en 

etikprövning hade behövt utföras. Risken är att de boende hade känts sig otrygga med 

att lämna ifrån sig sådan information. Den första intervjuade kommer inte nämnas vid 

namn eller kön utan kommer endast benämnas som informant. Dock kommer den andra 

intervjuade personen som är på Förebyggandesektionen Innerstaden benämnas Kim som 

endast är ett alias. De intervjuade godkände benämningar innan intervjuerna ägde rum.  

3.8 Genomförandet av intervjun  

Informanterna kontaktades i första skedet genom ett mejl till den intervjuades e-post 

adress. Själva e-post adressen tillgängliggjordes genom en personlig kontaktperson som 

även blev kontaktad i samband med sökandet av lämplig informant. I det första mejlet 

som skickades till informanten fanns det information om bland annat själva studien, 

dess syfte, hur intervjun skulle verkställas samt att det självklart var frivilligt att ställa 

upp och även att den intervjuade alltid kunde avbryta sin delaktighet utan några 
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problem. Efter att ha kommit överens om att genomföra intervjun, gav informanten ut 

sitt jobb nummer och vidare kontakt fördes därför genom telefonsamtal.  

Det kan vara en ganska svår uppgift att hitta en lämplig plats att arrangera ett möte på 

som är avskild och någorlunda tyst (Denscombe 2009). Den första intervjun 

genomfördes på ett litet café i Möllevången tidigt på morgonen som informanten hade 

rekommenderat. Informanten berättade att hen var ofta där och fikade, vilket indikerade 

på att det var en lämplig plats som informanten kände sig bekväm på, vilket är en viktig 

faktor i valet av mötesplats (ibid.). Mötet med informanten resulterade även i att hen 

gav mig ett telefon nummer samt e-post adress till den andra informanten som var 

anställd på Förebyggarsektionen Innerstaden. Båda intervjuerna spelades in och de 

intervjuade blev informerade om detta faktum innan själva intervjun påbörjades. 

Motivet till att intervjun spelades in ligger i det faktum att sedan kunna återge 

informantens svar så precist som möjligt, vilket minimerar risken att något svar 

snedvrids. Innan själva intervjun började fördes en konversation om själva ämnet i sig 

för att på något sätt göra informanten bekväm i interaktionen sinsemellan. Det nämndes 

även att informanten inte kommer att nämnas vid namn (ibid.). Därefter startades 

intervjun och ett antal grund frågor ställdes och därefter tillkom följdfrågor som 

anpassades efter den intervjuades svar (se bilaga 1). Som tidigare nämnt var frågorna 

utformade efter social desorganisationsteorin. Den andra intervjuade kontaktades på 

liknande sätt som den första och blev även intervjuad en tidig morgon på ett café som 

Kim rekommenderade att vi kunde mötas på. 

4. Fakta 

4.1 LUA-avtal & URBAN 15 
 

År 2008 erbjöd regeringen en rad olika kommuner ett avtal som hade syfte till att 

minska antalet stadsdelar i Sverige som kännetecknas av utanförskap, arbetslöshet och 

där en hög andel av invånarna känner en otrygghet, ohälsa. LUA-avtalet inkluderade 38 

utvalda stadsdelar i olika kommuner runt om i Sverige och 13 av dessa lokaliserade sig i 

de tre storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö). Dessa lokala utvecklingsavtal 

(LUA-avtal) uppstod i samband med att Statistiska centralbyrån och 

Brottsförebygganderådet tog fram statistik kring sociala förhållanden, trygghet och 

brott. Resultatet fastställde att det fanns tre stadsdelar som stod ut från alla andra 
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gällande högst antal anmälda brott. En av dessa var Södra Innerstaden i Malmö. Alla de 

tre stadsdelarna karaktäriserades av hög genomströmning av människor (Petersson SCB 

2011). 

Under 2012 upphörde de lokala utvecklingsavtalen och det urbana utvecklingsarbetet 

gick in i ett nytt skede. I samband med detta startade regeringen ett nytt projekt som 

idag går under namnet URBAN 15, där 15 stadsdelar i nio olika kommuner skulle 

innefattas av det nya urbana utvecklingsarbetet. Projektets syfte är att ge kunskapsstöd 

till kommuner som har stadsdelar som präglas av högt uttag av försörjningsstöd, svag 

behörighet till gymnasieskolan samt låg förvärvsfrekvens (Wennerström, Ekström & 

Sellin Brå 2016).  

Alla kommuner som ingår i URBAN 15 valdes ut utifrån tre socioekonomiska variabler 

som tillsammans kunde ge en bra bild av problembilden och läget i stadsdelen. Dessa 

variabler var: långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 procent, förvärvsfrekvens under 

52 procent samt behörighet till gymnasieskolan lägre än 70 procent (Regeringen 2012). 

I anknytning till detta pågående projekt fick Brottsförebygganderådet återigen ett nytt 

uppdrag att ta fram uppgifter om upplevd trygghet och anmälda brott på stadsdelsnivå i 

de kommuner som omfattades av URBAN 15. Statistiken som redovisades presenterade 

anmälda brott 2015 för var och en de 15 stadsdelarna (ibid.). I URBAN 15-områdena 

anmäldes under året 2015 cirka 19 1003 brott. Statistiken över störst antal anmälda brott 

i relation till befolkningsmängden visade sig vara Södra Sofielund som lokaliserar sig i 

Södra delen av stadsdelen Innerstaden i Malmö med 22 200 brott per 100 000 invånare 

(ibid.).  

4.2 Södra Innerstaden  
 

Malmö stad har idag fem nya stadsområden/stadsdelar. ”Innerstaden” är ett av dessa 

fem nya stadsområden som tidigare var uppdelad i Västra och Södra Innerstaden.  Idag 

bor det ungefär 67 000 invånare i detta nya stadsområde (Malmö kommun 2014). 

Delområden som lokaliserar sig i den södra sidan av Innerstaden är Flensburg, 

Allmänna Sjukhuset, Möllevången, Södervärn, Södra och Norra Sofielund, Västra och 

Östra Sorgenfri samt Annelund (Malmö statistik karta). 
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Södra Innerstaden är en segregerad stadsdel som är präglad av låg socioekonomisk 

status. År 2015 släppte rädda barnen en årsrapport kring barnfattigdomen i Malmö. 

Rapporten visade på att barnfattigdomen låg på 27,35 procent av totalt 10 009 barn i 

Innerstaden år 2013. Rädda barnen hade även gjort en undersökning på barnfattigdomen 

under perioden då Malmö var indelat i 10 stadsdelar. Redovisade att barnfattigdomen i 

Södra Innerstaden år 2001 låg på över 60 procent och under 2013 låg den på cirka 45 

procent (Rädda barnen 2015). 

Även om denna sammanslagning har förenat Västra och Södra Innerstaden till att bli en 

stadsdel så finns det fortfarande tydliga skillnader mellan dessa två geografiska delar av 

Innerstaden. Genom kartor framställda av Malmö kommuns officiella hemsida kommer 

studien att förtydliga dessa skillnader så att läsaren får en tydligare bild över 

Innerstaden Malmö.  

5. Analys/diskussion  

Detta avsnitt innehåller analyser/diskussioner och appliceringar av teori och empiri på 

de fakta som har presenterats i uppsatsen. För att få en överskådlig och tydlig struktur 

på analysen kommer den att vara uppdelad i delavsnitt.  

5.1 Intervjuresultat 

I detta avsnitt presenteras respondenternas svar på intervjuerna. En intervjuguide har 

använts som hjälp under intervjuns gång (se bilaga 1).  

5.1.1 Intervju nr.1 

Informanten beskriver Södra Innerstaden som ett kulturrikt område med mycket 

karaktär och liv. En stadsdel som många ungdomar och vuxna rör sig både under dagen 

och nattetid då det finns ett stort utbud av små butiker, restauranger och barer. 

Informanten påpekar även att det är en stadsdel där många är utlandsfödda eller har 

utländsk bakgrund. Som en bieffekt av detta är detta en stadsdel där många har lägre 

socioekonomiskt status. Informanten fortsätter med att förklara att det finns stora 

svårigheter för barn och ungdomar att bli motiverade till att sköta sig i skolan då deras 

föräldrar själva inte har någon svensk utbildning. Hen fortsätter att berätta att detta har 

lett till att de har skett en sorts ond cirkel i stadsdelen för att barnen inte har några 
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förebilder att se upp till gällande skola och utbildning, vilket i sin tur leder till att de 

istället söker sig till de äldre ungdomarna där vissa hamnat i kriminella kretsar.  

”Barnen ser hur dessa vilsna ungdomar har fina skor och kläder, åker runt i fina bilar 

och har respekt i området. Barnen är inte dumma, de förstår att de tjänar pengar 

olagligt” 

Informanten fortsätter beskriva att det knappt finns någon social kontroll i området, 

förutom de fältarbetande ungdomscoacherna som oftast endast är i stadsdelen under 

dagtid. Detta menar informanten har lett till att vissa ungdomarna har skapat sina egna 

regler och gäng som anser att de kontrollerar området. Informanten menar på att 

ungdomarna väldigt sällan rör sig utanför stadsdelen, vilket har lett till att det har blivit 

ett slags minisamhälle i stadsdelen.  

”Ungdomarna känner sig svikna av samhället, segregerade, utanför, vilket har lett till 

att de finns ett myndighetsförakt, där förtroendet för samhället har försvunnit” 

Informanten menar på att utanförskapet och misstron på samhället har lett till att vissa 

ungdomarna skapat egna normer och värderingar, som tyvärr är kriminellt inriktade. 

Informanten förklarar att de måste ske förändringar gällande segregeringen i stadsdelen. 

”Många som bor här är tyvärr arbetslösa, lågutbildade eller tillhör en arbetarklass där 

pengar är något som inte alltid finns i plånboken. Detta kan leda till att personer som 

bor här väljer andra mindre lagliga alternativ för att på något sätt förändra sin 

livssituation”  

Informanten förklarar att föräldrarna av dessa ungdomar själva har problem med att 

komma in i samhället och oftast arbetar hårt vilket leder till att de i slutet av dagen inte 

alltid kanske orkar ha kontroll över sina barn. Informanten menar på att kommunen har 

mycket ansvar över hur situationen ser ut i stadsdelen, och att de därför ligger på deras 

axlar att försöka sysselsätta människorna som bor i Södra Innerstaden. 

”När ungdomar är sysslolösa blir de uttråkade, då försöker de göra sina vardagar lite 

mer spännande. Oftast leder det till att de gör något olagligt, antingen är det intag av 

droger eller försäljning av droger” 
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Informanten klargör att hen tror att den höga kriminaliteten beror på ekonomiska 

faktorer, då många invånare tillhör lägre socioekonomisk status, samt att många är 

outbildade och sysslolösa. Informanten tror att de flesta faktiskt vill flytta därifrån, 

speciellt barnfamiljer och vuxna. Många av ungdomarna vill vara kvar i stadsdelen 

eftersom att det är det enda stället de känner att de har någon form av kontroll över, 

vilket leder till att de känner sig trygga just där. Informanten berättar vidare att det 

säkert finns många rykten om stadsdelen men att det säkert skiljer sig beroende på vem 

man frågar.  

 
 
5.1.2 Intervju nr.2  

Kim väljer att beskriva Södra Innerstaden som en mycket livlig och kulturfylld stadsdel 

med enorm potential och utbud för alla sorters människor. Hen menar på att man kan 

hitta allt här, allt från små butiker och restauranger med enormt utbud av olika 

matkulturer till ett rikt nattliv. Kim menar på att detta emellertid endast är en sida av 

myntet. Södra Innerstaden är även en enormt segregerad stadsdel med delområden som 

präglas av arbetslöshet, kriminalitet och ungdomar som känner att de lever i ett 

utanförskap. Med segregerad menar Kim att det finns många invandrartäta delområden 

inom stadsdelen, där människor oftast har de sämre ställt rent ekonomiskt. 

”Det är väldigt liknande människor jag stöter på under mina arbetspass. De är oftast 

icke-svenska ungdomar med låg socioekonomisk status och utbildning som känner att 

de inte är en del av det svenska samhället”  

Kim menar på att dessa faktorer oftast leder till att ungdomar väljer fel vägar i livet. 

Dessa människor anser inte att de har så många alternativ. Dessa ungdomar kommer 

från familjer som oftast lever på någon form av bidrag. Kim poängterar att hen inte tror 

att dessa människor är lata eller bryr sig mindre om att kämpa än andra människor.  

”Det är simpelt, grundförutsättningarna skiljer sig för barn och ungdomar som är 

uppväxta i hushåll där föräldrarna inte kan bra svenska då dessa kommit till ett nytt 

land för att starta om allt från början. Deras föräldrar har oftast någon form av 

utbildning men tyvärr så kan de inte utnyttja sina kunskaper här i Sverige”  
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Kim menar på att detta bidrar till en uppgivenhet som tyvärr smittar av sig på barnen, 

som i sin tur tappar motivationen till att söka utbildning och plugga. Istället blir de 

frustrerade och känner sig svikna av samhället, som bidrar till att kriminella värderingar 

och normer blir allt mer accepterat. Kim fortsätter att berätta att tillsynen i stadsdelen är 

rätt så kontrollerad under dagtid men att det under nattetid ser annorlunda ut. 

”Under dagtid är det oftast väldigt lugnt i stadsdelen, mycket tack vare våra insatser, 

dock kan det se väldigt annorlunda ut på natten. Då är det endast polisen som för 

kontrollen och oftast har ungdomarna en väldigt negativ syn på polisen. Problemen 

ligger i de bakomliggande faktorerna, vilket innebär att polisens arbete endast blir som 

ett plåster på ett redan infekterat sår”  

Kim fortsätter berätta att kriminaliteten är en bieffekt av det faktumet att det finns 

segregerade områden där de finns många människor som är arbetslösa, lågutbildade 

eller har en dålig ekonomisk situation. Kim menar på att segregerade områden som får 

en koncentration av dessa faktorer oftast leder till att kriminalitet eller brottsliga 

handlingar uppstår. De brottsliga handlingarna består av bland annat drogförsäljning 

eller droger för eget bruk för att antingen tjäna pengar eller glömma problemen i sin 

vardag.  

Kim påstår att det klart finns människor som trivs och vill bo kvar i stadsdelen, då de 

känner en samhörighet eftersom de flesta människorna runt omkring har samma 

livssituationer. Samtidigt finns de så klart även de som drömmer sig bort från allting 

och vill flytta så långt bort som möjligt. Dessa individer har dock inte alltid råd att bo 

någon annanstans. Slutligen berättar Kim att Södra Sofielund säkerligen har ett dåligt 

rykte men att man som människa inte borde tro på massa rykten som endast bidrar till 

en negativ bild. Även om de finns problem i området så är det endast en sida av myntet 

och inte helheten.  

Intervjuerna kan bidra till att identifiera vilka bakomliggande faktorer som finns till 

kriminaliteten i Södra Innerstaden.  Dessa kommer att tas upp i delavsnitten nedan i 

samband med appliceringen av de två olika kriminologiska teorierna.  
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 5.2 Analys av kartor 

För att identifiera de bakomliggande faktorerna presenteras nedan kartor som även 

kommer att analyseras med avsikt att kunna bidra till att fastställa vilka 

samhällsstrukturer som finns i Södra Innerstaden som i sin tur kan påverka 

kriminaliteten i stadsdelen. Kartorna kommer även att analyseras tillsammans med 

teorierna i avsnitt 5.2 samt 5.5 

 Figur 1 - Utländsk bakgrund 

Kartan nedan illustrerar fördelningen av invånare med utländsk bakgrund i Innerstaden Malmö.  

  Kartkälla: Malmö kommun 

Denna karta representerar Innerstaden i Malmö. Det gråa inom cirklarna representerar 

de invånarna som ej har utländsk bakgrund, det beiga representerar de som är födda 

utomlands samt de röda representerar de invånarna som är födda i Sverige med minst en 

förälder född utomlands. Utifrån denna karta kan man tydligt se att bor fler personer 

med utländsk bakgrund i Södra delen av Innerstaden (Södra Innerstaden). Samtidigt kan 

man även se att det bor fler etniska svenskar (det vill säga svenskar utan utländsk 

bakgrund) i den Västra delen av Innerstaden än i den Södra. Detta påvisar att det finns 
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en heterogen befolkningssammansättning i Södra Innerstaden då det finns en stor 

blandning av etniciteter.  

Figur 2 - Åldersfördelning  

Kartan nedan illustrerar åldersfördelningen i Innerstaden Malmö. 

  Kartkälla: Malmö Kommun 

Genom denna karta kan man se vart den yngre samt den äldre befolkning har valt att 

bosätta sig i Innerstaden. Även fast att skillnaderna inte är lika tydliga som föregående 

karta kan man ändå se att en yngre befolkning är lokaliserad på den Södra sidan av 

Innerstaden (Södra Innerstaden). Den större andelen av befolkningen bosatta i Södra 

Innerstaden är mellan 20-34 år.  
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 Figur 3 - Förvärvsinkomst  

Kartan nedan illustrerar förvärvsinkomsten i Innerstaden Malmö. 

Kartkälla: Malmö kommun 2011 

Denna karta förtydligar de socioekonomiska skillnaderna mellan Västra och Södra 

Innerstaden. Kartan har räknat årsmedelinkomsten i Innerstaden (2011) genom att ta 

fram medelvärdet av förvärvsinkomsten per individ mellan åldern 20-64 år. I Södra 

Innerstaden ligger medelvärdet av förvärvsinkomsten per individ mellan 200 000-

300 000 kronor per år medan de i Västra Innerstaden ligger mellan 300 000-700 000 

kronor per år. Detta innebär att invånare med lägre socioekonomisk status har 

lokaliserat sig till den Södra delen av Innerstaden Malmö.  
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5.3 Applicering av social desorganisationsteorin 
 
5.3.1 Hög befolkningsmobilitet 

Enligt Shaw & McKay skulle brottsligheten i Södra Innerstaden förklaras utifrån de tre 

områdesegenskaper: hög befolkningsmobilitet, en heterogen 

befolkningssammansättning samt låg socioekonomisk status. De menade att om en 

stadsdel har dessa egenskaper så skulle invånarnas förmågor att göra motstånd mot 

”avvikande beteendenormer” (brottsliga värderingar) bli försvagade. Shaw & McKay 

nämnde att avsaknaden av sociala institutioner (utbildning, familj, ekonomi, arbete etc.) 

även bidrar till att dessa avvikande normer börjar uppstå i området. En hög 

befolkningsmobilitet och en heterogen befolkningssammansättning skulle med andra 

ord bidra till att det uppstår en låg social kontroll i området. Det innebär att invånarna i 

en sådan stadsdel med dessa områdesegenskaper skulle ha de svårare att kunna 

kommunicera med varandra på ett effektivt sätt. Informanterna påpekar i samband med 

intervjun att det både finns människor som vill bo kvar i stadsdelen men att det även 

finns många som vill flytta därifrån. Dock har inte alla invånarna råd att göra detta 

vilket leder till många bor kvar. Någon vidare information om befolkningsmobiliteten i 

Södra Innerstaden har inte påträffats. Det är därför svårt att fastställa om hög 

befolkningsmobilitet enligt teorin om social desorganisation bidrar till kriminaliteten i 

Södra Innerstaden.  

5.3.2 Heterogen befolkningssammansättning 

Den andra områdesegenskapen som Shaw & McKay tar upp är den heterogena 

befolkningssammansättningen. Södra Innerstaden är en stadsdel där många av invånarna 

har en utländsk bakgrund, som bidrar till en heterogen befolkningssammansättning (se 

figur 1). Shaw & McKay nämner att en faktor till att ett område blir socialt 

desorganiserat är att det blir en kulturkrock mellan olika kulturer som kan skapa 

konflikter. Att Södra Innerstaden har en blandad befolkning tas även upp av 

informanterna i samband med intervjuerna då dessa påpekar att många människor i 

stadsdelen är utlandsfödda eller har en utländsk bakgrund. Detta kan leda till att 

människor endast tar hänsyn till och ser över sin ”egen” kultur och etnicitet och 

försvagar banden mellan andra utomstående kulturer och etniciteter. I en studie av 

Robert D. Putnam nämner han att städer med högre heterogenitet oftast har ett lägre 

socialt kapital och mindre tillit, som i sin tur leder till att invånarna undviker att 
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engagera sig i närsamhället. Det stöder Shaw & McKay då de nämner att områden som 

är socialt desorganiserade har en låg social kontroll. Informanterna skildrar även i 

samband med intervjuerna att det existerar en låg social kontroll över främst 

ungdomarna som bor i stadsdelen. Åldersstrukturen i stadsdelen tyder även på att det 

bor en yngre befolkning i Södra Innerstaden i jämförelse med Västra Innerstaden (se 

figur 2). Att Södra Innerstaden har en yngre befolkning är även relevant utifrån social 

desorganisationsteorin då Shaw & McKay främst har fokuserat sig på 

ungdomsbrottsligheten. Informanterna nämner även ungdomsbrottsligheten i 

anknytning till intervjuerna och skildrar hur ungdomarna hamnar i kriminella kretsar. 

5.3.3 Låg socioekonomisk status 

Den tredje områdesegenskapen Shaw & McKay talar om i teorin om social 

desorganisation är låg socioekonomisk status. År 2012 upphörde regeringens tidigare 

lokala utvecklingsavtal (LUA-avtal) att gälla. Då dessa avtal år 2008 tillkom hade de till 

syfte att minska antalet stadsdelar runt om i Sverige som kännetecknades av 

arbetslöshet, utanförskap, ohälsa och hög otrygghet. En av dessa stadsdelar var Södra 

Innerstaden. Efter att LUA-avtalen slutade gälla satsade regeringen istället på ett nytt 

projekt som går under namnet URBAN 15. Alla kommuner som skulle ingå i detta 

projekt valdes utifrån tre variabler. Dessa var: långvarigt försörjningsstöd högre än 4,8 

procent, förvärvsfrekvens under 52 procent samt behörighet till gymnasieskolan lägre 

än 70 procent. Det resulterade i att delområdet Södra Sofielund i Södra Innerstaden 

därmed blev en del av URBAN 15. Delområdet präglas alltså av låg socioekonomisk 

status. Rädda barnen gjorde även en undersökning kring barnfattigdomen i Malmös 5 

stadsdelar och senast år 2013 låg barnfattigdomen i Innerstaden på 27,35 procent av 

totalt 10 009 barn. Tidigare var Malmö indelat i 10 stadsdelar och Rädda barnen kunde 

då redovisa att det år 2001 låg på över 60 procent samt att det år 2013 låg på cirka 45 

procent i Södra Innerstaden. Det finns även tydliga skillnader i förvärvsinkomster 

mellan Västra och Södra Innerstaden (se figur 3). Det visar på att Södra Innerstaden har 

en lägre socioekonomisk status än Västra. Shaw & McKay åsyftade på att den låga 

socioekonomiska statusen i området kan leda till att vissa ungdomar börjar känna en 

frustration gentemot samhället som resulterar i att ungdomarna börjar få avvikande 

normer och värderingar som i sin tur resulterar i brottsliga handlingar. Båda 

informanterna återger även bilden av att Södra Innerstaden präglas av fattigdom och 

arbetslöshet där många människor bosatta i stadsdelen har en lägre socioekonomisk 
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status. De båda informanterna menade på att det skapar en viss uppgivenhet och 

frustration hos ungdomar. Det leder till att dessa ungdomar tappar förtroendet för 

samhället. Dessa faktorer kan innebära att vissa ungdomar väljer fel vägar i livet och 

gör brottsliga handlingar. Informanterna ansåg att kriminaliteten är en bieffekt av det 

faktumet Södra Innerstaden är en stadsdel där de finns många människor som är 

arbetslösa eller har en dålig ekonomisk situation. Informanterna påstod att segregerade 

områden som får en koncentration av dessa faktorer oftast leder till att kriminalitet eller 

brottsliga handlingar uppstår. 

5.4 Applicering av strainteorin 
 

Strainteorin betonar även betydelsen av strukturella faktorer. Merton framhåller att 

människor i ett samhälle har gemensamma livsmål (att tjäna mycket pengar, bli 

framgångsrik och ha ett bra jobb) men att möjligheterna att nå dessa mål är skevt 

fördelade mellan olika grupper. De sociala grupper som har lägre socioekonomisk status 

har därför mindre medel till att nå sina mål. Merton poängterar att sociala grupper som 

lever under sådana omständigheter blir mer benägna till att begå brott. En faktor som tas 

upp av både strainteorin och informanterna är den individuella frustrationen och 

uppgivenheten som uppstår när vissa sociala grupper saknar möjligheter och medel till 

att nå samhällets gemensamma livsmål. Merton ansåg att denna frustration ger upphov 

till avvikande beteenden och brottslighet uppstår. Merton hade därför kunnat förklara att 

den höga brottsligheten i Södra Innerstaden är ett resultat av dåliga ekonomiska 

levnadsförhållanden, där unga utsätts för arbetslöshet, bristfällig utbildning samt 

fattigdom.  Människor som bor under sådana förhållanden hade Merton placerat in i 

upprorsgruppen, då individer tillhörande denna grupp gör uppror mot normsystemet och 

får avvikande värderingar. Informanterna poängterade att vissa ungdomar i Södra 

Innerstaden kände svikna av samhället, vilket har resulterat i ett myndighetsförakt. 

Denna känsla av utanförskap har lett till att ungdomarna istället skapat sin egen 

gemenskap och försökt hitta egna vägar för att nå sina mål. Dessa vägar är inte alltid 

lagliga vilket leder till att många ungdomar hamnar i kriminella kretsar. Det stämmer 

överens med strainteorin där Merton berättar att individer som tillhör upprorsgruppen 

inte accepterar hur samhället ser ut, och väljer då istället att bryta mot normer och 

regler. Vilket i sin tur leder till att dessa individer begår brott. 
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5.6 Hög genomströmning av människor  

 Det är nödvändigt att framhäva att Södra Innerstaden har en hög genomströmning av 

människor. En hög genomströmning av människor betyder med andra ord att de är 

många människor som rör sig i stadsdelen. I studien av Brå skriven av Leif Petterson 

(2012) angående LUA-avtalen rapporterades det om att de stadsdelar som hade flest 

anmälda brott kännetecknades av att vara centrala områden i staden med krogar, 

trafikplatser, trafikpunkter, butiker och andra faciliteter. Södra Innerstaden är precis 

som namnet avslöjar en stadsdel som lokaliserar sig centralt i staden. Detta innebär att 

många människor rör sig till och från området. Anledningen till att just centrala 

områden i en stad får högst antal anmälda brott kan bero på att polisen kanske har en 

större prioritet att bevaka områden som ligger centralt i staden. Detta kan dels bero på 

att många människor rör sig i området samt dels att det ligger många butiker, affärer, 

banker och andra företag som kan utsättas för brott. Att Södra Innerstaden är en livlig 

stadsdel, med stor genomströmning av människor är även något både informanterna 

framhöll under intervjun. Den stora genomströmning av människor kan på så sätt vara 

en faktor som bidrar till brottsligheten i Södra Innerstaden. 

5.7 Sammanfattande analys  

Som tidigare nämnt tar social desorganisationsteorin upp tre områdesegenskaper som 

kan bidra till brottslighet i en stadsdel. Dessa är hög befolkningsmobilitet, heterogen 

befolkningssammansättning och låg socioekonomisk status. Områdesegenskaper som 

heterogen befolkningssammansättning och låg socioekonomisk status har identifierats i 

Södra Innerstaden. Dessa områdesegenskaper är därför ur social desorganisationsteorin 

applicerbara i Södra Innerstaden. Inom dessa två områdesegenskaper inkluderas faktorer 

som hög andel personer med utländsk bakgrund, hög arbetslöshet, hög andel som inte 

har behörighet till gymnasieskolan, ungdomsgruppers frustration gentemot samhället på 

grund av låg socioekonomisk status samt fattigdom. Det är osäkert om faktorn hög 

befolkningsmobilitet går att applicera på Södra Innerstaden, då den enda informationen 

som påkommits är informanternas upplysningar om att människor vill flytta därifrån 

men att de flesta inte har råd att flytta. En ytterligare faktor som identifierats inom Södra 

Innerstaden men som inte är applicerbar utifrån varken social desorganisationsteorin 

eller strainteorin är den höga genomströmningen av människor inom stadsdelen. Det har 

även påkommits ytterligare faktorer som kan förklara varför brottslighet kan uppstå i en 
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stadsdel. Strainteorin betonar betydelsen av strukturella faktorer. Som tidigare nämnt 

framhåller Merton att människor i ett samhälle har gemensamma livsmål men att 

möjligheterna att nå dessa mål är skevt fördelade mellan olika grupper. De grupper som 

har lägre socioekonomisk status har mindre medel till att nå sina mål. Merton hade 

därför kunnat förklara att den höga brottsligheten i Södra Innerstaden är ett resultat av 

dåliga ekonomiska levnadsförhållanden, där unga utsätts för arbetslöshet, bristfällig 

utbildning samt fattigdom. Precis som i social desorganisationteorin kan man genom 

strainteorin därför även identifiera låg socioekonomisk status som en faktor. Merton 

understryker att sociala grupper som lever under sådana omständigheter blir mer 

benägna till att begå brott. Människor som bor under sådana förhållanden hade Merton 

placerat in i upprorsgruppen. En annan faktor som uppstår som en bieffekt av sociala 

grupper som har lägre levnadsstandard är frustration. Denna faktor, frustration, har 

påträffats ur strainteorin. Även om social desorganisation tar upp frustrationen, ser 

teorin inte frustrationen som en faktor i sig. Informanterna poängterade att vissa 

ungdomar i Södra Innerstaden kände sig frustrerade och svikna av samhället, vilket har 

resulterat i ett myndighetsförakt. Denna känsla av utanförskap har lett till att vissa 

ungdomar försökt hitta egna vägar och medel för att nå sina mål, som dessvärre inte 

alltid är lagliga.  

6. Slutsats  

Studiens syfte är dels att identifiera vilka faktorer som bidrar till kriminalitet/brottslighet i 

stadsdelen Södra innerstaden, dels att med hjälp av kriminologiska teorier förklara dessa 

faktorer. I teorin tar Shaw & McKay upp tre områdesegenskaper (hög 

befolkningsmobilitet, heterogen befolkningssammansättning, låg socioekonomisk 

status) som kan bidra till brottslighet i en stadsdel. Med hjälp av social 

desorganisationsteorin har de identifierade faktorerna som påfunnits i Södra Innerstaden 

genom bland annat fakta och intervjuer bidragit till att förklara dessa. Teorin i sig har 

även klargjort vilka faktorer som kan leda till brottslighet i en stadsdel, och intressant 

nog har en del av dessa faktorer kunnat identifieras i Södra Innerstaden.  Av dessa tre 

områdesegenskaper har två stycken identifierats i Södra Innerstaden. Dessa två är 

heterogen befolkningssammansättning samt låg socioekonomisk status. Inom dessa två 

områdesegenskaper har även andra faktorer som är inkluderade och kopplade till de två 

områdesegenskaperna identifierats. Dessa identifierade faktorer som bidrar till 

brottsligheten i Södra Innerstaden är: hög arbetslöshet, hög andel som inte har 
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behörighet till gymnasieskolan, frustrationen hos ungdomsgrupper med låg 

socioekonomisk status samt fattigdom. Social desorganisationsteorin utpekar dessa 

faktorer som bidragande till brottsligheten i en stadsdel. Alla dessa faktorer har 

påträffats i stadsdelen Södra Innerstaden. Detta innebär att de två områdesegenskaperna 

(heterogen befolkningssammansättning och lågsocioekonomisk status) samt alla de 

andra faktorerna som är kopplade till dessa är applicerbara på Södra Innerstaden utifrån 

teorin. Vad avser områdesegenskapen hög befolkningsmobilitet, kan studien inte avgöra 

om denna är aktuell för Södra Innerstaden. Uppsatsförfattaren har inte funnit någon 

tillräcklig information om befolkningsmobiliteten i Södra Innerstaden.   

Likt social desorganisationteorin har även strainteorin bidragit till förklara faktorer 

bakom kriminaliteten. Dessa är två teorier är lika i det avseendet att både betonar att 

samhällsstrukturer påverkar människor till att få avvikande beteenden och normer som 

leder till brottslighet. Som tidigare nämnt förklarar strainteorin hur människor i ett 

samhälle har gemensamma livsmål men att möjligheten till att nå dessa mål är skevt 

fördelade mellan olika grupper. Med andra ord har människor med lägre 

socioekonomisk status svårare att nå sina livsmål. Som ett resultat av de dåliga 

ekonomiska levnadsförhållandena är människor som lever under sådana förhållanden 

mer benägna att begå brott för att uppnå sina mål. I likhet med social 

desorganisationsteorin har därför även strainteorin förklarat låg socioekonomisk status 

som en bidragande bakomliggande faktor till kriminalitet. En annan faktor som 

uppkommer som en följdverkan av sociala grupper som har lägre ekonomisk 

levnadsstandard är frustration. Även om social desorganisation tar upp frustrationen, ser 

teorin inte frustrationen som en faktor i sig, vilket strainteorin gör. Det är genom 

nämligen genom denna frustration gentemot samhället som människor väljer att begå 

brottsliga handlingar. Denna känsla frustration hos vissa individer i Södra Innerstaden 

är även något som båda informanterna tar upp i samband med intervjuerna. Båda av 

dessa bakomliggande faktorer har alltså kunnat identifieras i Södra Innerstaden. Detta 

innebär att strainteorin i likhet med social desorganisationteorin har bidragit till förklara 

dessa bakomliggande faktorerna till kriminalitet. Den sistnämnda faktorn är den höga 

genomströmningen av människor i Södra Innerstaden som inte togs upp av de två 

teorierna. Den höga genomströmningen av människor kan bero på att stadsdelen ligger 

väldigt centralt i Malmö där de finns ett stort utbud av butiker, krogar, företag och andra 

faciliteter. Anledningen till att just centrala områden i en stad får högst antal anmälda 
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brott kan bero på att polisen kanske har en större prioritet att bevaka områden som 

ligger centralt i staden.  

Avslutningsvis har studien lyckats identifiera bakomliggande faktorer till kriminaliteten 

i Södra Innerstaden samt kunnat förklara dessa med hjälp av kriminologiska teorier. 

Sammanfattningsvis är brottslighet i sig ett väldigt komplext ämne som går att 

analyseras ur många olika perspektiv. I denna studie har uppsatsförfattaren valt att 

fokusera på hur samhällsstrukturer har för påverkan på brottslighet i en stadsdel. Man 

bör i framtiden även föra mer studier inom ämnet då identifierandet av bakomliggande 

faktorer till brottslighet kanske kan underlätta arbetet för åtgärder som motverkar 

brottslighet i en stad/stadsdel. 
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BILAGA 1. 

 Intervjuguide  

1. Hur ser problembilden ut i Södra Innerstaden? 

2. Uppfattar du att stadsdelen har en homogen 

befolkningssammansättning? 

3. Upplever du att invånarna i stadsdelen har det svårt 

ekonomiskt?  

4. Upplever du att barn och ungdomar i stadsdelen har en stark 

vilja att utbilda sig? 

5. Upplever du att det existerar kriminella värderingar bland 

invånare i stadsdelen? 

6. Uppfattar du att de boende i området har någon slags kontroll 

över stadsdelen? 

7. Tror du att föräldrarna har någon form av kontroll över 

ungdomarnas aktiviteter?  

8. Upplever du att det finns alkohol/drogmissbruk i stadsdelen? 

9. Upplever du att ungdomsgrupper stör ordningen i stadsdelen?  

10. Upplever du att människor har en vilja att flytta ifrån stadsdelen 

när tillfället ges?  

11. Vad tror du är orsakerna till att det finns en hög kriminalitet i 

stadsdelen? 

12. Vad tror du Södra Sofielund har för rykte? 

Finns det något du känner att jag har missat att fråga som du vill 

själv tillägga? 
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