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UPPDATERAD IGÅR PUBLICERAD IGÅR  
Unga män med invandrarbakgrund står till största delen bakom vågen av skottlossningar. DN 
har ställt tre frågor till riksdagens åtta partier.  

 
Så vill politikerna bryta utvecklingen 

 

 



1. Vilka förklaringar ser ert parti till att nio av tio misstänkta och dömda 
gärningsmän i DN:s granskning har utländsk bakgrund? 

 
Vi ser nu effekterna av nuvarande och tidigare regeringars ansvarslösa 
invandringspolitik. Det ekonomiska utanförskap som tidigare utgjort en 
förklaringsmodell till en ökad risk för kriminalitet har fått en ny dimension. Utöver en 
ekonomisk segregation har utsatta områden kommit att bli kulturellt segregerade.  

 
 

2. Finns det andra förklaringar än socioekonomiska? 

 
Självklart. Segregerade områden skapar inte enbart en distans mot övriga samhället, 
som leder till att ökad risk för uppgörelser. Det skapar också en distans mellan 
personer med utländsk identitet och svensk identitet. Något som inte går att förklara 
med socioekonomiska faktorer utan snarare har sin förklaring i kulturella 
motsättningar.  

 
 

3. Hur ska utvecklingen brytas? 

 
En ansvarsfull invandringspolitik är grunden för att inte förvärra segregationen. Vi 
måste vidta tidigare och tydligare insatser mot yngre personer som står på tur att 
involveras i kriminella miljöer. Givetvis skärpta straff för våldsbrott men polisen måste 
återfå respekten i utsatta områden. 

 

 
1. Vilka förklaringar ser ert parti till att nio av tio misstänkta och dömda 
gärningsmän i DN:s granskning har utländsk bakgrund? 

 
I huvudsak socioekonomiska men också narkotikahandeln och tillgången till illegala 
vapen. Personer utan en fullständig skolgång, möjligheter till praktikplats eller arbete 
och utan framtidshopp kan söka en identitet i kriminella kretsar för att känna att deras 
vardag får en mening och betydelse.  

 
 

2. Finns det andra förklaringar än socioekonomiska? 

 
Varje individ är självfallet ansvarig för sina handlingar och kriminalitet kan inte 
bortförklaras med socioekonomiska orsaker. Socioekonomi har dock en stor och 
ibland avgörande betydelse för en individs förutsättningar i livet. Därför är ett jämlikt 
och jämställt samhälle också grunden för att förhindra brottslighet.  

 
 

3. Hur ska utvecklingen brytas? 

 



Minska klassklyftor, öka jämställdheten, minska arbetslösheten, öka 
bostadsbyggandet i de områden där bostadsbristen är stor och stärka välfärden. Det 
måste finnas en närvarande polis och tillgång till övriga viktiga samhällsfunktioner, 
samordning mellan stat, civilsamhälle och lokala aktörer. Vänsterpartiet vill även 
införa en vapenamnesti. 

 

 
1. Vilka förklaringar ser ert parti till att nio av tio misstänkta och dömda 
gärningsmän i DN:s granskning har utländsk bakgrund? 

 
Gemensamt för dem som är inblandade i skjutningar på offentliga platser är att de i 
stor utsträckning kommer från socialt utsatta områden, med hög arbetslöshet. Hälften 
är uppväxta i områden som av polisen pekas ut som särskilt utsatta. Personer med 
utländsk bakgrund är överrepresenterade i dessa områden, vilket återspeglas i DN:s 
sammanställning.  

 
 

2. Finns det andra förklaringar än socioekonomiska? 

 
Varje individ har ett eget ansvar för sina handlingar, men socioekonomiska faktorer 
skapar förutsättningar i form av möjligheter såväl som hinder för individer vilket 
påverkar livsval. Socialt kapital i form av nätverk och umgängeskretsar spelar också 
in.  

 
 

3. Hur ska utvecklingen brytas? 

 
Vi har aviserat ett mål om 10 000 fler polisanställda till 2024, polisutbildning på två 
nya lärosäten och en plan för att göra polis till ett mer attraktivt yrke. Straffen för flera 
brott skärps, exempelvis vapenbrott. Att minska tillgången till vapen är viktigt. Likaså 
genomför regeringen miljardsatsningar på bostäder, välfärd och utbildning. 

 

 
1. Vilka förklaringar ser ert parti till att nio av tio misstänkta och dömda 
gärningsmän i DN:s granskning har utländsk bakgrund? 

 
Det handlar ofta om socialt utsatta och segregerade områden med hög arbetslöshet, 
där färre ungdomar än genomsnittet når gymnasiebehörighet. DN:s siffra för andel 
personer med utländsk bakgrund motsvarar i stort andelen av de boende i dessa 
områden. Att samtliga är män gör det relevant att också diskutera olika destruktiva 
maskulinitetsnormer.  

 
 



2. Finns det andra förklaringar än socioekonomiska? 

 
Tidigare studier från Brottsförebyggande rådet har visat att socioekonomiska faktorer 
är centrala vad gäller kriminalitet. Samtidigt finns det andra faktorer, såsom till 
exempel diskriminering som har en, om än mycket mindre, betydelse. Oavsett 
bakomliggande faktorer är det viktigt att inte frånta individen ansvaret för den 
brottsliga gärningen.  

 
 

3. Hur ska utvecklingen brytas? 

 
Det är centralt att vi bryter nyrekryteringen till kriminella gäng. Det behövs fler poliser 
och vi har redan sett till att fler poliser arbetar i de särskilt utsatta områdena. Vi måste 
få bort den öppna kriminaliteten, inte minst narkotikaförsäljningen. Regeringen ser 
också över en rad straffrättsliga  
 


