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Abstract 

This study aims to examine young peoples’ attitudes towards crimes related to riots. It also 

examines if there’s a difference in attitudes to different crimes and if there is a connection 

between these attitudes and friends experience of crime, gender, socioeconomic position or 

residential area. There is a lack of research in this area, most of the studies on riots focus on 

the reasons and driving forces leading to riots. The method used is quantitative. We collected 

surveys in upper secondary schools, both in riot affected areas and others. The result shows 

that there is a marginal more positive attitude to crimes related to riots than crimes in general. 

Boys have committed more crimes than girls, and also have a more accepting attitude to 

crime. It’s more accepted to use violence against the police than rescue personnel and other 

people. It’s also more accepted to use violence against polices than to vandalize. Young 

people living in areas affected by riots have the most accepting attitude to violence against 

polices. There is a clear correlation between young people who commit crime and their 

friends also committing crimes. Young people who often socialize in groups have a greater 

tendency to commit crimes.  

 

Nyckelord: ungdomar, attityder, upplopp, brott 
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Förord 

Främst vill vi tacka alla ungdomar som svarat på vår enkät, utan deras svar skulle vi aldrig 

kunnat skriva den här uppsatsen. Det har varit roligt och motiverande att både svara på deras 

frågor i samband med insamlingstillfället och läsa deras kommentarer och tankar kring ämnet 

som de delat med sig av skriftligt i enkäten. Tack till alla lärare som gav oss en del av deras 

lektionstid för att vi skulle kunna genomföra enkäten. Sen vill vi även tacka vår handledare 

Patrik Karlsson för all hjälp, uppmuntran och engagemang under arbetets gång.  

Att skriva den här uppsatsen har framförallt varit väldigt roligt och lärorikt. Vi trodde att det 

skulle finnas mycket skrivet på området, men upptäckte under skrivandets gång att så inte var 

fallet. Förhoppningsvis kan den här uppsatsen ge någon inspiration att undersöka ämnet 

vidare. 

Vi är gemensamt ansvariga för texten. 
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1. Inledning 

Våldsamt upplopp är en företeelse då människor i grupp stör den allmänna ordningen och 

gemensamt använder våld mot en myndighet. Upplopp blev ett aktuellt ämne i media våren 

2013 då ett 40-tal ungdomar i Stockholmsförorten Husby skapade stora oroligheter när de 

satte eld på bilar och byggnader, kastade sten på poliser samt vandaliserade (Aftonbladet, 

2013, 19 maj). Detta upplopp kom sedan att sprida sig till andra förorter i Stockholm och 

andra delar av landet (Aftonbladet, 2013, 24 maj). En skillnad på upplopp längre tillbaka i 

tiden och upplopp som sker i nutid är att det nu går att sprida information om att upplopp 

pågår via internet, och upplopp brukar därför få ett högre deltagande och större geografisk 

spridning än tidigare (MSB, 2011, s. 60-64). Eftersom upploppens karaktär har förändrats så 

pass mycket de senaste åren i och med ett ökat användande av internet blir det viktigt med ny 

forskning på området. 

 

Denna uppsats undersöker ungdomars attityder till att begå brott i samband med upplopp. Det 

finns forskning kring anledningar till att upplopp bryter ut samt kring orsaker till specifika 

upplopp (se t ex Moran, 2012; Abrahamsson, 2006; Waddington & King, 2005; Schneider & 

Trottier, 2012). Det finns även mycket skrivet om ungdomars attityder till våld och brott i 

allmänhet (se t ex Länsstyrelsen, 2012). Dock saknas kunskap kring ungdomars attityder till 

att begå brott i samband med upplopp. Vi avser därför att undersöka ifall det finns skillnader i 

attityder till att begå brott i allmänhet och attityder mot att begå brott i samband med upplopp. 

 

Det går att dela in upplopp i två olika kategorier, de som sker i samband med 

idrottsevenemang och brukar kallas huliganism samt upplopp som har något typ av politiskt 

motiv (MSB, 2011, s. 58). Brott i samband med upplopp skiljer sig från brott i allmänhet. När 

folkmassor samlas kan de vanliga sociala normerna ersättas av andra tillfälliga normer, det 

känns inte lika kriminellt att göra en kriminell handling ifall flera andra gör det samtidigt 

(Warr, 2002, s. 60-63).  

 

De som deltar i upplopp är främst personer i socialt utsatta områden som känner ett 

utanförskap från majoritetssamhället och en låg tillit till myndigheter (Lidskog, 2006, s. 67). 

För att förebygga att nya upplopp sker krävs det att samhället arbetar för social integration i 

dessa områden. Social integration uppnås genom att medborgare känner att de har sociala 
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band till resten av samhället och ingår i den politiska gemenskapen i samhället (Lidskog, 

2006, s. 67). Eftersom social integration är en viktig del av socialt arbete är frågan om 

upplopp relevant för detta ämne. För att kunna arbeta förebyggande mot upplopp är det viktigt 

att veta vad ungdomar tycker, även de som inte deltagit i ett upplopp. Detta för att kunna 

förhindra att ungdomar som ännu inte deltagit i upplopp kommer att göra det i framtiden. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka ungdomars attityder till att begå brott vid upplopp samt 

ifall dessa skiljer sig från attityder till brott i allmänhet. 

 

-          Tycker ungdomar att det är någon skillnad i att begå brott vid upplopp mot att begå brott 

i allmänhet? 

-          Är vissa brott mer acceptabla att begå än andra i en upploppssituation? 

-          Finns det något samband mellan ungdomars attityder till brott och deras vänners 

erfarenhet av brott? 

-          Finns det något samband i attityder mellan olika faktorer som kön, socioekonomisk 

bakgrund eller bostadsort?   

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

När vi använder oss av ordet brott i uppsatsen fokuserar vi på de brott som begås vid ett 

upplopp. De brott som innefattas i undersökningen är: 

 

 Skadegörelse – BrB, (Brottsbalk 1962:700) Kapitel 12, 1 § ”Den som förstör eller 

skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för skadegörelse 

till böter eller fängelse i högst ett år.” 

 

   Mordbrand – BrB, Kapitel 13, 1 § ”Om någon anlägger brand, som innebär fara för 

annans liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom, döms för 

mordbrand till fängelse, lägst två och högst åtta år. Är brottet mindre allvarligt, döms 

till fängelse, lägst ett och högst tre år.”     

 

 

https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1
https://lagen.nu/begrepp/Skadeg%C3%B6relse
https://lagen.nu/1962:700#K13P1S1
https://lagen.nu/begrepp/Mordbrand
https://lagen.nu/begrepp/Mordbrand
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 Våld och hot mot tjänsteman – BrB, Kapitel 17, 1 § ”Den som med våld eller hot om 

våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till 

eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld 

eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till 

böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda 

förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller 

underlåtit.” 

 

 Misshandel – BrB, Kapitel 3, 5 § ”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, 

sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat 

sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är 

ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.” 

 

 Våldsamt upplopp – BrB, Kapitel 16, 1 § ”Stör folksamling allmän ordning genom att 

ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller eljest 

framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på myndighets befallning, 

dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och annan 

deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år. Om 

folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare 

för upplopp till böter eller fängelse i högst två år.” 

 

Ibland används även ordet kravaller för att beskriva de våldsamheter som kan uppstå i 

folksamlingar på allmänna platser. Ett exempel på det är Göteborgskravallerna 2001 som 

beskrivs senare i uppsatsen. Vi uppfattar beskrivningen av begreppen kravaller och våldsamt 

upplopp, i den tidigare forskningen, som synonyma och behandlar dem som synonyma i 

uppsatsen. Eftersom våldsamt upplopp är termen som används i lagstiftningen används dock 

huvudsakligen begreppet upplopp, undantaget de fall där ordet kravaller används i tidigare 

forskning vi refererar till. 

 

2.2 Avgränsningar 

Vårt syfte är att undersöka ungdomars attityder till att begå brott vid upplopp samt ifall dessa 

skiljer sig från brott i allmänhet. Vi har valt att avgränsat oss till de brott som finns angivna i 

1.4 Begreppsdefinitioner. Att vi valt dessa brott beror på att det enligt Polisen är dessa brott 

https://lagen.nu/1962:700#K17P1S1
https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A5ld_eller_hot_mot_tj%C3%A4nsteman
https://lagen.nu/begrepp/V%C3%A5ld_eller_hot_mot_tj%C3%A4nsteman
https://lagen.nu/1962:700#K16P1S1
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som begicks under Husbyupploppen. Polisen nämner exempelvis dessa händelser som skedde 

i samband med husbyupploppen; mordbrand, stenkastning, skadegörelse, bilbränder samt våld 

och hot mot tjänsteman (Polisen, 2013). Brottet våldsamt upplopp finns med eftersom det är 

huvudbrottet i denna uppsats. Att brottet misshandel finns med i begreppsförklaringarna beror 

på att vi vill kunna jämföra attityder till hot och våld mot tjänsteman mot våld i allmänhet.  

 

Denna studie kommer undersöka ungdomars attityder och därefter försöka beskriva hur dessa 

attityder ser ut, fokus ligger inte på att försöka förklara vilka drivkrafter som ligger bakom 

själva upploppen. Enbart upplopp som har något typ av politiskt motiv innefattas i studien, 

våldsamma upplopp i samband med idrottsevenemang eller huliganism är därmed uteslutna. 

 

3 Kunskapsområdet 

Som tidigare nämnt är ungdomars attityder till brott i samband med upplopp ett till stor del 

outforskat område. Det finns inte heller mycket forskning att hitta gällande upplopp och 

kravaller i allmänhet. I myndighetsrapporten ”Våldsamma upplopp i Sverige – från avvikelse 

till normalitet” från Samhällsskydd och Beredskap gjorde man 2011 en sökning på orden 

”upplopp” och ”kravall” i databasen LIBRIS och fann att de gav 71 respektive 36 träffar på 

svenska, och ungefär lika många träffar på engelska. De fann även att det var en överlappning 

så att det egentligen bara var 11 träffar på ”kravall” utöver det som kom upp vid sökningen på 

”upplopp” (MSB, 2011, s. 7). När vi gjorde en likadan sökning fick vi upp 124 respektive 94 

träffar på svenska, och fortfarande ungefär lika många träffar på engelska. Skillnaden i 

överlappningen var också något större vilket gav det faktiska resultatet av 39 träffar på ordet 

”kravall”. 

 

Mycket av den tillgängliga forskningen på området handlar om historiska upplopp från 1800- 

och 1900-talet och inte är relevant för vårt syfte. Exempel på detta är Möllevångskravallerna i 

Malmö 1926 som startades utifrån ett missnöje på arbetsmarknaden och 

Crusenstolpekravallerna i Stockholm 1838 som var en reaktion på hur monarkin uppförde sig 

(MSB, 2011, s. 7). Det finns även forskning om upplopp i andra länder, exempelvis om det 

rasrelaterade upploppet i den segregerade staden Watts som utspelade sig i delstaten Los 

Angeles 1965 (Ransford, 1968, s.581ff). De ovannämnda studierna är dock inte relevanta för 

denna studie då vissa förhållanden i länder utanför Europa skiljer sig så pass mycket från 
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svenska förhållanden. Vi väljer att inte jämföra med dessa länder eftersom Sverige 

exempelvis inte har ghettoområden som USA. Dessutom utspelade sig händelserna för relativt 

länge sedan och bedöms därmed som inaktuella. De upplopp som uppstår idag är annorlunda 

eftersom informationen om upploppen kan spridas snabbare via internet och deltagarantalet 

därmed kan bli högre (MSB, 2011, s. 60-64). 

 

För att undersöka vårt syfte har vi därför kombinerat forskningen om dagens typ av upplopp 

tillsammans med undersökningar om ungdomars attityder till brott och våld för att jämföra det 

med resultaten i denna studie. 

 

3.1 Myndighetsförakt, startskott för upplopp och en folkmassas identitet 

I litteraturen beskrivs början till upploppen ofta på liknande sätt; anledningen till att 

upploppen i Husby bröt ut förklarades med att polisen skjutit ihjäl en 69-årig man som bodde 

i området (Megafonen, 2013). Upploppen i Paris 2005 blossade upp efter att polisen jagat två 

ungdomar från förorten som senare avled efter att ha gömt sig i en elcentral som började 

brinna (Moran, 2012, s. 1f). Göteborgskravallerna startade som en protest mot ett stort 

politiskt möte (Abrahamsson, 2006, s. 33f) efter att polisen brutit sig in i den lokal där 

aktivister hade samlats för att planera en demonstration (Abrahamsson, 2006, s. 63ff). I alla 

dessa tre fall fanns en specifik händelse som förklaras som ”startskott” till att upploppet bröt 

ut. Även om upplopp ofta uppstår i socialt utsatta områden så går det oftast att se att de 

utlöses av en specifik händelse (Moran, 2012, s. 209). 

 

“Den segregerade integrationen: om sammanhållning och dess hinder” (SOU 2006:73), 

identifierar och kartlägger mekanismer bakom strukturell diskriminering i Sverige utifrån 

etnisk och religiös tillhörighet. I utredningen ligger upploppen i Paris i fokus och 

diskussionen handlar om huruvida något liknande skulle kunna hända i Sverige. Eftersom 

upploppen i Husby skedde för så kort tid sedan finns det ingen forskning att läsa om detta 

upplopp, men i både svensk och utländsk media drogs det flera paralleller till upploppen i 

Paris (se exv. Svenska Dagbladet, 22 maj 2013; France 24, 21 maj 2013; Dagens Nyheter, 24 

maj 2013). Likheten mellan Husby och Paris är att någon har avlidit och upploppsdeltagarna 

skuldbelägger myndigheterna, i detta fall polisen. Både i upploppen i Paris och i 

Husbyupploppen spreds över ett stort geografisk område och pågick i flera dagar, något som 

tidigare varit väldigt ovanligt (Moran, 2012, s. 15;Aftonbladet, 2013, 24 maj). Andra likheter 

är tillvägagångsättet för upploppet, att upploppet till stora delar bestod av bränder både av 
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bilar och av byggnader samt stenkastning både mot poliser och räddningspersonal (Moran, 

2012, s. 19; Aftonbladet, 2013, 19 maj).    

 

Deltagare i upplopp beskriver ofta att det är staten, oftast representerad av polisen, som 

provocerar fram våldsamheter. Wahlström (2011, s. 42) menar att upplopp måste föregås av 

att myndigheter använder våld för att deltagarna ska kunna hävda att deras våldsanvändande 

är legitimt. Deltagare vid upploppet i London på 1990-talet, demonstrationer som ledde till 

upplopp mot en kapitationsskatt, en skatt som inte tar hänsyn till inkomst eller förmögenhet, 

menade att det våld de använde mot polisen var legitimt. Flera deltagare säger i intervjuer att 

de inte tyckte att polisen hade rätt att hindra demonstranterna och att de inte var våldsamma 

eftersom de menade att de endast försvarade sig mot det våld som polisen utsatte dem för 

(Stott & Drury, 2000, s. 260-265). 

 

När våldsamheter utbryter i folkmassor är det ofta oplanerat (Warr, 2002, s. 58f; Dikeç, 2007, 

s. 152). I situationer där många människor är samlade på samma plats kan vanliga normer 

upplösas och istället skapas det nya regler kring vad som anses vara rätt och fel. Människor 

kan göra saker de inte skulle gjort ifall de varit själva. Att våldsamheter utbryter när många 

människor samlats på samma ställe beror främst på två saker; att deltagarna känner sig 

anonyma när de är i en stor grupp, samt att det inte känns lika omoraliskt att begå kriminella 

handlingar när ”alla andra” också gör det (Warr, 2002, s. 60-63). Denna slutsats har även 

Lidskog (2006, s. 121-125) dragit. Han menar att det vid en upploppssituation är lätt att vara 

anonym eftersom det är så många, för varandra okända, människor. Detta leder till att 

deltagarna inte känner att de är under någon “social kontroll” utan istället är fria att göra som 

de vill. Andra faktorer som framhålls som viktiga, då stora massor samlats och våldsamheter 

utbryter, är kampen för att uttrycka sin identitet, att inte förlora ansiktet, reagera med ilska på 

skam i samband med upplevd utanförskap och att upprätthålla sin heder, respekt, makt och 

status (Johansson, 2001, s. 178-184). 

 

I forskningsöversikten ”Kravaller och social identitet” har Gunilla Guvå (2005) jämfört flera 

studier kring kravaller och granskat den identitet som en folkmassa får tillsammans. 

Här är det värt att nämna att det finns olika synvinklar på hur social identitet eller en 

folkmassas identitet fungerar. Gustave LeBon är en av de mest kända som skrivit om 

”folkmassans psykologi” och menar att individer i en grupp inte längre fungerar som individer 

utan handlar kollektivt. Det sker alltså en skiftning från individens identitet till en kollektiv 
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identitet. Denna uppfattning har senare ifrågasatts, däribland av Steve Reicher. Han menar att 

individens identitet inte förloras utan att förklaringen snarare är att gruppens intresse inför ett 

specifikt syfte enar alla individer och att individerna då skapar en ”social identitet” (Vider, 

2004, s. 142ff). 

 

I sin forskningsöversikt beskriver Guvå (2005, s. 12f) vikten av att se dagens typ av upplopp 

ur ett nytt perspektiv. Hon menar att de teorier som tidigare använts för att förklara 

masshändelser kan behöva ersättas av nya teorier eftersom upploppen förändrat sin karaktär 

över åren. Från att tidigare använt teorier där massan beskrivs som anonym och omedveten 

om sina handlingar, eftersom människorna i massan rycks med i hela gruppens agerande, så 

ser man numera att det i grupper skapas en ”social identitet” utifrån de normer som finns 

inom gruppen. Det leder till att grupper med olika normer reagerar på varandra då de drabbar 

ihop och de kollektiva handlingarna som utförs av grupperna ses som ett intergruppsfenomen. 

Detta innebär att individerna inom gruppen kategoriserar sig själva som medlemmar av en 

grupp och “de andra” som medlemmar av en annan grupp. De olika grupperna tar avstånd 

ifrån varandra eftersom de står för olika åsikter. Det blir en ”vi mot dem-känsla” mellan 

exempelvis polis och upploppsdeltagare eftersom de har olika normer och strävar efter olika 

mål (Guvå, 2005, s. 12f). Polisen bedömer en grupp individer vid ett upplopp som ett hot mot 

den allmänna ordningen. Alla individer i gruppen bedöms som lika farliga eftersom polisen 

inte vet på förväg vad som ska hända. Anledningen till detta är att polisen inte kan stanna upp 

och bedöma varje individs insats för sig själv då de arbetar med en stor folkmassa eftersom 

deras arbete då skulle stanna upp (Scott & Reicher, 1998, s.522-528). Upploppsdeltagarna ser 

inte heller poliserna som individer utan som en grupp som förhindrar deras handlingar. Detta 

innebär att båda grupperna ser den andra gruppen som en helhet och inte som olika individer, 

vilket kan förstärka ”vi mot dem-känslan”. 

 

3.2 Ungdomars attityder till brott och våld 

Ungdomsbrottsligheten har ökat sedan 1950-talet för att sedan ligga på en relativt stabil nivå 

vid 1970. Ungdomsvåldet skiljer sig från ungdomsbrottslighetens utveckling på så sätt att 

ungdomsvåldet ökat kraftigt under 1990-talet, enligt antalet lagförda ungdomar, samtidigt 

som ungdomsbrottsligheten legat ungefär på samma nivå. Felipe Estrada (Estrada & Flyghed, 

2001, s.33-53) har jämfört svenska förhållanden med andra länder i Europa och funnit att flera 

europeiska länders utveckling i ungdomsbrottsligheten liknar Sveriges. 
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Kön har ett starkt samband med ungdomsbrottslighet. Män begår generellt fler brott, oavsett 

andra faktorer såsom ålder, etnicitet eller socioekonomiskt bakgrund (Warr, 2002, s. 114). Det 

är också oftast unga män i åldern 15-24 som deltar i upplopp (Johansson, 2001, s. 89). I 

Stockholmsenkäten framkommer bland annat att 17 % av pojkarna och 5 % av flickorna 

förstört något som inte varit deras de senaste 12 månaderna samt att 6 % av pojkarna och 1 % 

av flickorna har med avsikt slagit någon så att han eller hon behövde sjukvård de senaste 12 

månaderna (Länsstyrelsen, 2012). 

 

Attityder till våld och brottslighet är inte nödvändigtvis ”stabila”. I avhandlingen ”Våldets 

regler” (Uhnoo, 2011) kom författaren fram till att ungdomarnas moral relaterat till våld 

måste ses och förstås ”i en viss kontext, lokalt och situerat” vilket betyder att moralen till våld 

ändrades beroende på relation, fysisk plats och situation. Ungdomar gjorde skillnad på skoj- 

och syskonbråk jämfört med misshandel och övergrepp, där det senare fördömdes kraftigt. En 

av reglerna för våld, som författaren beskrev, var att orättvisa och ojämlika 

våldsanvändningar inte var moraliskt försvarbara enligt ungdomarna. Men i övrigt beskrevs 

reglerna som ”rörliga och formbara, ofta oklara och mångtydiga” men de fanns där (Uhnoo, 

2011, s. 271-283). I vår studie undersöker vi om liknande ”regler” finns i ungdomarnas 

attityder till specifika brottshandlingar i samband med upplopp jämfört med deras attityder till 

samma handlingar i allmänhet. 

 

Ungdomars inställning till brottslighet med ett politiskt motiv undersöktes av Janne Flyghed 

(2001) i en kvalitativ studie där han intervjuade fem personer om politiskt engagemang, deras 

syn på aktiviteter och brottslighet. Politisk kriminalitet skiljer sig från brottslighet, i 

traditionell mening, genom att syftet med den förra är att påverka maktförhållanden utifrån 

politiska och ideologiska utgångspunkter. Samtliga intervjupersoner uppgav att de var 

medvetna om risken att bli gripen och straffad under en aktion, men att detta inte på något 

avgörande sätt påverkade deras handlingar. Flyghed menar att detta överensstämmer med 

tidigare forskning då det visat sig att straff vid politiskt motiverade brott har en mindre 

avskräckande effekt. Fyra av de fem intervjupersonerna hade någon gång blivit gripen under 

en aktion. Även om de brottsliga handlingarna, exempelvis skadegörelse, olagliga 

demontrationer, och sabotageaktioner varierade mellan intervjupersonerna så fanns den en 

genemsan nämnare. Det var att samtliga utfört brott tillsammans med andra (Estrada & 

Flyghed, 2001, s.293-311). Det finns även beskrivet från aktivister som deltog i 

Göteborgskravallerna att de var medvetna om vilken risk de tog. De verkade förutsätta att det 
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skulle uppstå våldsamheter och konflikter med polisen. En kvinna uttrycker att aktivisterna 

borde varit fler, och helst fler “gubbar”, för att undvika att polisen skulle våga attackera dem. 

Flera aktivister som deltog i Göteborgskravallerna verkar också tycka att våld från poliser är 

en vanlig del av vardagen för politiskt aktiva. Några aktivister beskriver också att det inte bara 

handlar om nödvärn när det uppstår våldsamheter med polisen, utan det handlar om att 

försvara sitt politiska utrymme (Abrahamsson, 2006, s. 39ff).  

 

3.3 Hur vänner och internet kan influera ungdomars attityder 

Vänner spelar en viktig roll i övergången mellan barndom och att vara vuxen, speciellt i 

tonåren. Tonåringar spenderar generellt mer tid med sina vänner än vad yngre barn gör (Warr, 

2002, s. 11-14). Vissa studier har visat att vänner kan bli viktigare än föräldrarna när det 

kommer till att influera ungdomen under tonårstiden (Warr, 2002, s. 28). Ungdomsbrottslighet 

är starkt sammankopplat med gruppsammanhang, de allra flesta brott under tonåren begås 

tillsammans med andra (Warr, 2002, s. 31f). Mycket talar därför för att vänner har ett 

betydande inflytande på ungdomar när det gäller ungdomskriminalitet, inklusive upplopp 

(Waddington & King, 2005, s. 495ff). En förklaring till vänners inflytande kan vara kopplad 

till rädsla för att bli utesluten ur gemenskapen. Rädslan för att bli utesluten kan bidra till att 

ungdomar väljer att delta i aktiviteter trots att de är farliga eller kriminella (Warr, 2002, s. 

46f). 

 

Allt eftersom tekniken utvecklats så har även upploppen gjort det. Informationen om var, när 

och hur en grupp personer ska mötas upp kan numera spridas snabbare och över större 

geografiska områden vilket gör att fler deltar (MSB, 2011, s. 60-64; Abrahamsson, 2006, s. 

27). Upploppen i Paris 2005 (Moran, 2012, s. 15) och Husbyupploppen (Aftonbladet, 2013, 

24 maj) spred sig över ett stort geografisk område och pågick i flera dagar. 

I och med att fler och fler är med i sociala nätverk där grupper skapas för specifika ändamål 

och åsikter så samlas personer som, utan denna teknik, aldrig skulle fått kontakt. Detta har 

inneburit att polisen har fått mer problem med upplopp men också att de kunnat utnyttja 

tekniken till sin fördel. I Vancouver 2011 använde sig till exempel polisen av just Facebook 

för att inhämta bland annat fotografier, som bevis till utredningar, som personer lagt upp på 

sig själva då de deltog i upplopp (Schneider & Trottier, 2012, s. 64ff).  
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3.4 Hur ungdomar ser på och tar plats i det offentliga rummet i deras bostadsområde 

I avhandlingen ”Att slåss för erkännande” (Johansson, 2001) framgår det att det finns 

kunskapsluckor i huruvida en stads fysiska utformning skapar förutsättningar för interaktioner 

och möten mellan människor och hur detta påverkar uppkomsten av gaturelaterat våld. De 

huvudsakliga resultaten i avhandlingen var att det framkom mönster som visade att platsers 

fysiska utformning och personers kulturella- samt socioekonomiska tillhörighet kan skapa 

förutsättningar för gatuvåld (Johansson, 2001, s. 175-178).  

 

I normalfallet är det staten, i första hand med hjälp av polisen, som har kontroll över våra 

offentliga platser. När grupper inte känner att de har tillgång till det offentliga rummet bildas 

det lätt motreaktioner (Lidskog, 2006, s. 137) och ibland kan boende i området tillfälligt ta 

över kontrollen i området (Wahlström, 2011, s. 40). Detta sker till exempel vid ett upplopp 

genom att deltagarna kan stänga ute poliser, brandmän och ambulanser från området genom 

att kasta sten eller blockera bilvägarna till området. Sammandrabbningar mellan ungdomar 

och poliser i förorter är ofta en kamp om vem som har makten över det geografiska området 

(SOU 2006:73, s. 93). Sådana oroligheter kan öka de boendes rädsla för att vistas i det 

offentliga rummet i bostadsområdet. Och det kan i sin tur leda till att myndigheter känner sig 

tvungna att övervaka och hålla ordning i området. Alltså är det fler poliser som vistas på 

platser som anses vara stökiga eller otrygga (Lidskog, 2006, s. 141). 

 

Manne Gerell forskar om skadegörelse och bränder i relation till grannskap och ”socialt 

kapital” vilket ofta förklaras som en grupps summa av den tillit de känner för varandra som 

skapar goda relationer. Gerell menar att områden med lågt socialt kapital kan drabbas av mer 

skadegörelse och detsamma gäller för segregerade områden där medelinkomsten är låg och de 

flesta hyr sin lägenhet (Gerell, 2013, s. 179-186). Det behöver därmed inte innebära problem 

att sociala enklaver, grupper av likasinnade, bildas i en stad. Problemen uppstår ifall det bildas 

en alltför stor isolering jämfört med övriga samhället (Lidskog, 2006, s. 125). Boendeformen 

och den socioekonomiska bakgrunden verkar ha ett samband med det sociala kapitalet vilket i 

sin tur kan ha en skyddande faktor eftersom människor som trivs i sitt område och tar hand 

om det inte är lika benägna att förstöra det (Gerell, 2013, s. 179-186). Det förekom dock 

lokala fenomen som bröt mot mönstret. I Gerells studie saknades det samband mellan ett högt 

socialt kapital och minskad skadegörelse i ett av de undersökta områdena.  
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3.5 Sammanfattning 

Det saknas i hög grad forskning på området vi valt att undersöka vilket är en stor motivation 

för oss att studera det närmre. Sammanfattningsvis ser vi i forskningen att upplopp oftast 

startar till följd av en specifik händelse. Upploppsdeltagarnas motivation till att delta i 

upplopp och använda våld är oftast för att staten, representerad av polisen, använt våld först.  

 

I områden som upplevs som stökiga vistas polisen i större utsträckning för att kunna övervaka 

området. Boende i området kan då uppleva att de inte har tillgång till det offentliga rummet 

vilket kan skapa motreaktioner. Sammandrabbningar mellan poliser och ungdomar i förorter 

brukar förklaras som en kamp om makten i det offentliga rummet. Det är främst socialt utsatta 

områden som drabbas av upplopp. 

 

När stora grupper av människor samlas kan vanliga sociala normer bytas ut mot tillfälliga 

sådana. Det kan enligt forskningen till exempel bero på att personer i en stor grupp känner sig 

anonyma eller tycker att det är moraliskt försvarbart att begå brott ifall andra också gör det. 

Dock har det i nyare forskning börjat läggas större fokus på hur individen fungerar i en grupp 

snarare än att lägga allt fokus på hur gruppen som helhet fungerar. Forskningen har också 

visat att ungdomars attityder till våld ser olika ut beroende på vilket sammanhang de befinner 

sig i. 

 

Under tonåren kan vänner bli viktigare än föräldrarna när det gäller att påverka vilka val 

ungdomen gör. Att ungdomar ibland gör riskfyllda val kan bero på att de känner en rädsla för 

att annars bli uteslutna ur gruppen. 

Historiskt sett och fram till idag har upplopp förändrats, till stor del på grund av att 

användandet av internet som öppnar nya möjligheter för deltagare i upplopp. Information kan 

spridas snabbare över ett större geografiskt område vilket möjliggör att fler deltagare nås. 

Människor som annars aldrig skulle få kontakt med varandra kan få det via exempelvis 

sociala nätverk som Facebook.  
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4 Teori 

I uppsatsen används den sociala identitetsteorin som teoretisk utgångspunkt (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005, s.284ff). Teoribildningen är relevant på så sätt att den 

behandlar flera av vår studies centrala begrepp; attityder, grupptillhörighet, 

gruppmotsättningar och hur individer influerar varandra i en grupp. Den sociala 

identitetsteorin är bland annat användbar för att öka vår förståelse för hur attityder till ett 

specifikt fenomen, brott, förändras beroende på om personen är ensam eller i en grupp. Teorin 

är också användbar eftersom den lyfter fram sociala aspekter i förhållande till attityder och 

beteende. Detta är viktigt eftersom fenomenet upplopp mestadels undersöks och förstås 

utifrån sociala perspektiv. 

 

Henri Tajfel är känd för att ha utvecklat den sociala identitetsteorin. Han har utfört experiment 

som belyser betydelsen av social kategorisering (se definition i nästa stycke) samt den sociala 

grupptillhörigheten. I flera experiment som Tajfel (Tajfel, Billig & Bundy, 1971, s. 149-178) 

genomfört visar han att medlemmar i den ena gruppen ställer sig mer positiva till varandra än 

till medlemmarna i den andra gruppen. Det intressanta här är att i vissa fall har inte 

medlemmarna i gruppen något mer gemensamt eller vet något mer om varandra än att de är i 

samma grupp och ändå blir det tydligt att de är mer positiva till sin egen grupps medlemmar 

än den andra (Brown, 1988/2000, s. 310-315). Gruppmedlemmar som är positivt inställda till 

varandra trots att de inte vet så mycket om varandra kan exempelvis vara en samling personer 

som; bor i samma bostadsområde, har samma etnisk bakgrund eller delar politiska åsikter. Ett 

grundantagande inom den sociala identitetsteorin är att grupper eller olika sociala kategorier, 

exempelvis en förening eller ett land, tilldelar sina medlemmar en social identitet. Den sociala 

identiteten bidrar till en persons självkänsla och beskrivs som ”den del av ens självuppfattning 

som skapas utifrån en grupptillhörighet, till skillnad från den personliga identiteten som 

skapas utifrån ens personlighet och tidigare relationer till andra människor” (Hwang, 

Lundberg, Rönnberg & Smedler, 2005, s.284ff). 

 

Forskare hävdar att det är grupptillhörigheten och den sociala identiteten som skapar 

gruppmotsättningar och fördomar. Gruppmotsätningar och fördomar kan betraktas utifrån 

stereotyper, som är en social kategorisering. Människor kategoriserar, för dem, okända 

personer efter olika sociala kategorier istället för att se dem som enskilda individer. Exempel 

på kategorier kan vara kvinna, invandrare, pensionär eller norrlänning (Stets & Burke, 2000, 
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s. 224-237). Att kategorisera människor är en metod som besparar människor energi, även 

kallad en ”kognitiv genväg”, eftersom det underlättar det sociala samspelet då människor kan 

luta sig på sina redan förvärvade uppfattningar istället för att bilda sig nya. När någon, 

exempelvis ungdomar i socialt belastade områden, har en stereotyp bild av någon, exempelvis 

polisen så kan de även ladda bilden med en känsla. Det är negativt laddade känslor som är 

knutna till stereotypa bilder som leder till fördomar (Hwang et al, 2005, s.284ff). I 

upploppssituationer bildas en ”vi-mot-dem-känsla” som kan förstärkas ytterligare om 

personerna inom de respektive grupperna har fördomar om och stereotypa bilder av varandra. 

Den sociala identitetsteorin blir därför viktig för uppsatsen eftersom den belyser vad som sker 

inom och mellan grupperna vid ett upplopp. 

 

4.1 Teoretiska begrepp 

Utöver den ovanstående teorin så har vi valt att analysera våra resultat utifrån tre begrepp; 

kamratinflytande, bostadsområde och terriorialisering samt attityd. 

 

4.1.1Kamratinflytande 

Under den primära socialisationsprocessen växer ett barn upp och lär sig sociala normer och 

värderingar av sina föräldrar. I den sekundära socialisationsprocessen, när barnet börjar 

skolan, får vänner ett mycket viktigt inflytande på barnet och under tonåren och övergången 

till vuxenlivet kan vänners normer och värderingar betyda mer än föräldrarnas (Svensson, 

2004, s. 6-9). Begreppet ”kamratinflytande” innebär att personer under vissa perioder av livet 

umgås med någon eller några, som inte ingår i familjen, som de påverkas av. Att en ungdom 

påverkas av någon behöver nödvändigtvis inte bero på att de är nära vänner eller känt 

varandra länge. Det kan exempelvis vara en bekant som påverkar vad ungdomen väljer att 

göra (Warr, 2002, s. 121).  

 

Kamratinflytande är inte en ensam avgörande faktor för att en individ ska begå brott, men 

forskning har visat att det ändå är den enskilt viktigaste bidragande faktorn till att individen 

gör det (Warr, 2002, s. 137). Det avgörande i hur stort kamratinflytandet blir beror främst på 

hur starka normer och värderingar en ungdom fått av sina föräldrar. Det är troligt att en 

ungdom söker sig till andra ungdomar som delar dennes normer om föräldrarna lyckats 

“fästa” sina normer och värderingar hos ungdomen väl under uppväxten (Svensson, 2001, s. 

6ff).  
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4.1.2 Bostadsområde och territorialisering 

Begreppet ”bostadsområde” har i vår analys ingen tydlig geografisk gräns. Vi har låtit 

respondenterna själva tolka vad de räknar som sitt bostadsområde och därmed kan inte 

begreppet definieras mer specifikt. Bostadsområde kan i vår studie betyda allt ifrån en 

byggnad, lägenhetshus eller villa, till stadsdel. Begreppet blir viktigt i vår analys eftersom det 

är svårt att förstå attityder till brott vid upplopp utan att ta hänsyn till respondenternas 

bostadsområde och den interaktion som uppstår där.  

 

Personer kan uppleva att området de bor i är deras territorium. Ett territorium är ett område 

som kan avgränsas i tid och rum. Invånarnas sociokulturella bakgrund påverkar vilka som 

utnyttjar territoriet och vad de får göra där. För att förstå människors förhållningssätt till en 

viss plats och de identitetsskapande processer som uppstår där kan territorialitetsbegreppet 

användas. Ett territorium bildar skiljelinjer mellan de som tillhör och har tillträde till området 

och andra. Vid dessa skiljelinjer kan våld uppstå om de som inte tillhör territoriet ifrågasätter, 

hotar eller kränker det (Johansson, 2001, s. 118ff). Det är viktigt att förstå skapandet av 

territorium för att kunna förstå varför konfrontationer i det offentliga rummet uppstår. Vid ett 

upplopp kan exempelvis polisen, som inte tillhör bostadsområdet, utlösa reaktioner hos de 

boende i ett område som leder till att de boende tar till våld för att försvara sitt territorium. 

 

4.1.3 Attityd 

Inom socialpsykologin bedöms begreppet ”attityder” som ett av de mest betydelsefulla och 

begreppet är aktuellt i denna studie. Attityder beskrivs som värderande, positiva eller 

negativa, inställningar och känslor inför saker, fenomen, situationer, händelser, grupper eller 

personer. En attityd kan vara uppbyggd av en eller flera av dessa komponenter; kognitiv, 

affektiv eller beteende samt olika kombinationer av dessa tre komponenter. Personer använder 

attityder för att organisera upplevelser, styra handlingar mot belöningar och uttrycka 

ståndpunkter och därigenom känna samhörighet med andra som delar liknande attityder. 

Attityder kan bland annat formas av erfarenheter och förebilder. Det är tyvärr svårt att belägga 

hur sambandet ser ut mellan attityd och ett beteende men det är tydligt att attityder är en av 

flera faktorer som påverkar beteendet. Även personens uppfattning om andras attityder 

påverkar beteendet, speciellt om de andra är viktiga eller betydelsefulla personer (Hwang et 

al, 2005, s. 275-283). Attitydsbegreppet är relevant att använda i vår analys eftersom det är 

ungdomars attityder som undersökts i denna studie. 
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5 Forskningsmetod 

5.1 Metodval 

I denna uppsats använder vi oss av en kvantitativ metod, genom en enkätundersökning. 

Metoden är användbar för att mäta hur mycket eller lite något förekommer, i detta fall olika 

attityder kring brott och upplopp (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s. 

197f). Metoden är också relevant eftersom vi avser att studera sambanden mellan olika 

variabler och attityder. Det vi eftersträvar är en bredare studie där vi kan studera samband 

mellan de fenomen vi valt. 

 

5.2 Litteratursökning 

Sökningarna gjordes mellan 9/10-13 och 3/12-13. Vi använde oss av sökorden ”ungdom* 

AND attityd* AND brott* OR upplopp* OR kravall*” samt ”young* OR youth* AND crime 

OR attitude* OR riot* OR ”public disorder”. Efter detta har kompletterande sökningar gjorts 

utifrån orden “grupptryck” ”peer pressure/influence” och “social identitet”. De databaser som 

användes var LIBRIS, Artikelsök, Google Scholar, ProQuest Social Science samt Stockholms 

Universitetsbiblioteks databas. Efter en del bearbetning av träffresultatet så fick vi fram 

avhandlingar, forskningsrapporter, studier och artiklar. 

 

5.3 Urval 

Urvalet är ett stickprov av den totala populationen och målsättningen är att urvalet ska vara så 

representativt som möjligt för totalpopulationen, i vårt fall gymnasieelever i 

Stockholmsområdet. Detta görs i kvantitativa studier för att man, i slutändan, ska kunna dra 

slutsatser och generalisera utifrån sin undersökning (Eljertsson, 2005, s. 18f). Vårt urval är 

inte slumpmässigt utan strategiskt eftersom vi valde respondenter utifrån bostadsområden så 

att vi skulle kunna undersöka om det fanns några signifikanta skillnader mellan olika 

områden. Inom ramarna för denna C-uppsats kunde vi inte slumpmässigt välja ut skolor och 

klasser via listor. Därför gjorde vi ett icke slumpmässigt urval genom att skicka förfrågningar 

till specifika skolor i olika geografiska områden i Stockholm (Eljertsson, 2005, s. 19-25). De 

som svarade på vårt mail visade på så sätt ett intresse för att delta, på samma sätt som de som 

tackade nej visade att de inte var intresserade. Detta förfarande kan leda till att urvalet blir 

”snedvridet” (Esaiasson et al. 2012, s. 171-176). 
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Initialt undersökte vi olika kommuner och stadsdelars medelinkomst, utifrån uppgifter från 

Statistiska Centralbyrån (SCB, 2013), för att försöka få fram två områden med olika 

socioekonomisk status som vi kunde jämföra med varandra. Vi kontaktade skolor i dessa två 

områden, men eftersom det var många skolor som avböjde eller inte svarade så fick vi 

kontakta skolor i andra delar av Stockholmsområdet. Vi eftersträvade under hela 

urvalsprocessen att försöka få en jämn fördelning mellan skolor som låg i upploppsdrabbade 

områden och i områden där det inte varit upplopp. Detta för att vi skulle kunna jämföra dessa 

gruppers attityder.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

5.4.1 Enkäten 

Enkäten (se bilaga 1), som vi använde oss av i undersökningen skapade vi själva eftersom det 

inte fanns några befintliga mätinstrument kring attityder, brott och upplopp. Det som är bra 

med enkäten är att den undersöker precis det vi vill studera eftersom vi själva utformat den 

efter vårt syfte och våra frågeställningar. Mycket tid lades ned på att utforma enkäten och 

språket på ett så enkelt sätt som möjligt. Ett ungdomligt och enkelt språk eftersträvades och vi 

delade in frågorna i olika ämnesblock med rubriker för tydlighetens skull. Bakgrundsfrågorna 

utarbetades efter Stockholmsenkätens bakgrundsfrågor eftersom denna enkät har genomförts 

av Länsstyrelsen under många år och kan ses som ett vedertaget mätinstrument. Enkäten 

inleddes med bakgrundsfrågor och fortsatte sedan med två block, det första där respondenten 

skulle skatta sin attityd till brott i allmänhet följt av den andra där respondenten skulle skatta 

sin attityd till brott vid upplopp. De brott som frågorna i enkäten handlade om är relevanta 

eftersom de är vanligt förekommande vid upplopp. Enkäten avslutades sedan med frågor 

kring bostadsområde, vänner och egna erfarenheter av brott och upplopp. Det fanns på sista 

sidan även möjlighet att lämna synpunkter på hur de uppfattat enkäten. Frågor om vänners 

och egna erfarenheter av brott lades i slutet av enkäten. Detta för att även om de inte ville 

svara på dessa, enligt vår uppfattning, något känsligare frågor så skulle de förhoppningsvis 

ändå svarat på frågorna i början av enkäten. 

 

Vi uteslöt svarsalternativet “vet ej” då vi i så stor utsträckning som möjligt ville få 

respondenterna att ta ställning. Det var dock ett flertal respondenter som kommenterade att de 

hade önskat att det fanns ett ”vet ej”-alternativ. Några respondenter kryssade mellan rutor 

eller gjorde egna rutor att kryssa i där de inte tyckte att svarsalternativen passade. 
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5.4.2 Datainsamling 

Uppsatsen baseras på primärdata eftersom vi själva utformade en enkät och samlade in ny 

data (Fangen & Sellerberg, 2011, s. 76f). Enkäterna samlades in under lektionstid och 

fördelen med detta var att vi under tiden respondenterna fyllde i enkäten kunde svara på 

frågor. Dessutom kunde vi göra observationer samt ha uppsikt över vilka som svarade på 

enkäten och att respondenterna inte samtalade med varandra. Svarsfrekvensen brukar vara 

förhållandevis hög vid denna insamlingsform av enkäter (Eljertsson, 2005, s. 9f). Det externa 

bortfallet ligger på 18 procent då vi fick in 239 enkäter av närvarande elever. Totalt gick det 

291 elever i klasserna vi besökte, och av dessa var alltså 52 frånvarande vid 

insamlingstillfällena. Det interna bortfallet ligger på 2 procent. De enkäter vi delade ut 

innehöll sammanlagt 15 774 frågor och det var totalt 297 frågor som det blev bortfall på. 

Detta berodde på att respondenterna lämnade svaret blankt alternativt kryssade utanför 

svarsrutor. 

 

En annan positiv effekt av att närvara vid själva insamlingstillfället var att vi kunde 

presenterade oss samt syftet med enkäten. Vi förklarade tydligt att deltagandet var frivilligt 

och att respondenterna var anonyma. Dessutom svarade vi på frågor från respondenterna 

samtidigt som de fyllde i enkäten och på så sätt försökte vi förekomma internt bortfall som 

kan uppstå på grund av osäkerhet (Eljertsson, 2005, s. 8-13). 

 

5.4.3 Bearbetning av data och statistiska analyser 

Efter att vi utfört enkätinsamlingen matades resultatet in i SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) som är ett dataprogram som används vid statistisk analys. Vi kategoriserade 

om vissa svar, från skattningsfrågorna, för att resultatet skulle bli lättare att utläsa i tabellerna. 

Då det blev färre svarsalternativ fick vi även mindre problem med små celler i tabellerna och 

därmed lättare att utföra Chi2-test (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 216). 

Respondenternas postort användes för att skapa två nya kategorier; upploppsdrabbade 

områden och icke upploppsdrabbade områden. Indelningen gjordes genom att skilja de 

bostadsområden som drabbats av upplopp och upploppsliknande situationer de tre senaste 

åren från de andra.  
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Det finns inget självklart sätt att avgöra vilken socioekonomisk bakgrund respondenter har. I 

vår enkät frågade vi efter föräldrars utbildning, föräldrars sysselsättning samt boendeform. I 

denna uppsats är definitionen av att respondenten har högutbildade föräldrar att minst en av 

föräldrarna studerat på högskola. Gällande föräldrars sysselsättning har vi valt att använda oss 

av mammans sysselsättning eftersom fler män än kvinnor är öppet arbetslösa 

(Arbetsförmedlingen, 2012). Boendeform är i denna uppsats uppdelat efter de som hyr 

respektive äger sitt boende. 

 

Datamaterialet analyserades först univariat då frekvenser samt medelvärden togs fram. Sedan 

analyserades materialet bivariat då korstabeller gjordes och medelvärden jämfördes mellan 

grupper (Bryman, 2002/2011, s. 322-330). De bivariata sambanden signifikansprövades och 

signifikansvärdena (exakta p-värden) presenteras genomgående i resultatdelen i anslutning till 

sambandsanalyserna i tabellerna. Signifikansprövningarna syftar kortfattat till att testa 

sannolikheten för att statistiska samband uppkommit av slumpen; lägre signifikansvärden 

innebär en lägre sannolikhet att sambanden uppkommit av slumpen. Värden under 0.05 (dvs 

p<0.05) tolkas i denna uppsats som statistiskt signifikanta. 

I korstabellerna där vi analyserar dikotoma utfall testades statistisk signifikans med hjälp av 

Fischers exakta test. I jämförelsen av medelvärden användes T-test vid 

signifikansprövningarna (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 183-186). De 

bakgrundsvariabler som innefattas i de bivariata analyserna i denna uppsats är kön, föräldrars 

utbildning och sysselsättning, boendeform och om bostadsområdet är upploppsdrabbat. 

Samtliga bakgrundsvariabler var kodade dikotomt. 

 

5.5 Validitet 

En av de viktigaste delarna i vår undersökning var vår enkät. Därför lade vi ner mycket tid på 

att försäkra oss om att enkäten verkligen undersökte det vi ville undersöka för att på så sätt 

öka validiteten. Om enkäten var otydlig så påverkar det validiteten negativt, därför 

eftersträvade vi ett så enkelt språk som möjligt samt att noggrant förklara de begrepp vi 

använder. Vi kontaktade Länsstyrelsen som skickade en tom ”Stockholmsenkät” till oss vid 

utformandet av våra bakgrundsfrågor. Eftersom deras enkät är ett mätinstrument som använts 

i många år använde vi oss av den för att stärka validiteten i vår enkät (Eljertsson, 2005, 

s.100ff). 

 

För att öka validiteten ytterligare testade vi enkäten på några personer i vår närhet för att få 
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feedback på tydligheten och orden vi använde i enkäten (Bryman, 2002/2011, s. 162-167). 

Trots detta fick vi frågor på bland annat begreppet ”upplopp” av några respondenter vilket 

ledde till att vi utökade vår muntliga presentation och förklarade detta begrepp utförligare vid 

de efterföljande datainsamlingstillfällena. Det finns dock skäl att tro att majoriteten förstod 

begreppet ”upplopp” eftersom det förekommit i media i växande utsträckning under de 

senaste åren. Flertalet respondenter lämnade dessutom positiva kommentarer om ämnet och 

menade att det var intressant. Utöver detta upplevde några respondenter att vi hade samma 

frågor på två ställen, skattningen om brott i allmänhet samt vid upplopp såg likadana ut 

förutom rubriken till frågan. Under den muntliga presentationen förklarade vi att dessa frågor 

liknade varandra men att det gällde olika situationer. Trots detta var det några respondenter 

som missförstod varför det är större bortfall på skattningsfrågorna gällande brott vid upplopp 

än de frågor som gällde brott i allmänhet. För att försöka minska det interna bortfallet 

förklarade vi även att de svar som inte kryssades i rutorna inte skulle gå att använda. Eftersom 

det interna bortfallet inte blev högre än 2 procent upplevde vi att vi lyckades stärka validiteten 

på denna punkt. 

 

Brottslighet är ett brett begrepp som innehåller många aspekter vilket ledde till att vi arbetade 

fram snäva och tydliga beskrivningar av de brott vi frågare om i enkäten. Endast de brott som 

ofta förekommer vid upplopp användes i enkäten. För att försäkra oss om att vi fått med de 

relevanta brotten tog vi reda på vilka brott som begåtts och anmälts hos polisen vid de 

omskrivna Husby-upploppen under 2013 (Polisen, 2013). Några exempel på de brott vi valt 

att ha med är skadegörelse, mordbrand samt hot och våld mot tjänsteman. Anledningen till att 

just dessa brott användes var för att de är relevanta för vår studie och vi inte var intresserade 

av attityder till andra brott, som exempelvis nedladdning eller skattebrott. Vi valde att 

beskriva de brott vi frågat efter i tydligare termer för att undvika att det skulle bli något 

missförstånd gällande vilka handlingar som menas. Exempelvis delade vi upp skadegörelse i 

“att klottra” och “att ha sönder något som inte är ens eget”. Hot och våld mot tjänsteman 

delades upp i “hot och våld mot polis” respektive “hot och våld mot räddningspersonal” för 

att få fram eventuella skillnader mellan yrkesgrupperna. 

 

Några frågor i vår enkät berör liknande saker och kan därför användas som en kontroll för att 

verifiera att personen som svarat har förstått frågan. Under inkodningstillfället upplevde vi att 

en respondent svarat motsägelsefullt och oseriöst. Den enstaka enkäten togs bort för minska 

felkällor i resultatet och därmed att stärka validiteten (Bryman, 2002/2011, s. 200f). 
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5.6 Reliabilitet 

Reliabiliteten behandlar mätningars pålitlighet och mätinstrument spelar en viktig roll i att 

stärka reliabiliteten. I vårt fall var mätinstrumentet enkäten och pålitligheten kom av hur pass 

bra vi utformat denna. Det var viktigt att frågorna konstruerades på ett tydligt sätt så att alla 

respondenter i så stor utsträckning som möjligt uppfattade frågorna likadant. På detta sätt kan 

slumpvariationen i svaren minska (Eljertsson, 2005, s. 102ff). För att öka reliabiliteten kan ett 

”test-retest” göras (Bryman, 2002/2011, s. 160ff). Det innebär exempelvis att samma grupp 

får fylla i samma enkät vid två skilda tillfällen för att se om de svarar likadant båda gångerna. 

Vår studie är av tvärsnittskaraktär (Bryman, 2002/2011, s. 63f) och det har inte gått att 

genomföra ett test-retest. Utöver detta har vi haft ambitionen att beskriva vårt 

tillvägagångssätt så tydligt som möjligt så att undersökningen ska kunna replikeras (Bryman, 

2002/2011, s. 160ff). 

 

Andra faktorer som kan påverka reliabiliteten är miljön där testen utfördes. Eftersom vi 

samlade in enkäter under lektionstid kunde vi inte påverka den omgivande miljön. Vi hade 

kunnat välja att genomföra en webenkät men då ökar risken för missförstånd eftersom de som 

fyller i enkäten inte kan få svar på frågor de har. Dessutom hade bortfallet förmodligen varit 

högre vid en webenkät eftersom gruppenkäter vanligen har en bättre svarsfrekvens 

(Eljertsson, 2005, s. 8-13). Då vi inte heller kände eleverna var det svårt för oss att säga ifrån i 

de fall vi uppfattade att respondenterna diskuterade sina svar med varandra vilket i vissa fall 

kan ha påverkat svaren. I de fall där respondenten var sen till lektionen fick denne inte lika 

mycket tid att fylla i enkäten vilket kan ha gjort så att respondenten då skyndat sig genom 

enkäten. 

 

Överlag var miljön och förutsättningarna goda för respondenterna och därmed också för 

reliabiliteten. Lärarna närvarade under största delen av insamlingstillfällena och vi hade 

förberett både enkäten och presentationen noggrant. Att utförandet av datainsamlingen utförs 

på ett noggrant sätt är en av de viktigaste förutsättningarna för reliabiliteten eftersom slarv 

ökar risken för felregistreringar (Fangen & Sellerberg, 2011, s. 82f). 

 

5.7 Generaliserbarhet 

Vårt mål var naturligtvis att vi skulle kunna säga något om ungdomars attityder till brott vid 

upplopp och därmed kunna generalisera vårt resultat. I undersökningen fick inte varje individ 
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samma chans att komma med i urvalet eftersom urvalet inte var slumpmässigt. Det finns 

därmed en risk att materialet inte är representativt för populationen, ungdomar i allmänhet 

(Eljertsson, 2005, s. 18ff). Ett slumpmässigt urval är viktigt för generaliserbarheten eftersom 

det minskar risken för att urvalet blir skevt, även kallat bias, och ökar chansen till ett 

representativt urval. Eftersom vi riktade in oss på specifika områden, efter medelinkomst för 

att se om socioekonomisk bakgrund kan vara relaterat till ungdomars attityder, har vi inte fått 

ett slumpmässigt urval. Trots svårigheter med urvalet kan vi eventuellt göra generaliseringar 

till områden som har likheter med de som vi har undersökt. Det insamlade materialet är stort 

för att vara på C-uppsatsnivå och relativt jämnt fördelat mellan upploppsdrabbade och icke 

upploppsdrabbade områden. Detta leder till att flera av sambanden i vår studie är signifikanta 

och talar för att vår studie kan generaliseras i ett visst sammanhang. Generaliseringar till 

gymnasieungdomar i allmänhet är inte möjliga eftersom urvalet inte var slumpmässigt och för 

litet (Bryman, 2002/2011, s. 168f). 

 

5.8 Etiska överväganden 

Detta forskningsområde är inte bara relativt outforskat utan kan även uppfattas som känsligt. 

Den kvantitativa metoden valdes då vi föreställde oss att det skulle vara mindre känsligt att 

svara på frågor kring upplopp och brottslighet i en enkät än i en intervju. Frågor om vänners 

och egna erfarenheter, som kunde uppfattas som känsliga, lades i slutet av enkäten. Därmed 

blev det lättare för respondenterna att genomföra enkäten trots att de inte ville besvara dessa 

frågor.  

 

Informationen från den muntliga presentationen fanns även på försättsbladet till enkäten i 

enlighet med informationskravet. Genom informationen fick respondenterna veta att 

deltagandet var frivilligt och i vilken utsträckning de var anonyma. Respondenterna skrev 

endast kön, ålder och postort på enkäterna så att vi kunde undersöka eventuella skillnader 

mellan olika bostadsområden samtidigt som vi inte pekade ut specifika skolor eller klasser. 

För att respondenterna skulle få vara så anonyma som möjligt redovisar vi inte vilka 

kommuner eller stadsdelar de bor i. Vidare förklarade vi även att det endast var vi som skulle 

se enkätsvaren och att enkäterna skulle förstöras efter det att uppsatsen blivit godkänd. 

Genom att göra detta har vi försökt att vi uppfylla de fyra forskningsetiska principerna i så 

hög grad som möjligt (Eljertsson, 2005, s. 29f). Respondenterna fick en mailadress ifall de 

ville komma i kontakt med oss och informerades om att de kunde ta del av uppsatsen då den 

var färdig eftersom vi då skulle skicka uppsatsen till deras lärare efter den blivit godkänd. 
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5.9 Metoddiskussion 

Det främsta argumentet till att kvantitativ metod och enkätundersökning användes i denna 

uppsats var för att vi skulle undersöka attityder. Kvantitativ metod används då man vill få 

fram hur mycket eller lite något förekommer (Esaiasson et al. 2012, s. 197f). Eftersom syftet i 

uppsatsen var att undersöka samband och skillnader i ungdomars attityder till brott, i 

allmänhet och vid upplopp, var kvantitativ metod den mest användbara för att få svar på våra 

frågeställningar. Begränsningar med denna metod är naturligtvis att vi inte kan få några 

ytterligare svar än just de vi frågar efter i vår enkät till skillnad från om vi använt oss av en 

kvalitativ metod. I enkäten finns fasta svarsalternativ jämfört med en intervju. Det finns 

utrymme för att fånga in mer djupgående data i en kvalitativ studie eftersom frågorna är 

öppna och intervjupersonerna kan erbjudas att få tala fritt kring ett ämne (Esaiasson et al. 

2012, s. 210ff). 

 

En fördel med att vi samlade in gruppenkäter var att vi fick in ett större material på kortare tid 

jämfört med om vi skulle gjort intervjuer. En annan fördel var att respondenterna kunde svara 

på ett känsligt ämne utan att känna sig identifierade (Eljertsson, 2005, s. 11ff). 

 

Under enkätinsamlingen framgick det att det fanns en skillnad hur bekanta respondenterna var 

med begreppet upplopp. Enligt resultatet hade en fjärdedel av respondenterna en vän som 

deltagit i upplopp. Trots detta frågade enstaka respondenter i några klasser vad ett upplopp 

var. Huruvida ungdomar vet vad ett upplopp är för något kan bero på om de bor nära ett 

område där det varit upplopp eller inte. Några respondenter undrade varför vi hade samma 

frågor två gånger i enkäten, trots att det i enkäten stod att dessa frågor avsåg olika tillfällen, i 

allmänhet samt vid upplopp. Det var mest bortfall på frågorna där respondenterna skulle 

skatta hur acceptabelt det är att begå brott vid upplopp, då några respondenter eventuellt 

tolkade de olika skattningsfrågorna som en upprepning.  En möjlig orsak till dessa 

missförstånd kan ha varit att vissa respondenter missade information i presentationen både 

kring skillnaden i skattningsfrågorna och definitionen av upplopp. En annan orsak kan ha 

varit att en del respondenter har olika svårigheter med språket. Trots detta är det ett relativt 

litet intern bortfall och vi bedömer inte att detta har påverkat vårt resultat i någon betydande 

utsträckning. 
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6 Resultat 

6.1 Bakgrundsfakta om respondenterna 

Enkäter delades ut i fyra skolor och totalt tolv gymnasieklasser. 44 procent av respondenterna 

gick i skolan nära områden där det varit upplopp under våren 2013, och 56 procent av 

respondenterna gick i skola i områden där det inte varit det. Respondenterna är födda mellan 

1993 och 1997, vilket innebär att de fyller mellan 16 och 20 år under år 2013. De allra flesta 

respondenter är födda 1995 eller 1996. 

Alla respondenter bor i Stockholms län fördelat på 18 olika kommuner. Ungefär hälften av 

respondenterna bor i Stockholms stad, fördelat på minst 10 av 14 stadsdelar
1
. Av 

anonymitetsskäl har vi valt att inte redovisa vilka kommuner eller stadsdelar respondenterna 

bor i.  

Vi kommer att jämföra resultatet mellan hur olika gruppers attityder ser ut. De faktorer vi valt 

att använda oss av är kön, föräldrars utbildning, föräldrars sysselsättning, boendeform samt 

ifall respondenten bor i ett upploppsdrabbat område eller i ett område där det inte varit 

upplopp. Fördelningen mellan dessa faktorer finns redovisat i tabell 1. 

Tabell 1. Respondenternas fördelning utifrån kön, föräldrars utbildning, föräldrars sysselsättning, boendeform 
samt ifall respondenten bor i ett upploppsdrabbat område. 

 Andel (%) Antal  

Kön    (n=236) 

Kille 30 71  

Tjej 70 165  

Föräldrars utbildning   (n=238) 

Högutbildade 67 159  

Lågutbildade 33 79  

Föräldrars sysselsättning   (n=238) 

Arbetar eller studerar 85 202  

Annan sysselsättning 15 36  

Boendeform   (n=234) 

Äger boende 61 143  

Hyr boende 39 91  

Bostadsområde   (n=226) 

Upploppsdrabbat 43 96  

Inte upploppsdrabbat 57 130  

 

                                                           
1 Hela Stockholms innerstad har postort Stockholm och det är därför svårt att veta exakt vilka stadsdelar 

respondenterna som har uppgett den postorten bor i. 
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När det gäller respondenternas internetanvändande var det vanligast att använda internet för 

att se vad som händer i deras bostadsområde, knappt 30 procent gjorde det varje vecka. 10 

procent av respondenterna följde varje vecka någon politisk organisation med hjälp av 

internet och 5 procent använde internet för att hitta demonstrationer (se tabell 2). 

Tabell 2. Användning av internet för att se vad som händer i deras bostadsområde, hitta demonstrationer samt 
följa politiska organisationer.  

 Andel (%) Antal  

Hur ofta respondenterna använder internet  
för att se vad som händer i sitt bostadsområde 

  (n=237) 

Minst en gång per vecka 27 64  

Mer sällan 73 173  

Hur ofta respondenterna använder internet  
för att hitta demonstrationer 

  (n=234) 

Minst en gång per vecka 5 12  

Mer sällan 95 222  

Hur ofta respondenterna använder internet  
för att följa politiska demonstrationer 

  (n=235) 

Minst en gång per vecka 10 23  

Mer sällan 90 212  

 

Av respondenterna var det 66 procent som hade en vän som begått någon av de brottsliga 

handlingar vi frågade efter och 41 procent hade själva gjort någon av dessa handlingar, 

uppdelat efter kön är det 52 procent av killarna och 36 procent av tjejerna som begått något 

brott. Den vanligaste brottsliga handling som både respondenten själv samt deras vänner gjort 

är att klottra. Ungefär en fjärdedel av alla respondenter har en vän som deltagit i ett upplopp 

och 5 procent anger att de själva deltagit i ett upplopp (se tabell 3).  

 
 

6.2 Attityder till brott i allmänhet och i samband med upplopp 

Av respondenterna var det 87 procent som svarade att det är viktigt för dem att följa lagen, 

trots det har 40 procent av dessa själva begått något brott. Vi har jämfört hur olika grupper har 

svarat på frågan och den enda gruppen där det finns en signifikant skillnad är mellan tjejer 

och killar (se tabell 4). 

 

81 procent av alla respondenter tror att det går att påverka samhället genom upplopp och 23 

procent svarade att det är ett bra sätt att påverka samhället på. 
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Tabell 3. Hur stor andel av respondenterna som begått följande brottsliga handlingar samt ifall de har en vän 
som gjort det. 

 

Tabell 4. Hur stor andel som tycker det är viktigt att följa lagen uppdelat efter kön, föräldrars utbildning, 
boendeform samt bostadsområde. 

 Andel (%) p-värde
a
 

Kön   0,001 

Kille 76  

Tjej 93  

Föräldrars utbildning  0,533 

Högutbildade 86  

Lågutbildade 90  

Boendeform  0,419 

Äger boende 86  

Hyr boende 90  

Föräldrars sysselsättning  0,586 

Arbetar eller studerar 87  

Annan sysselsättning 91  

Bostadsområde  0,302 

Upploppsdrabbat  85  

Inte upploppsdrabbat 90  
a 
Fishers exakta test 

 

I tabell 5 redovisas ett medelvärde av hur respondenterna har skattat hur acceptabelt det är att 

begå brott i allmänhet jämfört med hur acceptabelt det är att begå brott i samband med 

upplopp. Resultatet visar tydligt att de allra flesta av respondenterna inte tycker att det är 

acceptabelt att använda brott både i allmänhet och i samband med upplopp. Dock går det att 

se en marginell skillnad i svaren att det är mer acceptabelt att begå dessa brott i samband med 

upplopp, undantaget att fysiskt skada en annan person samt att hota räddningspersonal. Den 

största standardavvikelsen gällande attityder till brott både i allmänhet och vid upplopp är 

gällande att klottra. Relativt nära efter kommer att använda våld mot poliser.  

 

 Egen 
brottslighet 

(n=229-231) Vänners 
brottslighet 

(n=233-235) 

 Andel (%) Antal Andel (%) Antal 

Klottrat 27 64 50 115 

Haft sönder något som inte är ens eget 22 51 49 113 

Fysiskt skadat en annan person 18 43 42 96 

Tänt eld på motorfordon 1 3 12 28 

Tänt eld på byggnader 0,4 1 7 15 

Hotat poliser 3 8 23 52 

Hotat räddningspersonal  0,4 1 5 11 

Använt våld mot poliser 3 6 20 46 

Använt våld mot räddningspersonal  0,4 1 4 8 

Deltagit i upplopp 5 12 24 52 
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Tabell 5. Attityder till hur acceptabelt det är att begå följande brottsliga handlingar. Medelvärden
a
.  

a Skalan går från 1-5, där 1 står för ”helt acceptabelt” och 5 för ”aldrig acceptabelt”. I enkäten användes ordet 

okej istället för acceptabelt. 

 

Det är enligt respondenterna en stor skillnad i hur acceptabelt det är att använda våld mot 

poliser beroende på ifall de upplever att polisen använder våld först eller inte, både i 

allmänhet och vid upplopp (se tabell 6). Det är en minimal skillnad i respondenternas attityder 

till att använda våld mot poliser i de fall polisen använder våld först, i båda dessa fall tycker 

60 procent att det är acceptabelt. Det är en större skillnad i åsikterna gällande om det är 

acceptabelt att använda våld mot poliser i de fall polisen inte använder våld först. Ifall polisen 

inte använder våld först är det enligt 4 procent acceptabelt att använda våld i allmänhet men 9 

procent tycker att det är acceptabelt i en upploppssituation. I tabell 7a-e presenteras dessa 

attityder uppdelat på kön, föräldrars utbildning, boendeform, föräldrars sysselsättning samt 

bostadsområde. Den jämförelsegrupp som svarat mest signifikant olika är respondenter som 

bor i upploppsdrabbade områden jämfört med de som inte gör det. 

 
Tabell 6. Andelen respondenter som tycker att det är acceptabelt att använda våld mot poliser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I allmänhet 
(n=229) 

Standard- 
avvikelse 

I samband med            Standard-
upplopp (n=219)          avvikelse 

Klottra 3,71 1,195 3,60            1,328 

Ha sönder något som inte är ens eget 4,68 0,729 4,45            0,981 

Fysiskt skada en annan person 4,57 0,886 4,65            0,862 

Tända eld på motorfordon 4,79 0,714 4,57            0,990 

Tända eld på byggnader 4,91 0,475 4,82            0,650 

Hota poliser 4,46 1,033 4,25            0,263 

Hota räddningspersonal  4,86 0,608 4,87            0,561 

Använda våld mot poliser 4,51 1,010 4,35            1,220 

Använda våld mot räddningspersonal  4,92 0,501 4,90            0,532 

 Andel (%)  

I allmänhet   

Om polisen använder våld först 59 (n=233) 

Om polisen inte använder våld först 4 (n=236) 

Vid upplopp   

Om polisen använder våld först 60 (n=227) 

Om polisen inte använder våld först 9 (n=229) 
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Tabell 7a. Andelen (angivet i procent) killar jämfört med tjejer som tycker att det är acceptabelt att använda 
våld mot poliser. 

a
Fishers exakta test 

 
 
Tabell 7b. Andelen (angivet i procent) respondenter med högutbildade respektive lågutbildade föräldrar som 
tycker att det är acceptabelt att använda våld mot poliser. 

a
Fishers exakta test 

 
 
Tabell 7c. Andelen (angivet i procent) respondenter som bor i hyresrätt respektive äger sitt boende som tycker 
att det är acceptabelt att använda våld mot poliser. 

a
Fishers exakta test 

 
Tabell 7d. Andelen (angivet i procent) respondenter som har föräldrar som arbetar eller studerar respektive de 
som har föräldrar med annan sysselsättning som tycker att det är acceptabelt att använda våld mot poliser.  

a
Fishers exakta test 

 
 
 
 

 Killar Tjejer p-värde
a 

I allmänhet    

Om polisen använder våld först 58 59 1,000 

Om polisen inte använder våld först 8 3 0,073 

Vid upplopp    

Om polisen använder våld först 64 57 0,380 

Om polisen inte använder våld först 17 6 0,011 

 Högutbildade Lågutbildade p-värde
a 

I allmänhet    

Om polisen använder våld först 54 69 0,035 

Om polisen inte använder våld först 5 4 1,000 

Vid upplopp    

Om polisen använder våld först 56 65 0,203 

Om polisen inte använder våld först 9 10 0,810 

 Hyr bostad Äger bostad p-värde
a 

I allmänhet    

Om polisen använder våld först 73 50 0,001 

Om polisen inte använder våld först 6 4 0,519 

Vid upplopp    

Om polisen använder våld först 73 51 0,003 

Om polisen inte använder våld först 14 7 0,097 

 Arbetar eller studerar Annan sysselsättning p-värde
a 

I allmänhet    

Om polisen använder våld först 56 72 0,097 

Om polisen inte använder våld först 4 6 0,654 

Vid upplopp    

Om polisen använder våld först 57 79 0,013 

Om polisen inte använder våld först 8 17 0,107 
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Tabell 7e. Andelen (angivet i procent) respondenter som bor i upploppsdrabbade respektive inte 
upploppsdrabbade områden som tycker att det är acceptabelt att använda våld mot poliser. 

a
Fishers exakta test 

 

Eftersom faktorerna kön samt vilket bostadsområde respondenten bor i utmärkte sig på frågan 

om att följa lagen respektive attityder till våld mot poliser har vi valt att ta fram medelvärden i 

attityder hos dessa grupper också. Det finns en skillnad i hur killar och tjejer skattat hur 

acceptabelt det är att begå dessa brott (se tabell 8). De brotten det finns en signifikant skillnad 

i attityder är; att ha sönder något i allmänhet, fysiskt skada en annan person både i allmänhet 

och vid upplopp, tända eld på motorfordon både vid upplopp och i allmänhet, tända eld på 

byggnader i allmänhet samt att använda våld mot poliser både i allmänhet och vid upplopp. I 

alla dessa fall har killarna skattat att de tycker att det är mer acceptabelt att begå dessa brott.  

 

Tabell 8. Hur killar respektive tjejer har skattat hur acceptabelt det är att begå följande brott både i allmänhet 
och vid upplopp. Medelvärden

a
. 

a Skalan går från 1-5, där 1 står för ”helt acceptabelt” och 5 för ”aldrig acceptabelt”. I enkäten användes ordet 

okej istället för acceptabelt. 
b
 T-test 

 Socialt utsatt Inte socialt utsatt p-värde
a 

I allmänhet    

Om polisen använder våld först 70 50 0,004 

Om polisen inte använder våld först 7 2 0,040 

Vid upplopp    

Om polisen använder våld först 74 48 0,000 

Om polisen inte använder våld först 19 2 0,000 

I allmänhet (n=234) Killar Tjejer p-värde
b 

Klottra 3,74 3,69 0,765 

Ha sönder något som inte är ens eget 4,51 4,75 0,034 

Fysiskt skada en annan person 4,25 4,72 0,001 

Tända eld på motorfordon 4,55 4,90 0,005 

Tända eld på byggnader 4,79 4,96 0,049 

Hota poliser 4,32 4,84 0,279 

Hota räddningspersonal  4,81 4,86 0,564 

Använda våld mot poliser 4,24 4,65 0,015 

Använda våld mot räddningspersonal  4,86 4,91 0,472 

Vid upplopp (n=229) Killar Tjejer p-värde
b 

Klottra 3,62 3,60 0,889 

Ha sönder något som inte är ens eget 4,25 4,53 0,074 

Fysiskt skada en annan person 4,29 4,81 0,001 

Tända eld på motorfordon 4,34 4,67 0,036 

Tända eld på byggnader 4,80 4,88 0,069 

Hota poliser 4,11 4,34 0,234 

Hota räddningspersonal  4,83 4,87 0,597 

Använda våld mot poliser 4,10 4,80 0,049 

Använda våld mot räddningspersonal  4,80 4,92 0,202 
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Det finns även en skillnad i hur respondenter boende i upploppsdrabbade områden har skattat 

hur acceptabelt det är att begå de brott vi frågat efter jämfört med de som inte bor i 

upploppsdrabbade områden (se tabell 9). De brott där det finns en signifikant skillnad är; att 

klottra i allmänhet, tända eld på motorfordon både i allmänhet och vid upplopp, hota poliser 

vid upplopp samt att använda våld mot poliser både i allmänhet och vid upplopp. I alla dessa 

fall är det respondenter boende i upploppsdrabbade områden som skattat att det är mer 

acceptabelt att begå dessa brottsliga handlingar. 

 
Tabell 9. Medelvärde hur respondenterna boende i upploppsdrabbade områden respektive inte gör det har 
skattat hur acceptabelt det är att begå följande brott både i allmänhet och vid upplopp.  

a
 T-test 

 

 

I tabell 10 redovisas hur stor andel respondenter som i varierande grad tycker att det är 

acceptabelt att begå de brott vi frågat om, både i allmänhet och vid upplopp. Precis som i 

medelvärdet över respondenternas skattning hur acceptabelt det är att begå brott syns det i 

tabell 10 att det är fler som tycker att det är acceptabelt att begå brott vid upplopp. Undantaget 

är att fysiskt skada en annan person som är mindre acceptabelt i en upploppssituation jämfört 

med i allmänhet. 

 

I allmänhet (n=225) Upploppsdrabbade Inte upploppsdrabbade p-värde
a
 

Klottra 3,33 3,95 0,000 

Ha sönder något som inte  

är ens eget 

4,65 4,72 0,363 

Fysiskt skada en annan person 4,47 4,71 0,056 

Tända eld på motorfordon 4,71 4,90 0,043 

Tända eld på byggnader 4,86 4,95 0,198 

Hota poliser 4,20 4,51 0,067 

Hota räddningspersonal  4,76 4,91 0,090 

Använda våld mot poliser 4,27 4,73 0,002 

Använda våld mot räddningspersonal  4,88 4,93 0,427 

Vid upplopp (n=219) Upploppsdrabbade Inte upploppsdrabbade p-värde
a
 

Klottra 3,40 3,74 0,071 

Ha sönder något som inte är ens eget 4,35 4,52 0,245 

Fysiskt skada en annan person 4,55 4,75 0,100 

Tända eld på motorfordon 4,28 4,81 0,000 

Tända eld på byggnader 4,75 4,87 0,179 

Hota poliser 3,86 4,56 0,000 

Hota räddningspersonal  4,80 4,92 0,110 

Använda våld mot poliser 3,96 4,63 0,000 

Använda våld mot räddningspersonal  4,87 4,94 0,321 
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Tabell 10. Andelen (angivet i %) respondenter som tycker att det är acceptabelt att begå följande brott i 
allmänhet samt vid upplopp. 

 

6.3 Skillnad i attityder till olika brott i samband med upplopp 

I tabell 10 går det att se hur stor andel av respondenterna som tycker att de brott vi frågat efter 

är acceptabla att begå i samband med upplopp. De brott som är minst acceptabelt att begå är 

att hota eller använda våld mot räddningspersonal. Det brott som flest respondenter tyckte var 

acceptabelt att begå vid ett upplopp var att klottra, vilket också är det brott som är tydligt mest 

acceptabelt i allmänhet enligt respondenterna samt att det är det vanligaste brottet 

respondenterna själva har begått. Både hot och våld mot poliser och räddningspersonal räknas 

som samma brott enligt Brottsbalken (hot och våld mot tjänsteman), dock är det tydligt att 

respondenterna tycker att det är mer acceptabelt att hota och använda våld mot poliser än mot 

räddningspersonal. Det finns alltså vissa brott som är mer acceptabla än andra att begå i en 

upploppssituation. 

 

6.4 Kompisinflytande och bostadsområde 

De allra flesta tyckte att deras vänners åsikter var viktiga för dem (86 %) men betydligt färre 

(48 %) svarade att de påverkas av sina vänners åsikter (se tabell 11). Över 90 procent (93 %) 

av respondenterna tror att ungdomar är mer benägna att begå brott i grupp än när de är själva.  

 

Nästan alla respondenter (97 %) har angett att de trivs i sitt bostadsområde, vilket innebär att 

det är totalt 8 respondenter som svarat att de inte gör det. Det framträder inte att det finns 

något samband att dessa respondenter begått fler brott än de som trivs i sitt bostadsområde 

eller ifall större andel i den gruppen deltagit i upplopp. Av respondenterna var det ungefär 30 

procent som hade de flesta av sina vänner boende i samma bostadsområde, och 64 procent 

som kände fler än sju personer i sitt bostadsområde. Det går inte heller där att se något 

 Allmänhet  Vid upplopp  

Klottra 41 (n=235) 47 (n=226) 

Ha sönder något som inte är ens eget 7 (n=237) 15 (n=230) 

Fysiskt skada en annan person 13 (n=237) 10 (n=229) 

Tända eld på motorfordon 6 (n=237) 12 (n=229) 

Tända eld på byggnader 2 (n=236) 6 (n=228) 

Hota poliser 15 (n=235) 21 (n=228) 

Hota räddningspersonal  3 (n=236) 3 (n=230) 

Använda våld mot poliser 11 (n=234) 18 (n=229) 

Använda våld mot räddningspersonal  2 (n=237) 2 (n=230) 
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signifikant samband att dessa respondenter har begått fler brott eller att en högre andel av 

dessa deltagit i upplopp. 

 

Tabell 11. Respondenternas relationer med vänner. 

 
 

Det finns ett signifikant samband mellan att respondenterna själva begått brott och att deras 

vänner har begått brott. 92 procent av respondenterna som begått något brott har även en vän 

som gjort det (se tabell 12). Det finns även ett signifikant samband mellan att de respondenter 

som oftare än en gång i veckan umgås med mer än en kompis i taget i högre grad begår brott 

än de som inte umgås med mer än en kompis i taget varje vecka. 86 procent av de som umgås 

ofta med flera vänner samtidigt har begått brott medan endast 14 procent av de respondenter 

som inte umgås ofta i grupp har begått brott (se tabell 13). Det går däremot inte att se något 

signifikant samband mellan att de som uppger att de påverkas av sina vänners åsikter har 

begått något brott (se tabell 14). 

 

 
Tabell 12. Andelen (angivet i procent) av de respondenter som begått något brott som har en vän som också 
begått något brott.  

a 
Fishers exakta test 

 
 
 

 Andel (%)  

Hur ofta respondenterna umgås med en 
vän i taget 

 (n=232) 

Oftare än en gång i veckan 64  

Mer sällan 36  

Hur ofta respondenterna umgås med fler 
än en vän samtidigt 

 (n=234) 

Oftare än en gång i veckan 79  

Mer sällan 21  

Ifall respondenterna tycker att deras 
vänners åsikter är viktiga 

 (n=231) 

Viktiga 86  

Oviktiga 14  

Ifall respondenterna påverkas av sina 
vänners åsikter 

 (n=230) 

Ofta 48  

Sällan 52  

 Vän har begått brott Vän har inte begått brott p-värde
a 

 

Respondent har begått brott 

 

 

92 

 

8 

 

0,000 

Respondent har inte begått brott 47 53  
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Tabell 13. Andelen (angivet i procent) av de respondenter som begått något brott som ofta umgås i grupp. 

a 
Fishers exakta test 

 
 
 
Tabell 14. Andelen (angivet i procent) av de respondenter som begått något brott som uppgett att de påverkas 
av sina vänners åsikter. 

a 
Fishers exakta test 

 

 

7 Analys  

I detta avsnitt kommer de resultat som redovisats i föregående avsnitt analyseras med hjälp av 

tidigare forskning och teori. I avsnitten analyseras frågeställningarna i tur och ordning. 

 

I de flesta fall är det boende i områden med en hög grad av sociala problem som deltar i 

upplopp (Lidskog, 2006, s. 67). I resultatet finns det ingen uppdelning eller jämförelse mellan 

vilka respondenter som bor i områden som räknas som socialt utsatta och attityder eller egen 

brottslighet. Dock har vi valt att använda oss av begreppet socialt utsatta områden i vår analys 

eftersom det är ett begrepp som används i forskningen och bidrar till en vidare förståelse för 

attityder till upplopp. 

 

7.1 Attityder till brott i allmänhet och i samband med upplopp 

De flesta av respondenterna tycker inte att det är acceptabelt att begå brott varken i allmänhet 

eller vid upplopp. Dock går det att se en liten skillnad i att de flesta brott är något mer 

acceptabla att begå vid upplopp än i allmänhet. Att skillnaden är liten kan eventuellt bero på 

att respondenterna vill vara konsekventa i sina svar och därför skattar brotten likadant i båda 

situationerna. Även om skillnaden i attityder till brott i allmänhet och brott vid upplopp är 

liten så finns det forskning som stödjer att moraliska värderingar kan se olika ut i olika 

 Respondent umgås  
ofta i grupp 

Respondent umgås  
sällan i grupp 

p-värde
a 

 

Respondent har begått brott 

 

 

86 

 

14 

 

0,035 

Respondent har inte begått brott 73 27  

 Påverkas av vänners 
åsikter 

Påverkas inte av vänners 
åsikter 

p-värde
a 

 

Respondent har begått brott 

 

 

50 

 

50 

 

0,689 

Respondent har inte begått brott 47 53  
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situationer. I stora grupper av människor kan nya normer skapas. Detta leder till att vissa 

saker som annars inte är acceptabla blir det under det specifika tillfället (Warr, 2002, s. 58f; 

Lidskog, 2006, s. 121-125). Det som händer i en grupp vid ett upplopp kan förklaras med stöd 

av den sociala identitetsteorin. Gruppmedlemmarna som samlats utifrån ett gemensamt mål, 

exempelvis att uttrycka sitt missnöje över en händelse, skapar en “social identitet” utifrån 

grupptillhörigheten. I den sociala identiteten som gruppen bildar kan de nya normerna, som 

beskrivet ovan, få människor att begå brottsliga handlingar. Det kan även för vissa bli mer 

moraliskt försvarbart att begå brott ifall andra också gör det (Warr, 2002, s. 60-63), vilket 

fallet är vid en upploppssituation.  

 

Närmare 90 procent av respondenterna tycker att det är viktigt att följa lagen. Trots det så har 

mer än 40 procent själva begått minst ett av de brott vi frågade om i enkäten. Respondenternas 

attityd till klotter sticker ut från de andra brotten. Vi delade upp brottet skadegörelse i två 

olika frågor, att klottra samt att ha sönder något. Resultatet visar att det är en stor skillnad 

mellan hur acceptabla respondenterna tycker att dessa brott är, både i allmänhet och vid 

upplopp. Två femtedelar av respondenterna tycker, i varierande utsträckning, att det är 

acceptabelt med klotter. Klotter är också det vanligaste brott som både respondenterna själva 

samt deras vänner begått. Varför klotter är ett så accepterat brott kan vi här endast spekulera 

kring eftersom vi inte kunnat undersöka anledningar till dessa attityder i enkätstudien. 

Däremot kan man anta att kamratinflytande spelar en roll i attityderna till klotter eftersom det 

finns ett samband mellan respondenternas och deras vänners erfarenheter av att klottra. 

Eftersom kamratinflytande är en bidragande faktor till att individer begår brott (Warr, 2002, s. 

137). 

 

I resultatet ser vi att det finns en signifikant skillnad mellan tjejer och killar i fråga om hur 

viktigt de tycker att det är att följa lagen. Fler tjejer än killar tycker detta är viktigt. Det finns 

däremot inget samband mellan föräldrars utbildning, sysselsättning, boendeform och 

bostadsområde gällande hur viktigt respondenterna tycker det är att följa lagen. Av våra 

respondenter var det även en större andel killar än tjejer som begått något brott. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som visar att killar begår mer brott än tjejer 

oberoende av andra faktorer som exempelvis socioekonomisk status (Warr, 2002, s. 114). Det 

är också oftast män i åldern 15-24 som deltar i upplopp (Johansson, 2001, s. 89). 
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Näst efter att klottra tycker respondenterna att det är mest acceptabelt att hota och använda 

våld mot poliser. Det alltså mer accepterat att hota och använda våld mot polisen än att slå 

sönder något, fysiskt skada en annan person eller tända eld på motorfordon och byggnader. 

Våld mot poliser är, näst efter klotter, också det brott som har störst standardavvikelse vid 

jämförande av medelvärden. Det finns alltså en relativt stor spridning i attityder jämfört med 

de andra brotten, vilket visar att det är vissa som tycker att det i hög grad är ett accepterat 

brott medan andra inte alls tycker att det är acceptabelt att använda våld mot poliser. Det kan 

eventuellt bero på att det vistas fler poliser i vissa områden än andra. Poliser befinner sig i 

större utsträckning i de områden som uppfattas som stökiga (Lidskog, 2006, s. 141). Det 

innebär att vissa respondenter möter fler poliser, och det kan leda till att de känner sig 

övervakade alternativt att de inte har makt över sitt eget område. Ifall ungdomar inte känner 

att de har tillgång till det offentliga rummet i deras bostadsområde kan det uppstå 

motreaktioner, exempelvis i form av upplopp (Lidskog, 2006, s. 137). Eftersom ett område 

kan ses som ett territorium av de boende där så kan det uppstå våldsamheter då territoriets 

gränser hotas. Konfrontationer uppstår då i det offentliga rummet eftersom de boende vill 

försvara sitt territorium, ett exempel på det kan vara att de boende i ett område försöker hindra 

polisen från att komma in på området (Johansson, 2001, s. 118ff). 

 

Sammandrabbningar mellan ungdomar och poliser i förorter ses ofta som en kamp om vem 

som har makten över det geografiska området i området (SOU 2006:73, s. 93). Dessa 

sammandrabbningar utlöses nästan alltid som en reaktion på att deltagarna upplever att 

myndigheterna använder våld först (Wahlström, 2011, s. 42). Det stämmer överens med vårt 

resultat som visar att det är betydligt mer acceptabelt att använda våld mot poliser ifall de 

använder våld först jämfört med ifall polisen inte använder våld först. 

 

Vid ett upplopp ser poliser upploppsdeltagarna som en grupp och inte som individer. Alla 

deltagare i ett upplopp bedöms som lika farliga för den allmänna ordningen och behandlas 

därefter, även de som inte begår något brott (Scott & Reicher, 1998, s.522-528). Även de som 

deltar i upplopp kan se polisen som en grupp. Människor använder sig generellt av social 

kategorisering för att underlätta tankar och val i vardagen. De använder sig av sina fördomar 

och stereotypa bilder istället för att skapa nya bilder. En förklaring till att upploppsdeltagarna 

reagerar negativt på polisen kan komma av den nya normen som uppstår. Det finns starka 

fördomar mot polisen eftersom det finns en negativ stereotyp bild av polisen. Denna fördom 

kan då bli en del av upploppsdeltagarnas gemensamma sociala identitet. När två grupper som 
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har fördomar om varandra möts skapas en “vi-mot-dem”-känsla vilket ökar motsättningarna 

mellan grupperna. Grupprocesserna, enligt den sociala identitetsteorin, bidrar till att de som är 

på plats vid ett upplopp är mer positiv till de som ingår i den egna gruppen än de andra, 

upploppsdeltagarna kontra polisen. Detta trots att gruppdeltagarna inte känner varandra eller 

har något mer gemensamt än att de vistas på upploppsplatsen samtidigt (Brown, 1988/2000, s. 

310-315). 

 

Ungefär fyra av fem respondenter tror att det går att påverka samhället genom upplopp men 

endast omkring en fjärdedel tycker att upplopp är ett bra sätt att använda för att påverka 

samhället. Detta resultat överensstämmer med forskning eftersom straff vid politiskt 

motiverade brott visat sig ha en mindre avskräckande effekt än i allmänhet. I en kvalitativ 

studie om politiskt motiverad brottslighet svarade samtliga fem intervjupersoner att de utfört 

brott tillsammans med andra i detta sammanhang (Estrada & Flyghed, 2001, s.293-311). Detta 

överensstämmer även med kamratinflytande som bidragande faktor till att en person begår 

brott (Warr, 2002, s. 137). En del politiska aktivister verkar inte heller se att de kan uttrycka 

sin politiska åsikt utan att begå brott. De upplever att en förutsättning för att de ska kunna 

uttrycka sina åsikter är att de måste försvara rätten till sitt politiska utrymme, exempelvis 

genom våld mot poliser (Abrahamsson, 2006, s. 39ff). 

 

Det är fler som tycker att upplopp är ett bra sätt att påverka samhället på än som själva har 

deltagit i ett upplopp. Generellt är det fler respondenter som tycker att det är acceptabelt att 

begå ett brott än de som faktiskt har begått brottet. Det finns alltså en skillnad i respondentens 

attityd och deras beteende. Attityder är en viktig faktor som påverkar beteendet hos en person 

men det är inte alltid kopplat till det faktiska beteendet. Ju mer betydelsefull en vän är för en 

ungdom desto mer kan vännens attityder påverka ungdomens beteende (Hwang et al, 2005, s. 

275-283). Det skulle kunna vara så att en ungdom har en mer positivt inställd attityd på grund 

av sina vänners åsikter. Detta behöver dock inte leda till att ungdomen agerar efter attityderna. 

En annan anledning att en ungdom inte begår ett brott trots att han eller hon tycker att det är 

acceptabelt kan vara att personen är rädd för att bli gripen och inte tycker att brottet är värt att 

begå på grund av det eventuella straffet. 
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7.2 Skillnad i attityder till olika brott i samband med upplopp 

Överlag sågs de flesta brott som något mer acceptabla att begå vid upplopp men det fanns en 

skillnad i vilken grad de olika brotten var acceptabla. De brott som de flesta respondenterna 

inte tyckte var acceptabla var hot och våld mot räddningspersonal. Det var däremot betydligt 

mer acceptabelt att hota och använda våld mot poliser. Reglerna för när våld ses som 

acceptabelt är inte konstanta utan formas efter situationen (Uhnoo, 2011, s. 271-283). Att hot 

och våld mot poliser är mer acceptabelt enligt respondenterna kan bero på att vissa 

respondenter i högre utsträckning tycker att poliser använder våld än vad räddningspersonal 

gör, eftersom poliser har våldsbefogenhet medan räddningspersonal endast ska rädda 

människor. Det kan eventuellt höra samman med resultatet att det är mer acceptabelt att 

använda våld mot poliser i de fall polisen använder våld först, vissa respondenter kanske i viss 

utsträckning upplever att polisen i vissa fall använder obefogat våld.  

 

Den mest signifikanta skillnaden gällande våld mot poliser är då vi jämför ett 

upploppsdrabbat område med ett icke upploppsdrabbat område. Vi kan se att respondenter 

från ett upploppsdrabbat område tycker att det är mer acceptabelt att använda våld mot 

poliser, både i allmänhet och vid upplopp, oavsett om polisen använder våld först eller inte. 

Dessa attityder motsäger det resultat som tidigare redovisats, att respondenter i 

upploppsdrabbade områden tycker att det är lika viktigt att följa lagen som de som inte bor i 

upploppsdrabbade områden. En förklaring till det skulle kunna vara att de som deltar i 

upplopp främst är personer i socialt utsatta områden. Boende i socialt utsatta områden 

upplever i vissa fall ett utanförskap från majoritetssamhället och en låg tillit till myndigheter 

(Lidskog, 2006, s. 67). Att boende i dessa områden i vissa fall känner en låg tillit till Polisen 

skulle kunna förklara varför det är betydligt mer accepterat med våld mot poliser i dessa 

områden än i områden som inte är upploppsdrabbade eller socialt utsatta. 

 

7.3 Kamratinflytande och bostadsområde 

Över 90 procent av respondenterna tror att ungdomar är mer benägna att begå brott i grupp än 

när de är själva, vilket också stöds av forskning som visar att de flesta brott ungdomar begår 

begås tillsammans med andra (Warr, 2002, s. 31f). Resultatet visar på ett signifikant samband 

mellan egen brottslighet och vänners brottslighet. Forskningen visar även att det är i tonåren 

som människor spenderar mest tid tillsammans med sina vänner (Warr, 2002, s. 11-14), och 

vänner kan i tonåren vara viktigare än föräldrar när det gäller att påverka personen (Warr, 

2002, s. 28). Detta stödjs av forskning kring den primära och sekundära 
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socialisationsprocessen där vänner kan bli viktigare för en ungdom än föräldrarna (Svensson, 

2004, s. 6-9).  

 

Resultatet visar ett signifikant samband mellan att umgås i grupp och att begå brott. De 

respondenter som ofta umgås i grupp har i högre utsträckning begått något av de brott vi 

frågat efter. Vilket kan ha att göra med kamratpåverkan som visat sig vara en viktig 

bidragande faktor när en ungdom väljer att begå brott (Warr, 2002, s. 137). Drygt fyra 

femtedelar av respondenterna tyckte att deras vänners åsikter var viktiga men bara omkring 

hälften av respondenterna uppger att de påverkas av sina vänners åsikter. Att det inte gick att 

se något signifikant samband mellan att påverkas av sina vänners åsikter och att begå brott 

kan tolkas som att respondenterna som anser att de påverkas gör det både i de fall de begår 

brott och i de fall de inte begår brott. Det kan troligen hänga samman med att de respondenter 

som har vänner som begått brott i hög utsträckning också gör det. Det var väldigt få som 

begick brott trots att deras vänner inte gjorde det. Attityder hos en vän som är betydelsefull 

för en ungdom kan påverka beteendet men det behöver inte göra det. Attityder används bland 

annat för att uttrycka åsikter och känna samhörighet med andra som delar liknande attityder. 

Attityder kan alltså vara anledningen till varför en ungdom väljer att bli vän med någon men 

det leder inte till att en ungdom automatiskt förändrar sitt beteende efter sina vänners 

attityder. 

 

En annan tydlig tendens inom forskningen är att internet i större utsträckning används för att 

sprida information. Information om ett kommande eller pågående upplopp kan spridas 

snabbare och över större områden än tidigare (Moran, 2012, s. 7).  Eventuellt kan detta bidra 

till att deltagarantalet i upplopp blir högre än tidigare och kan få en större geografiskt 

spridning (MSB, 2011, s. 60-64). Internet bidrar även till att människor som annars inte skulle 

få kontakt med varandra kan få det i sociala nätverk (som exempelvis Facebook) genom att 

skapa grupper och på så vis hitta nya kontakter (Schneider & Trottier, 2012, s. 64ff). De 

senaste åren har vi kunnat se hur upploppen förändrats på dessa sätt. Paris och 

Husbyupploppen är exempel på detta då upploppen spreds över ett stort geografisk område 

och pågick i flera dagar. Detta var tidigare mer ovanligt (Moran, 2012, s. 15; Aftonbladet, 

2013, 24 maj).  

 

Respondenterna i den här studien använde dock i relativt liten utsträckning internet för att 

följa politiska organisationer eller hitta demonstrationer att delta i. En lite större andel, knappt 
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30 procent, använde internet för att se vad som händer i deras bostadsområde. Det kan vara så 

att ungdomar får information om upplopp genom att det sprids genom fysiska nätverk, och att 

respondenterna därför inte själva aktivt behöver söka upp information om att det pågår 

upplopp eller andra aktiviteter. Det kan finnas ett samband mellan detta och att upplopp oftast 

inte är organiserade i förväg utan uppstår spontant (Dikeç, 2007, s. 152). Så även om upplopp 

inte är planerade går det snabbt att sprida information om att det pågår ett upplopp och 

därigenom få fler deltagare till platsen. 

 

Nästan alla respondenter upplever att de trivs i sitt bostadsområde, endast ett fåtal uppger att 

de inte trivs. Denna brist på variation kan eventuellt förklara varför det inte finns något 

signifikant samband mellan de som inte trivs i sitt bostadsområde och att de begår brott eller 

deltar i upplopp. Enligt tidigare forskning finns det samband mellan att trivas i sitt 

bostadsområde och vara mindre benägen att förstöra det (Gerell, 2013, s. 179-186). Även 

respondenterna som bor i områden där det varit upplopp och de respondenter som vandaliserat 

har svarat att de trivs i sitt bostadsområde. Detta motsäger tidigare forskning. Gerell (2013) 

resonerar kring att det förekommit lokala fenomen som tydligt bryter mot mönstret. I ett av de 

undersökta områdena i Gerells studie fanns det inget samband mellan ett högt socialt kapital 

och minskad skadegörelse. Även metodologiska brister i Gerells studie bidrar till att resultatet 

bör tolkas med viss försiktighet. Något som kan tala för att boende i ett område trivs men 

ändå deltar i vandalisering kan vara det som sker i den sociala identitetsprocessen. 

Medlemmar i en grupp är mer positivt inställda till varandra trots att de inte vet så mycket om 

varandra. Det kan exempelvis vara en samling personer som; bor i samma bostadsområde, har 

samma etniska bakgrund eller delar politiska åsikter. Det kan leda till att det är exempelvis av 

dessa andra orsaker som boende i ett område deltar i ett upplopp (Brown, 1988/2000, s. 310-

315). 

 

8 Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka ungdomars attityder till att begå brott vid 

upplopp samt ifall dessa skiljer sig från attityder till brott i allmänhet. Utöver det har vi 

undersökt ifall vissa brott upplevs som mer acceptabla än andra. Samt ifall det finns något 

samband mellan respondenternas attityder och erfarenheter med vänners erfarenheter till brott. 

Vi har även undersökt samband mellan attityder och kön, socioekonomisk bakgrund samt 

efter ifall respondenterna bor i upploppsdrabbade områden eller inte. 
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8.1 Slutsatser 

Resultatet har visat att det finns en liten skillnad i attityder till att begå brott vid upplopp mot 

att begå brott i allmänhet. Generellt ses det som något mer acceptabelt att begå brott vid 

upplopp än i allmänhet. Det finns även en skillnad i hur acceptabla olika brott är vid en 

upploppssituation, klotter är exempelvis det mest acceptabla brottet. Enligt respondenterna är 

det mer acceptabelt att hota och använda våld mot poliser än mot räddningspersonal, trots att 

detta går under samma brott i Brottsbalken (hot mot tjänsteman respektive våld mot 

tjänsteman). Att hota och använda våld mot räddningspersonal var det brott som 

respondenterna tyckte var minst acceptabelt. Dessutom visar resultaten att det är mer 

acceptabelt att skada polisen än en enskild person både i allmänhet och vid upplopp. Det är 

anmärkningsvärt att respondenternas svar visar att det är mer accepterat att använda våld mot 

poliser än att skada egendom. 

 

De respondenter som själva begår brott har i större utsträckning vänner som begår brott. Det 

har dock inte gått att se något samband mellan att respondenterna påverkas av sina vänner och 

att de i högre utsträckning begår brott. Det finns flera tänkbara förklaringar till detta. Det är 

svårt att veta hur respondenterna uppfattat frågan. Samtidigt kan det vara svårt att avgöra ifall 

man själv påverkas av någon eller inte. En annan tanke kan vara att respondenter inte vill 

erkänna att de påverkas. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan kön och attityder till samt erfarenheter av brott. Killar 

begår i större utsträckning brott och tycker att det är mer acceptabelt att begå brott. Det finns 

inte så tydliga samband mellan socioekonomisk bakgrund och attityder till brott. Däremot 

finns det ett tydligt samband mellan attityder till brott och att bo i upploppsdrabbade områden. 

Bland respondenter boende i upploppsdrabbade områden är det i betydligt större utsträckning 

acceptabelt att hota och använda våld mot poliser än bland de som bor inte bor i socialt utsatta 

områden. 

 

8.2 Vidare forskning 

Den största delen av vårt resultat stämmer överens med den tidigare forskningen som 

redovisats i uppsatsen. Men på grund av att forskningen på området är eftersatt finns det 

mycket att utforska vidare, utifrån olika metoder. Det vore intressant att samla in ett större 

material för att kunna göra större generaliseringar men det vore även intressant att med hjälp 
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av intervjuer undersöka vad ungdomar tror är anledningarna och drivkrafterna bakom 

upplopp.  

 

Denna uppsats kan ses som ett första steg i att koppla samman ungdomars attityder till brott 

och upplopp. Upplopp är, som redovisats i uppsatsen, ett tecken på utanförskap och social 

segregation. Eftersom forskning har visat att straff inte hjälper för att avskräcka personer från 

att begå brott som en del i att uttrycka sina åsikter kan fokus behövas läggas på andra sätt att 

förebygga att upplopp sker. Mycket av forskningen om upplopp fokuserar på internet och hur 

det har bidragit till att upploppen på senare år ökat i omfattning, men det kanske även finns 

andra förklaringar. Upplopp undersöks ofta från ett kriminologiskt eller sociologiskt 

förhållningssätt. För forskningsfältet socialt arbete finns det kanske en annan synvinkel att 

kunna undersöka problemet på för att få en mer heltäckande bild.  
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Bilaga 1: Enkät 

 

 

Enkätundersökning  

Ungdomars attityder till brott i samband med upplopp 

Upplopp är ett aktuellt ämne med tanke på de upplopp som spred sig från Husby under våren 

2013. Det finns ganska mycket forskning kring ungdomars attityder till brott, men nästan 

ingen forskning kring ungdomars attityder till brott i samband med upplopp. Så därför har vi 

valt att undersöka ungdomars attityder till brott i samband med upplopp i vår C-uppsats.   

Vi vill göra den här enkätstudien i gymnasieklasser eftersom det ofta är ungdomar som deltar 

i upplopp och därför tycker vi att det är intressant att veta vad just Du tycker.    

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Om det är någon fråga Du inte vill svara på 

behöver Du självklart inte det, men vi blir glada om Du fyller i så mycket som möjligt.    

Dina svar i enkäten är helt anonyma. Eftersom Du inte fyller i ditt namn, vilken klass eller 

vilken skola Du går i kommer svaren inte kunna kopplas till en specifik person. Det är bara vi 

som kommer att titta på enkäterna och vi kommer att förstöra alla enkäter efter att uppsatsen 

är färdig.   

 

 

Tack på förhand för din medverkan!  

Angelica och Josefine,   

studenter vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet 
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Bakgrundsinformation  

1. Jag är född år 19_____   

2. Jag är en:   □ Kille   □ Tjej    

3. Jag bor i (ange den bostad där du är mest):       

 □ Hyresrätt        

□ Bostadsrätt        

□ Villa/parhus/radhus        

□ Annat. Vad? _______________   

4. Jag bor tillsammans med:        

□ Båda föräldrarna        

□ Ena föräldern        

□ Växelvis boende     

□ Annan släkting/andra släktingar        

□ Annat. Vad? _______________   

5. Min pappa har gått ut (det går att välja flera alternativ):      

□ Grundskola      

□ Gymnasiet      

□ Universitet/högskola     

□ Vet ej    

6. Min pappa:      

□ Arbetar     

□ Studerar     

□ Annat (t ex pensionär, sjukskriven eller arbetssökande)   

7. Min mamma har gått ut (det går att välja flera alternativ):      

□ Grundskola      

□ Gymnasiet      

□ Universitet/högskola     

□ Vet ej    

8. Min mamma:      

□ Arbetar     

□ Studerar     

□ Annat (t ex pensionär, sjukskriven eller arbetssökande)   

9. Din postort där du bor är (svara efter var du oftast bor): _______________   

10. Hur ofta använder du internet för att (sätt ett kryss per fråga):  

 Varje dag Varje vecka  Varje månad  Mer sällan  Aldrig  

se vad som händer i ditt 

bostadsområde?  

     

hitta demonstrationer?   

 

     

följa politiska organisationer? 
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Brott i allmänhet  

11. Är det viktigt för dig att följa lagen?   □ Ja   □ Nej    

12. I vilken utsträckning är det okej att begå följande brottsliga handlingar i allmänhet?  (Ringa in det alternativ 

som stämmer bäst för vad du tycker.)   

Helt okej   Varken eller   Aldrig okej  

Klottra                         1           2         3           4         5   

Slå eller kasta sönder  något  

som inte är ditt eget                              1           2         3           4         5   

Fysiskt skada en  annan person                     1            2         3          4         5   

Tända eld på bilar eller andra motorfordon                1            2         3          4         5   

Tända eld på byggnader                         1            2         3          4         5   

Hota poliser               1            2         3          4         5   

Hota räddningspersonal,   

t ex ambulans och brandkår                    1            2         3          4         5   

Använda våld mot poliser                   1            2         3          4         5   

Använda våld mot  räddningspersonal,  

 t ex ambulans och brandkår                  1            2         3          4         5    

 

13. Är det, i allmänhet, okej att använda våld om polisen använder våld först?   □ Ja   □ Nej   

14. Är det, i allmänhet, okej att använda våld även om polisen inte använder våld först?   □ Ja   □ Nej    

 

Brott i samband med upplopp  

15. Tror du att det går att påverka samhället genom upplopp?   □ Ja   □ Nej   

16. Är upplopp ett bra sätt att försöka påverka samhället på?   □ Ja   □ Nej   

17. Är det mer okej att begå brott i samband med upplopp än i allmänhet?   □ Ja   □ Nej        
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18. I vilken utsträckning är det okej att begå följande brottsliga handlingar i samband med upplopp? (Ringa in 

det alternativ som stämmer bäst för vad du tycker.)   

Helt okej   Varken eller   Aldrig okej  

Klottra                         1           2         3           4         5   

Slå eller kasta sönder  något  

som inte är ditt eget                              1           2         3           4         5   

Fysiskt skada en  annan person                     1            2         3          4         5   

Tända eld på bilar eller andra motorfordon                1            2         3          4         5   

Tända eld på byggnader                        1            2         3          4         5   

Hota poliser               1            2         3          4         5   

Hota räddningspersonal,   

t ex ambulans och brandkår                    1            2         3          4         5   

Använda våld mot poliser                   1            2         3          4         5   

Använda våld mot  räddningspersonal,  

 t ex ambulans och brandkår                  1            2         3          4         5    

 

19. Är det, vid ett upplopp, okej att använda våld om polisen använder våld först?        

□ Ja   □ Nej   

20. Är det, vid ett upplopp, okej att använda våld även om polisen inte använder våld först?   

□ Ja   □ Nej   

Bostadsområde och kompisar  

21. Trivs du i ditt bostadsområde?   □ Ja   □ Nej   

22. Hur många känner du i ditt närmsta bostadsområde?     

□ Ingen      

□ 1-3     

□ 4-6     

□ 7-10     

□ Fler än 10   

23. Hur många av dina kompisar bor i samma bostadsområde som dig?      

□ De flesta        

□ Någon/några        

□ Inga alls       

24. Hur ofta umgås du med en kompis i taget?     

□ Varje dag     

□ Flera gånger i veckan     

□ Ungefär en gång i veckan     

□ En-tre gånger per månad     

□ Mer sällan än en gång mer månad   
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25. Hur ofta umgås du med fler än en kompis samtidigt?     

□ Varje dag     

□ Flera gånger i veckan     

□ Ungefär en gång i veckan     

□ En-tre gånger per månad     

□ Mer sällan än en gång mer månad   

26. Hur viktiga är dina kompisars åsikter för dig?     

□ Väldigt viktiga     

□ Ganska viktiga     

□ Ganska oviktiga     

□ Väldigt oviktiga   

27. Påverkas du av dina kompisars åsikter?     

□ Väldigt ofta     

□ Ganska ofta     

□ Ganska sällan     

□ Väldigt sällan   

28. Tror du att ungdomar är mer benägna/villiga att begå brott i grupp än när de är själva?      

□ Ja   □ Nej   

 

29. Har någon av dina kompisar begått följande brottsliga handlingar?     

Klottrat         □ Ja   □ Nej   

Slagit eller kastat sönder något  

som inte varit deras       □ Ja   □ Nej     

Fysiskt skadat en annan person  

(ej polis, ambulans eller brandkår)     □ Ja   □ Nej     

Tänt eld på bilar  

eller andra motorfordon         □ Ja   □ Nej     

Tänt eld på byggnader      □ Ja   □ Nej   

Hotat poliser        □ Ja   □ Nej         

Hotat räddningspersonal,  

t ex ambulans och brandkår     □ Ja   □ Nej     

Använt våld mot poliser     □ Ja   □ Nej   

Använt våld mot räddningspersonal,  

t ex ambulans och brandkår    □ Ja   □ Nej     

 

30. Har någon av dina kompisar deltagit i ett upplopp?   □ Ja   □ Nej  
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Egna erfarenheter  

31. Har du någonsin begått någon av följande brottsliga handlingar?     

Klottrat         □ Ja   □ Nej   

Slagit eller kastat sönder något  

som inte varit deras       □ Ja   □ Nej     

Fysiskt skadat en annan person  

(ej polis, ambulans eller brandkår)     □ Ja   □ Nej     

Tänt eld på bilar  

eller andra motorfordon         □ Ja   □ Nej     

Tänt eld på byggnader      □ Ja   □ Nej   

Hotat poliser        □ Ja   □ Nej         

Hotat räddningspersonal,  

t ex ambulans och brandkår     □ Ja   □ Nej     

Använt våld mot poliser     □ Ja   □ Nej   

Använt våld mot räddningspersonal,  

t ex ambulans och brandkår    □ Ja   □ Nej 

 

32. Om du svarade ”ja” på någon av frågorna i fråga 31, var något i samband med upplopp?     

□ Ja   □ Nej   

33. Har du deltagit i ett upplopp?    

□ Ja   □ Nej   

 

 

 

 

Förstod du alla frågor i enkäten? Var det något som var otydligt? Kommentera gärna. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Tack för ditt deltagande! 


