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Användandet av handgranater, bilsprängningar och skjutvapen i de svenska storstäderna 

blir allt oftare beskrivna i media. När tydligheten minskat mellan fred och krig, brottslighet 

och krigföring, lämplig användning av polis och militär, efterfrågas svar avseende hotbilder 

och följaktligen lämplig rollfördelning i avvärjning av dessa hot. För att bättre förstå dessa 

”nya” fenomen krävs att befintliga koncept och perspektiv utökas.  

 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen av ett potentiellt hot mot det svenska samhället 

och den svenska staten. Genom att analysera huruvida de händelser relaterat till gängbild-

ningar mm i svenska problemområden kan betraktas som uppror mot den svenska staten 

bidrar denna uppsats till att ett nytt perspektiv på situationen genereras.  

 

I ljuset av de tre upprorsteorierna FM 3-24, kriminellt uppror och globalt uppror indikeras att 

förstadiet till en upprorssituation råder. Konsekvensen av grupperingarnas handlande och 

fortsatta utveckling leder till en upprorssituation. Situationen i problemområdena är inte 

bara en fråga om brott och straff. Acceptans och förståelse för den beskrivna hotbilden leder 

till nya förutsättningar för dess motverkan i så väl fred som krig. 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund och Problemformulering 
 

Användandet av handgranater, bilsprängningar och skjutvapen i de svenska storstäder-

na blir allt oftare beskrivna i media. Oftast är det fråga om interna uppgörelser mellan 

kriminella, men risken för tredje person är uppenbar. De senaste fem åren har antalet 

skottskadade i Malmö, Göteborg och Stockholm varit fem gånger så många jämfört med 

Helsingfors, Oslo och Köpenhamn.1 I dessa områden har myndighetspersoner, som poli-

ser, brandmän och socialtjänstemän under de senaste åren i ökande omfattning utsatts 

för trakasserier, hot, skadegörelse, våld och korruption.2 

 

Bilden som levereras av media skapar flera frågor kring den beskrivna situationen. På-

ståenden att myndigheterna tappat kontrollen florerar.3 Polisen beskriver att gatugäng 

och andra aktörer utnyttjar våld och hot för att implementera sina regler i vissa områ-

den.4 Inom upprorsteorier handlar målen om att genom våld förskjuta makt från staten 

till upprorsgruppen, vilket kan exemplifieras med att minimera statens inflytande och 

kontroll så mycket som möjligt.5 Om det är möjligt att beskriva grupperingars verksam-

het i upprorstermer innebär det så mycket mer för staten än att beivra brott. Staten be-

höver motverka ett hot som ytterst kan innebära dess kollaps.  

 

Regeringen uttrycker i en skrivelse från 2011 att det är viktigt att arbeta för skydd av 

demokratin, genom att motverka utveckling och händelser som på sikt kan utgöra ett 

hot mot vårt styrelseskick. Detta arbete gäller inte bara Polis och rättsvårdande instan-

ser utan skall utgå från en bred uppslutning i samhället.6 

 

Kriminella gäng runt om i världen upplevs agera i ett stadie mellan kriminalitet och krig. 

Drivkraften hos dessa gäng verkar främst vara ekonomisk vinning. För att kunna till-

skansa sig vinster baserade på brott behöver de följaktligen områdeskontroll. Den 

uppnår de genom bl.a. våldsanvändning. När gäng i större utsträckning börjar verka så-

väl inom en stat som gränsöverskridande eller till och med globalt utmanar de både po-

litikens och krigets natur.7 

                                                        
1 http://www.svt.se/nyheter/extrem situation jämfört med grannländerna, besökt kl 10.00, 151103.  
2 Polisen 2015a: Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten I Stockholm, Polisen, Stockholm, 
10. 
3 Wiklund Mats 2015: ”Anden ur flaskan”, Axess, Nr 6, 45. 
4 Polisen 2015a, 10, 12. 
5 US Army 2009: Tactics in Counterinsurgency: The official U.S. Army/Marine Corps Field Manual (FM 3-24), 
Books Express Publishing, Washington,  2-7 & 2-8. 
6 Regeringen 2011: Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Skr 
2011/12:44, Regeringen, Stockholm, 6. 
7 Sullivan, John P. 2009: “Future Conflict: Criminal Insurgencies, Gangs and Intelligence”, Small Wars Jour-
nal, hämtad 151101, http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/future-conflict-criminal-insurgencies-gangs-
and-intelligence, 1f. 

http://www.svt.se/nyheter/extrem%20situation
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Förutom ekonomisk drivkraft existerar grupperingar som verkar av ideologiska skäl. 

Även hos dessa grupper är våldsanvändningen central. Inom vissa områden finns ten-

denser till parallellsamhällen där informell ekonomi och egna regelverk används. I Sve-

rige finns det ideologiskt drivna nätverk som försöker påverka samhället och dess poli-

tiker i en riktning som de anser vara mer önskvärd.8  

 

Vid ett ideologiskt drivet uppror kan gränsdragningen till terrorism vara svår, vilket 

kommer att utvecklas i teorikapitlet. Försvarsmakten har lagstöd att sedan 2006 stödja 

Polisen vid exempelvis terrorism i såväl fred, kris och krig. Försvarsberedningen anser 

att detta stöd, inklusive samverkan och samordning med andra myndigheter och organi-

sationer behöver utvecklas ytterligare.9 

  

Vidare riskerar ett problem, som i fredstid faller inom Polisens och de civila myndighet-

ernas ansvarsområde, utvecklas till något annat i ett skymningsläge. I gråzonen mellan 

fred och krig involverar problemet Försvarsmakten. Dessutom kan ett uppkommet be-

hov i vårt relativt resurssvaga samhälle sannolikt leda till snabba förändringar avseende 

förutsättningar för användning av Försvarsmakten. Detta gör sammantaget att förståel-

sen för hot mot nationen och samhället, inkluderat nya/framtida hot, är viktig för att 

kunna reflektera kring användning av det militära maktmedlet.10 

 

I dagens globaliserade värld existerar nya typer av konflikter där en nationalstat inte 

måste utgöra motståndare. Den kan utgöras av en icke statlig aktör, som dessutom är 

gränsöverskridande i sin möjlighet att agera.11 Detta exemplifieras i denna uppsats av 

organiserad brottslighet och/eller religiöst drivna grupper. Dessa typer av grupperingar 

kan potentiellt sätt, av egen drivkraft eller genom att utnyttjas av tredje part, utgöra ett 

hot mot Sverige och det svenska samhället.12 

 

Nya perspektiv på inomstatliga konflikter diskuteras där större inslag av otydliga oper-

ationsmiljöer existerar. Kriminell och militär verksamhet blandas och i vissa fall flyter 

dessa ihop.13 När tydligheten minskat mellan fred och krig, brottslighet och krigföring, 

lämplig användning av polis och militär, efterfrågas svar avseende hotbilder och följakt-

ligen lämplig rollfördelning i avvärjning av dessa hot. För att bättre förstå dessa ”nya” 

fenomen krävs sannolikt att befintliga koncept och perspektiv utökas. Det förefaller 

lämpligt att analysera existerande kunskap och vid behov komplettera den existerande 

                                                        
8 Polisen 2015a, 10, 12. 
9 Regeringskansliet 2014: Försvaret av Sverige Starkare försvar för en osäker tid, Regeringskansliet, Ds 
2014:20, Stockholm, 65. 
10 Försvarsmakten 2012: Militärstrategisk doktrin (MSD), Försvarsmakten, Stockholm, 61-64. 
11 Egnell Robert 2010: Framtida konflikttyper: En modell för kategorisering av krig och konflikter, För-
svarshögskolan, Stockholm, 5-23.  
12 MSD 2012, 13ff. 
13 Bunker, Robert J 2012: Changing forms of insurgency, i Rich, Paul B. & Duyvesteyn, Isabelle (red.) 
2012, The Routledge handbook of insurgency and counterinsurgency, Routledge, London, 50. 
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paletten av förklaringsmodeller för att bättre förstå och hantera denna gråzon. Detta är 

följaktligen ansatsen med denna uppsats. 

 

Genom att resonera huruvida de händelser relaterat till gängbildningar mm i svenska 

problemområden kan betraktas som ett uppror mot den svenska staten bidrar denna 

uppsats till att ett nytt perspektiv på situationen genereras. Detta kan i förlängningen 

leda till andra/kompletterande metoder att lösa problemen än vad som tillämpas idag. 

Vidare skapas en bättre beredskap att möta potentiella framtida problem och ökar den 

svenska statens beredskap för eventuell samhällshotande verksamhet. 

 

1.2 Syfte och frågeställning  
 

1.2.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för ett potentiellt hot mot den svenska 

staten och det svenska samhället. Därigenom skapas nya perspektiv, som går att till-

lämpa för motverkan av dessa hot i såväl fred som krig. Undersökningen avser sålunda 

elaborera kring fenomen i svenska problemområden där bl.a. lokala kriminella nätverk 

har ett tydligt genomslag i lokalsamhället (se definition i kapitel 1.3.4) och försöker ut-

röna om det går att etikettera dessa fenomen som uppror. 

   

1.2.2 Forskningsfråga 

 

Uppsatsens forskningsfråga är: 

 

- Hur kan upprorsteorier öka förståelsen för situationen i de svenska problem-

områdena? 

 

1.3 Metod 
 

Uppsatsen avser skapa en grundläggande förståelse för vad uppror och upprorsmotver-

kan handlar om innan själva analysen tar vid. Det får till följd att teorikapitlet tar sitt av-

stamp i tidigare forskning kring ämnet. Därefter presenteras tre olika teoribildningar 

som i olika omfattning är applicerbar på situationen som denna uppsats avhandlar. 

Dessa är FM 3-24 (teori 1), Kriminellt uppror (teori 2) och Globalt uppror (teori 3). 
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Uppsatsen är teorikonsumerande och analysen genomförs som en kvalitativ textanalys 

av främst rapporter från Polisen och forskningsvärlden.14 Ett analysverktyg tas fram 

under operationaliseringen i teorikapitlet. Dess indikatorer appliceras på det empiriska 

materialet, som antingen explicit eller implicit möjliggör en kategorisering av innehål-

let.15 Eftersom tolkning av både uttryckta och underförstådda budskap ingår som ett 

element i innehållsanalysen av texten lämpar sig den kvalitativa textanalysen före den 

kvantitativa.16  

 

Analysverktyget består av sex indikatorer, tillika gemensamma nämnare, deriverade 

från de tre upprorsteorierna. De sammanförda indikatorerna skall söka efter bestånds-

delar i empirin, som tillsammans kan tala för eller emot en eventuell upprorssituation. 

Därefter härleds företeelserna, där så är möjligt, till respektive upprorsteori. Detta i 

syfte att öka förståelsen för fenomenen. Slutsatserna som dras i analysen kommer att 

vara av både det induktiva och deduktiva slaget och kan i och med den växelverkan som 

genomförs mellan teorin och empirin betraktas som abduktion.17 

 

Analysen kompletteras av en intervju med en integrationspolis från Göteborg som valts 

utifrån hans erfarenhet från utsatta områden.18 Författaren är medveten om att ytterli-

gare respondenter gett svaren ökad reliabilitet men detta har inte varit möjligt att 

uppnå. Intervjusvaren syftar till att förstärka alternativt försvaga de slutsatser som text-

analysen ger vid handen. Intervjun är genomförd via mejl med öppna frågor, vilket är att 

föredra då ett fenomen som inte är känt undersöks.19 Tyngdpunkten av frågorna av-

handlade i vilken utsträckning uppsatsens indikatorer från analysverktyget förekommer 

inom de problemområden respondenten har erfarenhet av. Intervjun i sin helhet åter-

finns i författarens ägo. Respondenten utgörs av integrationspolis Ulf Boström, som av-

böjt möjligheten att vara anonym i sin medverkan. Erfarenheten av polistjänst i allmän-

het och denna uppsats eftersökta fenomen i synnerhet gör Boström lämplig som re-

spondent. Erfarenheten utgörs av följande:20 

- 37 år som polis i yttre tjänst. 27 av dessa år har han tjänstgjort i Göteborgs cent-

rum som ordningspolis i olika befattningar. 

- Under 10 år har han tjänstgjort som integrationspolis i uniform.  

- Hans arbetsfält omfattar hela Göteborg, men merparten av hans arbete utförs i 

stadsdelarna Hisingen och Nordost, vilka innehåller s.k. utsatta områden. 

 

                                                        
14 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.) 2012: Metodpraktikan: 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 40f & 210-
226. 
15 Ibid, 54f. 
16  Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne 2003: Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1. uppl., Li-
ber, Malmö, 67-74. 
17 Esaiasson et al. 2012, 276. 
18 Se exempel på Boströms erfarenhet komma till uttryck genom deltagande i stor föreläsning i London i 
artikeln ”Göteborgspolis: Vi har Al-Qaida och IS i Sverige” publicerad i Göteborgsposten. 
19 Johannessen & Tufte 2003, 11. 
20 Boström, Ulf, intervju via e-mail, 2016-01-04. 
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Boström utgör en lämplig respondent då hans svar från ett geografiskt avgränsat om-

råde kan jämföras med de mer övergripande sammanställningarna i övriga rapporter.  

 

1.3.1 Empirimaterial 

 

I syfte att korrekt beskriva vad som händer i problemområdena nyttjas främst rapporte-

ring från Polisen/Säkerhetspolisen samt forskarrapporter från Centrum för Asymmet-

riska Hot och Terrorismstudier (CATS) på Försvarshögskolan.  

 

Ett mindre antal mediala artiklar används för att exemplifiera händelser relaterade till 

problemen denna uppsats intresserar sig för. Dessutom underbyggs slutsatserna som 

dras i textanalysen av intervjusvar från integrationspolis Boström.  

 

1.3.2 Källkritik 

 

Empirin som används i analysen härrör främst från Polisen respektive CATS på För-

svarshögskolan. Empirin har granskats enlig källkritiska principer.21 

 

Empirins tyngdpunkt avhandlar händelser mellan 2013-2015. Detta i syfte att ha tids-

mässigt samband med problembilden av idag. Merparten av empirin utgörs av trade-

ring, eftersom det till största del är frågan om inhämtning och sammanställning av and-

ras uppfattningar. Det föreligger vidare en risk att rapporter tagit med resultat från tidi-

gare färdigställda rapporter.  

 

I problemområdena kan det inte uteslutas att vissa personer friserar sina svar beroende 

på hur trygga de känner sig i situationen att uttala sig om problem i sitt närområde. 

Rapporterna använder ett flertal källor och uppsatsen nyttjar flera olika rapporter, vil-

ket minskar konsekvensen av eventuell påverkan hos några av ursprungskällorna. 

 

Det empiriska underlaget härstammar till övervägande del från personal med i grunden 

majoritetssamhällets perspektiv, vilket sannolikt leder till tendens.  Perspektivet från 

den vanlige invånaren eller en kriminell i problemområdena saknas. Uppfattningar har 

följaktligen delgivits via en polis, socialarbetare eller forskare. Detta uppsatsarbete har 

inte tidsmässigt medgivit att insamla det motstående perspektivet. Detta förhållande är 

viktigt att beakta vid läsning av empirin. 

 

Avseende Polisens rapporter (även intervjun) finns risk för tendensiösa inslag då t.ex. 

poliskollegor insamlat underlag från andra kollegor. Tendensen kan leda till en önskan 

att framställa sitt ansvarsområde i bra dager, eller att framställa problemen inom sitt 

                                                        
21 Thurén, Torsten 2013: Källkritik, Liber, Stockholm, 7f. 
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ansvarsområde som större syftande till ökad resursallokering. Dessa förhållanden kan 

gälla för all typ av personal som deltagit som ursprungskälla.  

 

CATS arbete är beroende av nya forskningsuppdrag, varför det inte heller i deras rap-

porter går att vara säker på tendensfrihet. Samtidigt skall forskare förhålla sig till forsk-

ningsetiska riktlinjer, vilket minskar sannolikheten för allvarliga konsekvenser av even-

tuell tendens. De många olika respondenter som använts i rapporterna samt att denna 

uppsats lyfter fram en övergripande problembild minskar konsekvensen av eventuella 

tendensiösa inslag i empirin. 

 

Efter publiceringen av rapporten Hot mot demokrati och värdegrund- en lägesbild från 

Malmö framfördes kritik mot FHS/CATS då allt bakgrundsmaterial till intervjuerna för-

störts. Detta genomfördes för att säkerställa respondenternas anonymitet, men medför-

de att detta material ej kunde utlämnas, vilket innebar svårigheter med intersubjektivi-

teten. Justitieombudsmannen utredde frågan och även om kritik framfördes ansågs det 

ej befogat att utreda straffrättsligt ansvar.22 Det framfördes också kritik från forskare att 

rapporten var ovetenskapligt genomförd.23 Andra rapporter som avhandlar radikali-

seringsproblematiken och som används i denna uppsats kommer dock fram till liknande 

slutsatser som Rosengårdsrapporten. 

 

Sammantaget utgör dock tyngdpunkten av källor till Polis och CATS något positivt i käll-

kritiskt hänseende. Vetenskapligt förhållningssätt hos forskare vid Försvarshögskolan 

respektive den i Sverige normalt förekommande uppfattningen om neutral myndighets-

utövning borgar för att underlaget för denna uppsats kan anses ha godtagbar sakriktig-

het. 

 

1.3.3 Validitet och reliabilitet     

 

Validiteten och reliabiliteten hänger ihop med vilka källor som används i undersökning-

en och hur dessa används. Därav är redovisning av källkritik från föregående kapitel, 

men också kritik av använda teorier en viktig del i uppsatsen. Transparens och tydlig 

förklaring hur författaren gått till väga är en förutsättning för intersubjektivitet.24 Se ka-

pitel 1.3 och 2.5. 

 

Genom att redogöra för de teorier som uppsatsen förhåller sig till och förklara hur de 

teoretiska begreppen operationaliseras i kapitel 2.5 genereras en god validitet. Vidare är 

det viktigt att i analysen följa det analysverktyg som redovisas. Eventuella tolkningar el-

ler ”mellan raderna” budskap måste tydligt redovisas, både i validitets och i reliabili-

                                                        
22http://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3%A4ttelse
%202010-11.pdf, besökt kl 10.00, 160303. 
23 Se exempelvis artikeln ”Rapporten om Rosengård döms ut” i Sydsvenska Dagbladet. 
24 Johannessen & Tufte, 2003, 261. 

http://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3%A4ttelse%202010-11.pdf
http://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3%A4ttelse%202010-11.pdf
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tetshänseende. När slutsatser dras via en tolkning föreligger risk för subjektivitet i den 

dragna slutsatsen, varför det återigen är viktigt med tydlig redovisning hur ett fenomen 

indikeras och påföljande slutsats dras.25  

 

Läsaren bör vara aktsam om att okritiskt generalisera resultatet från denna uppsats till 

andra situationer då den yttre validiteten ofta är svag vid fallstudier.26 Då denna under-

sökning genomförs som en kvalitativ textanalys av rapporter från Polisen och forsk-

ningsvärlden på situationen i svenska problemområden, erhåller den följaktligen mot-

svarande svaga yttre validitet. 

 

Rapporter som analyseras i denna uppsats är alla öppna. Dessutom är flera av rappor-

terna sammanfattande i sin utformning. Detta innebär att det föreligger risk att det är 

svårt att dra slutsatser hur situationen i ett avgränsat område förhåller sig. Indikatorer 

kan vara ihopsamlade från flera områden och tillsammans utgöra ett svar. Författarens 

bedömning är att dessa svar finns att tillgå, men att de är sekretessbelagda och lämpar 

sig därför för fortsatt forskning. Vidare innebär intervjun med integrationspolisen från 

Göteborg att uppsatsen lyfter fram praktiska erfarenheter som är geografiskt avgrän-

sade. Området nordöstra Göteborg27 beskrivs dessutom som ett av de områden där pro-

blemen nått längst och utgör därför en intressant jämförelse med den allmänna beskriv-

ningen. Endast en respondent utgör ett extremt begränsat urval. Om åsikterna i inter-

vjun överensstämmer med budskapen i CATS och Polisens övriga rapporter stärks in-

tervjuns reliabilitet. Det går dock inte att generalisera dess erfarenheter till andra områ-

den. 

 

1.3.4 Begreppsanvändning 

 

I en diskussion gällande företeelser vilka är oklara till sin kategorisering är betydelsen 

av begrepp viktig. Uppror och upprorsmotverkan är centrala begrepp i denna uppsats 

och de skall inledningsvis förstås utifrån denna historiskt accepterade definition: 

  

Uppror   

”Det är en organiserad rörelse syftad till att störta en författningsenlig regering genom  

att använda subversion och väpnad konflikt. Den största skillnaden mellan ett uppror  

och andra rörelser är beslutet att använda våld för att uppnå politiska mål (…).”28  

Se kapitel 2 för ytterligare förklaring. Användningen av nya upprorsteorier kan innebära  

att en modifierad definition av uppror behöver appliceras. 

 

                                                        
25 Esaiasson et al. 2012, 56-65. 
26 Ibid, 154ff. 
27 Polisen 2014: En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället, Polisen, 
Stockholm, 9. 
28 FM 3-24 2009, 1-1. 
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Upprorsmotverkan  

”Upprorsmotverkan involverar alla politiska, ekonomiska, militära, paramilitära,  

psykologiska och civila åtgärder som en regering genomför i syfte att besegra ett uppror 

(…).”29 Se kapitel 2 för ytterligare förklaring. Det centrala med upprorsmotverkan för 

den här uppsatsen är insikten att det krävs en allomfattande ansats.  

  

Under kapitel 2 kommer det globala upproret att presenteras och där framgår att be-

grepp som terrorism och jihadism är inslag i det globala upproret. Vidare redovisas i in-

ledningen av denna uppsats att Försvarsmakten kan stödja polisen mot terrorism.30 

Detta förhållande och det faktum att liknelser finns med definitionen av uppror gör 

detta begrepp värt att beakta. 

         

Terrorism  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver på websidan  

säkerhetspolitik.se att det inte existerar en allmänt accepterad definition av begreppet, 

vilket innebär att varje aktör och stat själv måste definiera terrorism. Detta bidrar 

följaktligen till gränsdragningsproblematiken för roller i dess bekämpning. 

”En tämligen etablerad definition är dock att motstånd går över till terrorism när  

oskyldiga människor drabbas av ett planerat våld vars syfte är att skapa rädsla och  

politisk-, ekonomisk- och/eller sociala förändringar.”31 

 

Jihadism  

Jihadism har i västvärlden ofta beskrivits som muslimernas heliga krig mot de otrogna, 

men Jihad har i sig ingen krigisk innebörd och kan delas in i det stora och lilla Jihad. Det 

stora Jihad beskriver en inre strävan att bli en bättre människa och vilja att utföra Guds 

befallningar på jorden. Jihad som ett politiskt och socialt uppror mot en orättfärdig 

härskare är det lilla Jihad. Många av dagens globala jihadrörelser tillämpar endast det 

lilla jihad och i viss mån även en militant förvriden form av detta.32 Ordet behöver  

förstås då det förekommer vid diskussion om radikaliseringsproblematiken inom de  

utsatta områdena. 

   

Utgångspunkten för denna undersökning är situationen i de områden som Polisen omta-

lar i sin rapport Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015. Uppsatsen använder 

det sammanfattande ordet problemområden, vilket likställs med det Polisen kallar ut-

satta områden. 

 

 

                                                        
29 FM 3-24 2009, 1-2. 
30 Regeringskansliet 2014, 65. 
31 http://www.sakerhetspolitik.se/Larare/Lararhandledning/Hot-och-risker/Terrorism, besökt kl 15.00, 
151208.  
32 Rashid, Ahmed 2002: Jihad: framväxten av en militant islam i Centralasien, Svenska Afghanistankommit-
tén, Stockholm, 17f. 

http://www.sakerhetspolitik.se/Larare/Lararhandledning/Hot-och-risker/Terrorism


Namn: Mathias Atterland 160309  
Kurs: HSU 9 

Sida 11 av 53 
 

Problemområden   

 ”Med utsatta geografiska områden menas geografiskt avgränsade områden där lokala 

kriminella nätverk har ett tydligt genomslag i lokalsamhället.(…)”33 

”(…) Flera av de utsatta geografiska områdena ingår i regeringens urbana utvecklings-

område och uppfyller därmed regeringens statistiska krav för att klassas som socioeko-

nomiskt utsatta områden präglade av utanförskap. Brottsförebyggande rådet menar att 

det i de tre storstäderna finns områden som präglas av: etnisk och ekonomisk segregat-

ion, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och höga ohälsotal.”34 

 

1.3.5 Avgränsning 

 

Problematiken om vilka juridiska förutsättningar som gäller för att Försvarsmakten 

skall tillåtas verka mot en upprorssituation i Sverige kommer inte beröras i denna upp-

sats. Det konstateras att Försvarsmakten i fred kan stödja Polisen och att en utveckling 

från fred mot krig innebär en gråzon där ansvarsförhållandena är komplicerade att re-

dogöra för. 

 

De resonemang som förs kring de ideologiskt drivna grupperingarna kommer fokuseras 

på den våldsbejakande islamismen p.g.a. att den idag anses utgöra det allvarligaste at-

tentatshotet mot Sverige.35 

1.4 Disposition 
 

Det andra kapitlet beskriver de teorier som utgör grunden för denna uppsats. I avslut-

ningen på detta kapitel genomförs operationalisering av teorierna och ett analysverktyg 

skapas.  

 

I det tredje kapitlet presenteras situationen i de problemområden, på vilka den här 

undersökningen fokuserar.  Analysverktyget appliceras på det beskrivna tillståndet och 

slutsatser dras huruvida det teoretiska ramverket kring uppror är applicerbart på den 

svenska situationen. I detta kapitel redovisas också sammanfattande intervjusvar kring 

specifika erfarenheter från Göteborg, vilka används för att underbygga relevansen i tex-

tanalysens slutsatser.  

 

I det fjärde kapitlet redovisas resultatet av undersökningen och forskningsfrågan besva-

ras. En diskussion förs kring resultatet och förslag till fortsatt forskning redovisas.   

 

 

  
                                                        
33 Polisen 2015c: Polisens rapport om organiserad brottslighet 2015, Polisen, Stockholm, 14. 
34 Ibid, 14. 
35 Säkerhetspolisen 2014: Säkerhetspolisens årsbok 2014, Säkerhetspolisen, Stockholm, 56ff. 
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2 Teori 
 

Inledningen av detta kapitel utgörs av tidigare forskning. Detta i syfte att förankra det 

teoretiska kapitlet i en i västvärlden till stor del accepterad teoribildning. Nästkom-

mande avsnitt utgörs av en presentation av FM 3-24 (teori 1). I normala fall är inte en 

handbok eller doktrin att betrakta som en teori. FM 3-24 är dock inte en utpräglad 

handbok/doktrin36 som endast syftar till att förmedla handlingsregler. Den är produce-

rad med en ansats av vetenskaplig grund och har kondenserat tidigare teoribildning, in-

klusive lärdomar och rekommendationer.37   

 

Därefter presenteras två mer kontroversiella upprorsteorier. Bunker skriver att seku-

lära kriminella och heliga krigare representerar ytterligheterna i en ny typ av upprors-

spektrum.38 I denna undersökning representeras dessa ytterligheter av kriminellt upp-

ror (teori 2) och det globala upproret (teori 3). Både uppror och upprorsmotverkan ut-

vecklas i texten, eftersom dessa två inriktningar kan liknas vid motstående sidor av ett 

mynt. De är därför intimt sammankopplade och kan tillsammans hjälpa till att skapa en 

helhetsförståelse.39 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

The Routledge Handbook of Insurgency and Counterinsurgency av Rich och Duvesteyn är 

en antologi om uppror. Den ger en översikt avseende den pågående akademiska debat-

ten kring uppror och upprorsmotverkan.  Boken ger en allmän bild av hur intresset för 

upprorsteorier pendlat starkt genom åren.40 

 

De första erfarenheterna till det som vi idag kallar upprorsmotverkan kan spåras till 

1800-talet. Krig och konflikter uppstod i de kolonier som flera länder i Europa skaffat 

sig. Det var under 1900-talets första hälft svårt att få gehör för problem som ”småkrig” 

och ”kolonial polistjänst”. Två världskrig medförde att fokus kom att hamna på stora 

konventionella krig.41 

 

Upprorsmotverkan har förekommit sedan 1800-talet, men begreppet hade en storhets-

tid på 50- och 60-talet då en mängd rörelser genom väpnad kamp sökte frihet från sina 

                                                        
36 MSD 2012, 8. 
37 Jones, David Martin & Smith M.L.R. 2010: “Whose Hearts and Whose Minds? The Curious Case of Global 
Counter-Insurgency”, The Journal of Strategic Studies, Vol. 33, No 1, 83f. 
38 Bunker 2012, 46. 
39 Wilson, Greg 2011: The Mystic Diamond: Applying the Diamond Model of Counterinsurgency in the Philip-
pines, i Freeman, Michael & Rothstein, Hy (Red.) 2011: Gangs and Guerillas: Ideas from Counterinsurgency 
and Counterterrorism, NPS, Monterey, 27. 
40 Rich & Duyvesteyn 2012, s. 1-15 & Kilcullen, David 2012: Counterinsurgency The state of a controversial 
art, i Rich & Duyvesteyn 2012, 128-149. 
41 Beckett, Ian 2012:  The Historiography of Insurgency, i Rich, & Duyvesteyn 2012, 23ff. 
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koloniala herrar. Upprorsbekämpning har som teori och praktik återigen aktualiserats i 

samband med konflikterna i Irak och Afghanistan från 2003 och framåt. Det kan konsta-

teras att varje konflikt till del är unik, varför det existerar frågetecken kring huruvida 

det går att applicera erfarenheter från postkoloniala krig på dagens och framtidens kon-

flikter. En konsekvens av detta är en pågående debatt huruvida upprorsmotverkan är 

användbart och lämpligt, respektive om det går att förändra dess innebörd kopplat till 

nya typer av hotbilder och konflikter.42 Innehållet i denna uppsats kan förhoppningsvis 

bidra till denna debatt. 

 

Exempel på litteratur som producerades under 1960-talet som blivit inflytelserika inom 

upprors- och upprorsmotverkanteori är Peoples War, Peoples Army (1962) av Vo 

Nguyen Giap, Selected Military Writings (1963) av Mao Tse-tung, Guerilla Warfare 

(1969) av Che Guevara respektive La Guerre Moderne (1964) av Roger Trinquier, 

Counterinsurgency Warfare (1964) av David Galula och Defeating Communist Insurgency 

(1966) av Robert Thompson.43 Dessa teoretiker utgör exempel på auktoriteter vilka ana-

lyserades i arbetet med FM 3-24. 

 

I Jones & Smiths artikel Whose Hearts and Whose Minds? The Curious Case of Global 

Counter-Insurgency hävdar Hoffman att renässansen av upprorsmotverkan efter 2003 

ledde till två skolor. Den första benämner han som ”Ny-klassisk upprorsmotverkan”, 

som han anser är bunden till tid och rum där den kommunistiska ideologin fortfarande 

ofta utgör ramverket. Här krävs djup kunskap och förståelse för de sociala och politiska 

förhållandena i de angivna områdena. Dessa ligger till grund för att skapa en effektiv 

strategi för att kväsa upproret. Den andra skolan är inte kopplat till lokala territorier, 

inte heller har den kommunismen som drivkraft. Den lokala och den globala arenan in-

teragerar och skapar ett nätverksliknande motstånd. Exempel utgörs av den islamistiska 

jihadismen som växte sig stark efter 11 september 2001.44 

 

Två andra forskare, Mackinlay och Kilcullen menar att de ”gamla” postkoloniala upp-

rorsteorierna inte räcker till för tillämpning i dagens nya konfliktmönster. De utvecklar 

sina tankar kring att upproren förändrats från att i huvudsak ha varit nationella konflik-

ter, ofta med Maoistiska rötter, till en global kamp ofta med islamistiska förtecken. Utö-

ver skillnader i grundmotivation, så skiljer sig också den nya typen av globalt uppror i 

fråga om medel. Internet har fått sitt genomslag även inom denna typ av verksamhet och 

används för bl.a. kommunikation, rekrytering, propaganda och verkan. Namnet global 

indikerar att en förändring också har skett i fråga om geografi. Tidigare var upproren 

knutna till ett land eller en region, men nu är verksamheten gränsöverskridande – glo-

bal. 45 Det globala upproret utvecklas i kapitel 2.4.  

 

                                                        
42 Beckett 2012, 23-28 & Kilcullen 2012, 128-133. 
43 Beckett 2012, 25. 
44 Jones & Smith 2010, 84. 
45 Rich & Duyvesteyn 2012, 12f. 
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Det konstateras att gränsen mellan uppror och kriminalitet är svår att dra och att be-

greppen allt mer överlappar varandra. Därvidlag har det också skett en förändring från 

att upprorsrörelser främst verkade på landsbygden till att de i större utsträckning ver-

kar i stadsmiljö. Förutsättningarna för att applicera motåtgärder för polis, underrättel-

setjänster och militär har följaktligen också förändrats. 46 Kriminellt drivna uppror ut-

vecklas i kapitel 2.3. 

 

Jones och Smith tillhör de forskare som framfört kritik mot de många olika vinklingar 

och omfattningar av begreppen uppror och upprorsmotverkan som utvecklats. Enligt 

dem leder denna mångfacettering till motsägelsefullhet och förvirring både vad gäller 

förståelse av uppror och hur det skall bekämpas.47 

 

Kilcullen menar i sin kritik av begreppet upprorsmotverkan att det akademiska värdet 

av upprorsmotverkan som teori kan ifrågasättas eftersom flera av de forskare och prak-

tiker som skrev om detta på 60-talet hämtade sina erfarenheter från ett väldigt litet an-

tal fall. När dessutom FM 3-24 till stor del tar avstamp från 1960-talets forskning så le-

der det till följdfel.48  

 

Trots kritik har de mer traditionella åsikterna kring uppror och upprorsmotverkan i allt 

högre grad börjat bli utmanad av nya politiska och militära perspektiv på inomstatliga 

konflikter, otydliga operationsmiljöer där kriminell, polisiär och militär verksamhet 

blandas och i vissa fall flyter ihop.49 

 

2.2 ”Ny-klassiskt uppror” enligt FM 3-24 (Teori 1) 
 

Denna del syftar till att ge en grundläggande förståelse av begreppen uppror och upp-

rorsmotverkan. FM 3-24 har en förankring i historiska väl accepterade upprorsteorier. 

Kommentarer kring FM 3-24, bl.a. dess relevans som teori finns att läsa i inledningen av 

kapitel 2 och 2.1.  

 

FM 3-24 var en syntes av tidigare teoribildningen och erfarenheter. En allomfattande 

operativ doktrin för amerikansk militär eftersträvades.50 Operationerna i Afghanistan 

och Irak kan ses som en katalysator för att överse erfarenheter och skapande av ny 

doktrin för upprorsmotverkan som inte är geografiskt definierad. Användbarheten i 

denna uppsats skall ses i ljuset av dess förankring i historiska erfarenheter och accepte-

rade teoribildningar. Den hjälper oss att förstå uppror. 

                                                        
46 Rich & Duyvesteyn 2012, 12f. 
47 Jones & Smith 2010, 85. 
48 Kilcullen 2012, 132-136. 
49 Bunker 2012, 50. 
50 Jones & Smith 2010, 83f.  
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2.2.1 Uppror 

 

FM 3-24 redovisar bl.a. åtta dynamikerna, vilka definierar vilka krafter som bygger upp 

ett uppror och är de som presenteras i detta kapitel.51  

 

Ledarskap 

Ledarskapet är viktigt i ett uppror. De förmår att tolka och sätta ord på de missnöjen 

som existerar hos befolkningen. De kan presentera alternativa lösningar på befintliga 

problem och förhållanden. Effektiva insurgentledare tillser att deras förklaringar och 

lösningar blir kända, i syfte att tillskansa sig folkligt stöd. Ofta härstammar ledarskapet 

från en utbildad elit med förmåga att organisera och inspirera upproret. För att bli 

framgångsrika måste de bryta banden mellan folket och den politiska makten, samt 

skapa trovärdighet inom den egna rörelsen.52 

 

Mål   

Upproret strävar oftast mot något av följande mål: 

 

1. Störta befintlig politisk makt 

2. Kasta ut utomstående eller ockupanter. 

3. Skapa ett område där staten har så lite inflytande/kontroll som möjligt. 

 

Det gemensamma med dessa mål är en förskjutning av makt till från den konstitution-

ella makten till insurgenterna. Upprorsmakarna skall vara ett attraktivt alternativ till 

den befintliga statsmakten.53 

 

Ideologi 

Ofta används ideologi för att förklara vilka brister som existerar i det befintliga styret. 

Vidare kan ideologin påvisa hur ett alternativ kan och borde fungera. Kända exempel på 

ideologier kopplat till upprorsrörelser utgör kommunism och religiös extremism.54  

 

Miljö och Geografi 

Kultur, religion, stamtillhörighet och andra demografiska faktorer påverkar tillsammans 

med väder och terrängtyp alla som deltar i konflikten. Den som bäst anpassar sig till och 

kan förhålla sig till dessa förhållanden kan dra stora fördelar gentemot motparten.55 

 

Externt stöd 

Externt stöd inkluderar moraliskt, politiskt, resurs eller tillåtande av en fristad. Stödet 

kan komma från en stat, icke statliga organisationer, gränsöverskridande brottslighet, 

                                                        
51 FM 3-24 2009, 2-1. 
52 Ibid, 2-5 & 2-6. 
53 Ibid, 2-7 & 2-8. 
54 Ibid, 2-9 & 2-10. 
55 Ibid, 2-10 & 2-11. 
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religiösa och etniska grupper. Även ett nätverk skapat på internet kan betraktas som ex-

ternt stöd. Det externa stödet påverkar följaktligen effektiviteten i upproret.56  

 

Internt stöd 

Det interna stödet kan delas in i folkligt och logistiskt stöd, vilka bägge är nödvändiga 

delar för insurgenterna. Dessutom benämns tillgång till baser som del av det interna 

stödet, som i sin tur delas in i ”säkra hus” (Safe houses) i stadsmiljö och basområden i 

landsbygdsmiljö.57 

 

Faser och Tidsaxel 

De flesta uppror utvecklas genom tre faser:58 

 

Fas I (Möjlig och begynnande) Regeringsmakten har starkare styrkor än  

insurgenterna. Fokus hos insurgenterna är överlevnad 

och uppbyggnad av stöd. 

 

Fas II (Gerilla) Styrkeförhållandena börjar jämna ut sig och gerilla-

krigföring är den viktigaste aktiviteten. 

 

Fas III (Krig) När insurgenterna uppfattar att deras styrkor är över-

lägsen regeringsmaktens och de följaktligen börjar 

med konventionell krigföring. 

 

Organisations- och operationsmönster 

Även om alla uppror har en unik kontext, finns det ofta likheter hur olika upprorsgrup-

per har utvecklats och hur de arbetar. Detta faktum kan hjälpa till att förutsäga vad som 

kan komma att ske. Organisations- och operationsmönster kan också variera inom ett 

operationsområde i både tid och rum. Dessutom är insurgenterna ofta flexibla och an-

passningsbenägna, vilket ställer motsvarande krav på regeringsmakten om den skall bli 

framgångsrik i sin upprorsmotverkan.59 

 

Sammanfattningsvis kan upproret enligt FM 3-24 utryckas som: 

En organiserad rörelse som genom våldsanvändning strävar efter politiska mål, ytterst 

syftad till att störta statsmakten genom att använda subversion och väpnad konflikt. 

 

 

 

                                                        
56 FM 3-24 2009, 2-11 & 2-12. 
57 Ibid, 2-12 & 2-13. 
58 Ibid, 2-15 & 2-16. 
59 Ibid, 2-16. 
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2.2.2 Upprorsmotverkan 

 

Slutmålet för upprorsmotverkan är att den legitima makten kan förse befolkningen med 

en effektiv och accepterad statsmakt. Detta omfattar att tillse att befolkningen skyddas 

och erhåller nödvändig service och följaktligen att eliminera orsakerna till att upprorssi-

tuationen uppstått.60 

 

En generisk upprorsmotverkan kan exemplifieras med en operationsdesign bestående 

av sju operationslinjer. Detta skall inte ses som den allenarådande lösningen, utan som 

en lämplig utgångspunkt för nödvändiga anpassningar och förfiningar (se figur 1). En 

fördel med att uttrycka sig i en operationsdesign är att det visualiserar en gemensam 

plan där alla ingående aktörer kan arbeta för att uppnå det gemensamma slutmålet. Ko-

ordinering mellan operationslinjer utgör en viktig del i ledningen av upprorsbekämp-

ningen.61 Samordning och samarbete mellan olika organisationer och myndigheter är en 

förutsättning för att upprorsmotverkan skall fungera.62 

 

 
    Figur 1: Generisk operationsdesign med exempel på operationslinjer.63 

 

                                                        
60 FM 3-24 2009, 3-1. 
61 Ibid, 3-7. 
62 Ibid, 3-2 & 3-5. 
63 Ibid, 3-8. 
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2.3 Kriminellt uppror (Teori 2) 
 

Händelserna som beskrivs i uppsatsens inledning utförs främst av kriminella gruppe-

ringar varför denna teori är relevant. Teorin om det kriminella upproret har sitt ur-

sprung från situationen i vissa latin- och sydamerikanska länder respektive USA och att 

jämföra dem med Sverige kan kännas långsökt. Statsmakten är olika stark i dessa länder, 

så även rättssystemet. Problemen startar dock i den lokala kontexten med ett likartat 

utvecklingsmönster och i det avseendet är jämförelsen relevant. Det centrala budskapet 

i teorin är att kriminella gäng som tillåts agera och utvecklas kommer leda till ett hot 

mot samhället och ytterst den stat de verkar inom. Kriminologen Jerzey Sarnecki kom-

menterade Polisens satsning i Södertälje 2011: 

 

 ”Stan upplevs i viss mån vara kontollerad av gängen, vilket oroar allmänheten. Grovt 

våld som drabbar urskillningslöst med bland annat skjutningar även av oskyldiga. 

Gängen har genom detta skaffat sig ett slag våldskapital, en känsla att gängen har makt 

över staden (…).(…) Det finns en risk för en italiensk eller sydamerikansk utveckling att 

pengarna kan komma att även påverka politiken, om samhället drar sig tillbaka så att 

dessa grupperingar får utrymme.”64 

 

Sullivan har i artikeln Future Conflict: Criminal Insurgencies, Gangs and Intelligence i 

Small Wars Journal presenterat en teori kring kriminellt uppror. Hans forskning och 

slutsatser bygger främst på erfarenheter från USA och Sydamerika. Han har myntat ut-

trycket ”Kriminellt uppror” där gängverksamhet som yttersta konsekvens hotar en stats 

politiska kontroll. Artikeln visar hur gatugäng från att vara lokala i sin verksamhetsut-

övning utvecklas till att bli ett hot mot samhället och staters självständighet.65 I syfte att 

understryka relevansen av sina tankar citerar Sullivan van Creveld ” I framtiden, kom-

mer krig inte att föras mellan arméer utan av grupperingar som vi idag kallar för terro-

rister, gerilla, banditer och rånare, men som helt säkert kommer använda andra formella 

titlar för att beskriva sig själva”66 

 

Sullivan menar att de kriminella grupperna skiljer sig från ”vanliga” terrorister, ef-

tersom deras politiska motiv egentligen är ekonomisk kontroll. De strävar efter krimi-

nella enklaver för att där kunna verka obehindrat. Han menar vidare att gränsöverskri-

dande kriminalitet har global räckvidd likt dagens globala samhällsutveckling. Genom 

att normalisera användningen av våld och korruption undermineras det civila samhället 

och dess institutioner, vilket i en kulminerande effekt riskerar att destabilisera hela nat-

ioner. På lokal/stadsdelsnivå utgör våldet, hotbilden och den politiska korruptionen 

som utövas av gängen en risk för den allmänna säkerheten. Sullivan namnger sådana 

                                                        
64 http://www.blaljus.nu/nyhetsartikel/stor-polissatsning-mot-kriminella-gang-i-sodertalje, besökt kl 
10.00, 160202. 
65 Sullivan 2009. 
66 Ibid, 1. 
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områden ”misslyckade samhällen/stadsdelar” (Failed Communities) som en parallell till 

uttycket misslyckade stater (Failed States).67 

 

Manwaring stödjer Sullivans beskrivning av konsekvenserna av gängens verksamhet. 

Han menar att gängens önskan av handlingsutrymme skapar ett behov av att kontrollera 

eller i dess yttersta förlängning avsätta den politiska makten. Våld och hot är bara sym-

tom på hotbilden som antingen kan leda till en stats kollaps eller åtminstone omfattande 

förändringar av densamma.68  

 

Gränsöverskridande organiserad brottslighet är också en utmaning för stater. Flera 

gatugäng har utvecklats från att vara ett stadsdelsproblem via ett nationsproblem till ett 

regions/globalt problem. Denna utveckling har katalyserats av nya rese- och migrat-

ionsmönster, tele- och IT-kommunikationsutveckling, som har inneburit att lokala gäng 

har spridits från enskilda stadsdelar till flera länder.  

 

För att kortfattat beskriva de tre utvecklingsstegen som Sullivan identifierat uttrycks tre 

generationssteg:69 

 

1. Revir: Första generationens gäng strävar efter att kontrollera ”sitt” revir. De har 

ett löst sammansatt ledarskap och fokuserar på att skydda sitt område och efter-

strävar gänglojalitet i dess närområde som kan utgöras av ett antal kvarter eller 

stadsdel. Brotten utförs främst lokalt och anpassas efter rådande  

omständigheter. 

2. Marknad: Andra generationens gäng är involverad i affärer. De är narkotikacen-

trerade entreprenörer. De skyddar sina marknader och försöker kontrollera sina 

konkurrenter. De verkar i större geografiska områden och har ibland öppna poli-

tiska agendor. Verksamheter kan till och med sträcka sig över landgränser. De 

tenderar att eftersträva en centraliserad ledning när deras verksamheter blir allt 

mer sofistikerade. 

3. Politik: Tredje generationens gäng har utvecklat en politisk inriktning. De efter-

strävar att verka på den globala arenan och genom förfinade metoder öka sin 

makt. De uppmuntrar finansiella förvärv och bedriver beskyddarverksamhet. Det 

förekommer att tredje generationens gäng har egna politiska och sociala mål-

sättningar. 

 

Vissa gäng spänner över mer än en generation. Den andra generationens gäng kan i 

vissa fall använda våld som ett påverkansmedel mot politiska institutioner, i syfte att 

förhindra insatser från polis och andra säkerhetsorgan. Detta sker framförallt när de 

kriminella gängen börjat dominera samhället inom de s.k. ”misslyckade samhällena”.  

                                                        
67 Sullivan 2009, 2.   
68 Manwaring, Max G. 2005: Street Gangs: The New Urban Insurgency, Army War College, Carlisle, v. 
69 Sullivan 2009, 5. 
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Den största skillnaden hos nästa nivå, den tredje generationen är att de har tydligare po-

litiska målsättningar och att de verkar på den globala arenan. Verksamheten har föränd-

rats från att ha fokuserat på marknadsskydd till att allmänt maktfokus. International-

isering kan sägas utgöra det sista ledet i gängens utveckling.70  

 

Sammanfattningsvis kan det kriminella upproret utryckas som: 

Kriminella gäng tillåts agera med hot och våld inom ett område, vilket som yttersta kon-

sekvens riskerar till leda till en stats kollaps eller åtminstone omfattande förändringar 

av densamma. 

 

2.3.1 Motverkan kriminellt av uppror 

 

När ett gäng fullt ut har utvecklats inom ett område kan det liknas vid en krigsherre som 

tillåts verka inom en misslyckad stat. Vidare riskerar ett område där staten tappat kon-

trollen erbjuda möjligheter för etablering av andra extremister och terrorister. Sullivan 

menar att samhället behöver förbereda sig för att motverka den ovan beskrivna gängut-

vecklingen och då erfordras att samhällets motåtgärder förbättras. Kapacitet behövs för 

att genomföra hela spektret av polisarbete från normal polistjänst till hantering av upp-

lopps-, terror- och upprorssituationer. Han påtalar också vikten av att underrättelsear-

bete och insatser blir nära sammankopplade. Förståelsen för vikten av denna samman-

koppling är vital för att kunna prestera en positiv synergieffekt. Vidare behöver hela 

samhällets resurser samordnas med en hög grad av samarbete mellan myndigheter i 

syfte att nå ett nödvändigt resultat.71 

 

Manwaring beskriver att uppror traditionellt varit ett militärt problem och att gängbild-

ningar varit ett polisiärt problem. Eftersom framförallt konsekvensen av tredje generat-

ionens gäng riskerar bli omfattande för samhället, måste myndigheter av alla slag sam-

arbeta och samordna sina motåtgärder. Detta för att skydda befolkningen, men också för 

att komma åt grundorsaken till problemen som exempelvis orättvisor, ojämlikhet, för-

tryck och korruption.72 

 

Omfattningen och konsekvensen av gängproblematiken är sannolikt avhängd på hur 

stark en statsbildning och dess institutioner är. Ett land som Sverige kan ändå ta lärdom 

av vad kriminella grupperingars maktanspråk kan leda till om de inte stoppas. 

 

 

 

 

                                                        
70 Sullivan 2009, 6f. 
71 Ibid, 8f. 
72 Manwaring 2005, vi. 
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2.4 Globalt uppror (Teori 3) 
 

Detta kapitel beskriver en ny typ av uppror som hänger samman med övrig global sam-

hällsutveckling och faktumet att allt fler konflikter har inslag av islamistisk kamp. Flera 

av dessa grupper använder sig av terrorism och därför är jämförelsen, mellan terrorism 

och uppror intressant. Våldsbejakande islamism förekommer i de svenska problemom-

rådena, vilket utgör en relevant koppling till teorin om det globala upproret.73 

 

Kilcullen skriver i artikeln Countering Global Insurgency i The Journal of Strategic Stu-

dies att kriget mot terrorismen (efter 11 sep 2001) i själva verket bör betraktas som en 

kampanj mot ett globalt islamistiskt uppror. Följaktligen borde det vara lämpligare att 

tillämpa teorier kring upprorsmotverkan än terrorismteorier. Han menar vidare att 

terrorism är medel och exemplifierar detta med ett citat av Fukuyama som hävdar att 

”Krig mot terrorism har samma relevans som krig mot ubåtar”.74 

 

Al Qaida (AQ) har tydligt uttalat en strategi innehållande en jihadistisk kamp mot väst-

världen och skapandet av ett kalifat i mellersta östern. Kilcullen tar sin utgångspunkt i 

AQ, men uttrycker att olika islamistiska grupper rättar in sig efter AQ budskap. Även lik-

heter i uppträdande och taktiska tillvägagångssätt går att finna. Det finns dock lite som 

tyder på att AQ utgör en central ledningsfunktion över de regionalt knutna rörelserna. 

Gemensamt är de olika islamistiska rörelsernas vision att västvärldens dominans skall 

ersättas med en jihadistisk dröm genom subversion, terrorism och uppror.75 Idag kan 

liknelser identifieras avseende grundtankarna och strategi hos AQ och Islamiska Staten 

(IS).76   

 

Fler likheter mellan regionala islamistiska rörelser är att de avvisar en mer moderat po-

litisk hållning och att flera av dess medlemmar deltagit i strid för den islamiska saken på 

platser som t.ex. Afghanistan, Tjetjenien och Bosnien. Härigenom har vänskapsband ofta 

utvecklats och i vissa fall även släktskap. Ekonomiskt stöd mellan regioner och/eller 

från samma, ofta arabiska ursprung existerar också.  Bilden växer fram att det är fråga 

om samarbete och understöd mellan lokala grupper som influeras samt finansiellt stöt-

tas av en mer övergripande organisation som AQ. De förenas under Jihad. Internet har 

här en självklar roll när det gäller att kommunicera, dela underrättelser och att sprida 

propaganda. Även delgivning av erfarenheter, praktiska tips och taktiska lösningar un-

derlättas av den nya tekniken. Detta innebär att ett uppträdande hos en lokal aktör kan 

efterliknas på en helt annan plats kort tid därefter.77 

 

                                                        
73 Säkerhetspolisen 2010: Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, Säkerhetspolisen, Stockholm, 67. 
74 Kilcullen, David J. 2005: “Countering Global Insurgency, The Journal of Strategic Studies”, Vol 28, No 4, 
597. 
75 Ibid, 598ff. 
76 Johnson Robert 2015: ”Det omoderna kriget”, Axess, Nr 6, 41f. 
77 Kilcullen 2005, 600f. 
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Inom varje operationsområde finns det lokala aktörer med lokalt grundade menings-

skiljaktigheter och konflikter. Dessa fanns ofta redan innan AQ och andra började tala 

om en världsomspännande islamism. Regionala aktörer kan utnyttja de lokala missnöje-

syttringarna och knyta dem till den globala jihadismen och därigenom erbjuda en för-

klaringsmodell i islams namn. AQ har kontakt med dessa regionala aktörer varför dessa 

regionala mellanskikt utgör en kritisk länk i det globala upproret. Det globala upproret 

består följaktligen av en samling oberoende nätverk och inte en enad organisation. Glo-

bala spelare kopplas samman med lokala aktörer genom regionala filialer, genom vilka 

de globala spelarna kan kanalisera sitt understöd. AQ utgjorde 2005 den mest kända 

globala aktören, men Kilcullen menar att det finns fler som konkurrerar på den globala 

arenan, redo att ta över om tillfälle bjuds.78 (Jämför dagens situation med IS, författarens 

kommentar.) 

 

Det globaliserade Jihad beskrivs bäst som ett uppror, i betydelsen att det är ett uppror 

som eftersträvar att störta etablerade regeringar och/eller samhällsordningar. För att 

uppnå detta används subversion, gerilla-taktik och terrorism, likt de flesta upprorsrö-

relser. Gräsrotssoldaterna härstammar ofta från socio-ekonomiskt utsatta grupper som 

upplever sig vara utestängda från övriga samhället. Ledarskapet kännetecknas av en ra-

dikaliserad elit som fjärmat sig från det allmänna. Skillnaden mellan ett klassiskt uppror 

och detta nya fenomen, det globala upproret är främst att det tidigare upproret strävade 

efter att störta/förändra styrelseskicket i ett distrikt eller en stat. Det globala (islamist-

iska) upproret eftersträvar att förändra hela den islamska delen av världen och dess 

förhållande till resterande länder. Islam skall till slut omfatta alla mänskliga samhällen. 

Omfattningen av det globala upproret är ny, men missnöjesanledningarna och metoder-

na är många gånger desamma som upprorsrörelser alltid använt sig av.79   

 

 Kilcullen menar att AQ och motsvarande organisationer utnyttjar lokala motsättningar 

och konflikter. De försöker förse människor med en förklaringsbild med religionen som 

förtecken. Härigenom kopplas den lokala motsättningen samman med den globala isla-

miska kampen, trots att det på lokal nivå från början handlade om något annat. 

Uppfattningen att religionen egentligen inte är drivkraften i upproret, utan att den är 

sekundär i förhållande till andra bakgrundsorsaker är en åsikt som tilldrar sig kritik. En 

synpunkt som existerar är att teoribildningarna inom uppror och upprorsmotverkan är 

skrivna med ett västvärldsperspektiv, varför slutsatser om t.ex. motiv för ett uppror ris-

kerar vara felaktiga.80   

 

En uppfattning växte sig stark under 1970- och 80-talen att terrorister var ett mindre 

antal, mer eller mindre galna individer som t.ex. Baader- Meinhof ligan och Röda Briga-

derna.81 Detta bidrog i sin tur till att terroristernas dåd bemöttes med en inställning att 

                                                        
78 Kilcullen 2005, 601f. 
79 Ibid, 603f. 
80 Jones & Smith 2010, 103ff. 
81 Baader- Meinhof ligan var en tysk terroristgrupp och Röda Brigaderna en italiensk terroristgrupp 
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varje enskild illgärning skulle bemötas av rättssystemet, där gärningsmännen skulle gri-

pas och ställas inför rätta. Dessa inställningar har följt med in i ”kriget mot terrorismen” 

och uttalanden som att ”vi förhandlar inte med terrorister” blir logiska.  

 

Det kan konstateras att det historiskt dragits paralleller mellan terrorism och uppror. 

Betraktas problemet som ett uppror anses insurgenterna representera djupare missnö-

jen och tvistefrågor. En konsekvens av detta är att kompromisser och förhandlingar kan 

inkluderas i syfte att övervinna dessa tvistefrågor. Detta leder följaktligen till att uppro-

ret är ett problem som omfattar hela regeringsmakten och inte bara polis och militär. 

Målet blir att besegra insurgenternas strategi, istället för att bara gripa förövarna till 

specifika dåd. Figur 2 visar på en jämförelse i synsätt på terrorism och uppror, vilket 

implicit leder till olika sätt att bekämpa dem.82  

 
 Figur 2: Kilcullens olika synsätt på terrorism och uppror.83 

 

En konflikt med bakomliggande lokala missnöjen har likheter med ett klassiskt uppror, 

som ofta haft den kommunistiska läran som drivkraft. Idag är islamismen istället en van-

ligt förekommande drivkraft. Det externa stödet utfördes förr främst av stater till skill-

nad från idag då fler enskilda och icke statliga aktörer utgör motsvarande stöd. När det 

globala upproret diskuteras bör följaktligen en jämförelse ske med det klassiska uppro-

ret. Vad är annorlunda respektive vad är nya fenomen? 

 

 

                                                        
82 Kilcullen 2005, 604f. 
83 Ibid, 606. 
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Sammanfattningsvis kan det globala upproret utryckas som: 

Ett uppror, i betydelsen att det eftersträvar att störta etablerade regeringar och/eller 

samhällsordningar. För att uppnå detta används subversion, gerilla-taktik och terrorism, 

likt de flesta upprorsrörelser. Den globala nätverksliknande spridningen med utnytt-

jande av modern kommunikation, samt att icke statliga aktörer är huvudaktörer är det 

som främst är särskiljande mot det klassiska upproret. 

 

2.4.1 Motverkan av det globala upproret 

 

60-talets upprorsmotverkan kan inte användas utan modifieringar. Kapitel 2.1  visar att 

det finns skillnader i det klassiska upproret jämfört med det globala upproret. Samord-

ning och ledning av en stats motåtgärder är en nyckelfaktor, som går att uppnå inom en 

nations gränser och självbestämmande. Ett led i detta är ett nära samarbete och integre-

ring av en stats myndigheter. På den globala nivån finns ingen global regeringsmakt, 

varför detta utgör en utmaning. Kort sagt, global upprorsmotverkan är problematiskt 

och Kilcullen menar att vi behöver leta svar både inom anti-terrorism och upprorsmot-

verkan.84  

 

Istället för att föra samman alla terroristrelaterade problem, vilket ”kriget mot terror-

ismen” tenderar att göra, bör problemen sorteras. Vilka missnöjen finns? Vad är driv-

krafterna bakom ett agerande? Finns det något samband mellan olika händelser och 

olika regioner? Struktureras och sorteras problemen och den samverkande länken mel-

lan aktörer bryts, upphör det globala upproret att existera. Det har transformerats till 

flera lokala konflikter, som behöver olika modeller av motverkan för att lyckas. Motver-

kan som i många fall kan drivas av en nationalstat. En framgångsfaktor i detta resone-

mang blir att identifiera och neutralisera de länkar som sammanfogar de globala aktö-

rerna med de lokala aktörerna. En kampanj skulle följaktligen kunna delas in i lokal, reg-

ional och global nivå, vilket också skulle medföra att insatserna bör analyseras utifrån 

vad de i sitt genomförande understödjer och inte bara vad de motverkar.85 

 

Innebörden av att sortera de olika konflikterna med tillhörande konfliktorsaker är att 

det inte går att applicera ett identiskt recept för hur vi skall gå till väga för att bekämpa 

ett lokalt uppror. Det förtar dock inte möjligheten se liknelser, att lära och dra erfaren-

heter från varandra. Detta är inte minst viktigt när det konstateras att insurgenterna hit-

tills påvisat snabb anpassning till nya förutsättningar.86 

 

Två viktiga inslag i upprorsmotverkan kan delas in i en konstitutionell väg och en kultu-

rell väg. Den konstitutionella vägen ska fokusera på att komma till rätta med de missnö-

jen och motsättningar som finns. Detta berövar upproret sin rekryteringsgrund som in-

                                                        
84 Kilcullen 2005, 606ff. 
85 Ibid, 608ff. 
86 Ibid, 611. 
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surgenterna nyttjar i sin propaganda. Den kulturella vägen innebär kunskap och förstå-

else för den lokala kulturen. Därigenom uppnås en förståelse för hur insurgenterna väl-

jer att förstå/tolka en händelse eller åtgärd från statsmakten. Språk och kulturell kom-

petens utgör kritiska förmågor i upprorsmotverkan.87 

 

2.5 Operationalisering  
 

Närmandet till problematiken i problemområdena sker med en fri syn på fenomenen 

som uppträder där. Detta leder till ett analysverktyg deriverad från tre upprorsteorier 

som presenteras i kapitel 2. Detta i syfte att med bred ansats söka efter indikatorer i det 

empiriska underlaget. FM 3-24 utgör den historiska förankringen till de ursprungliga 

upprorsteorierna. Dessutom finns i FM 3-24 en tydlig beskrivning av ingående delar i ett 

klassiskt uppror. Flera av dessa beskrivna delar av uppror används inte i analysverkty-

get. Detta då de implicit ändå är med, t.ex. ideologi (islamism), inte är applicerbara i den 

svenska kontexten, t.ex. faser i gerillakrig, eller så utgör de inte en gemensam nämnare.  

 

Det kriminella upproret har en koppling till situationen med kriminella gäng, vars verk-

samhet riskerar leda till en upprorssituation. Det globala upproret har en koppling till 

den våldsbejakande islamismen som återfinns i vissa problemområden.  Alla tre teorier 

handlar om uppror men med olika upplösning och vinkling. Ingen av dessa teoribild-

ningar kan självständigt förklara händelserna i problemområdena, men med hjälp av det 

breda angreppssättet ökar förståelsen av fenomenen. Där så är möjligt kommer också 

tecken som pekar mot den ena eller andra teorin att lyftas fram. 

 

2.5.1 Analysverktyg 

 

Gemensamma nämnare kring vad som konstituerar ett uppror utgör tillika operationella 

indikatorer. Indikatorerna deriveras från de tre teoribildningarna, från vilka denna stu-

die tar sin utgångspunkt. Indikatorerna presenteras i en tabell (figur 3), som också visar 

på vilket sätt de är kopplade till respektive teoritext. I tabellen har författaren komplet-

terat text, kursiverat och inom parantes, i syfte att hjälpa läsaren att se sambandet mel-

lan indikator och teori.   Efter tabellen beskrivs indikatorerna ytterligare och exempel på 

verksamhet vilken kan kategoriseras enligt respektive indikator redovisas. Analysverk-

tygets helhet erhålls följaktligen genom att läsa figur 3 tillsammans med efterföljande 

indikatorbeskrivning. 

 

                                                        
87 Kilcullen 2005, 611-614. 
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Figur 3: Analysverktyget och dess gemensamma nämnare, tillika operationella indikatorer 

mellan uppsatsens tre teoribildningar. 

 

I uppsatsens inledning definierades uppror enligt följande: 

”Det är en organiserad rörelse syftad till att störta en författningsenlig regering genom 

att använda subversion och väpnad konflikt. Den största skillnaden mellan ett uppror  

och andra rörelser är beslutet att använda våld för att uppnå politiska mål (…).”88 

 

Med viss modifiering för att omfatta alla teorierna utgör kopplingen till indikatorerna av 

följande: 

- En organiserad rörelse bryts ned till indikatorerna - ledarskap, mål och  

strategi. 

- Subversion och väpnad konflikt bryts ned och omformuleras till medel som an-

vänds i form av hot, utpressning, uppvigling och våld. 

- Politiska mål kompletteras med ekonomisk vinning, vilken härrör från det krimi-

nella upproret. 

- Grupperingarnas verksamhet är i behov av områdeskontroll och dess resurser 

och potential ökar om de tillförs externt stöd. 

                                                        
88 FM 3-24 2009, 1-1. 
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- Konsekvensen av grupperingarnas hot och våldsanvändning resulterar i en  

hotad befolkning. 

 

Ledarskap  

Finns ett ledarskap hos grupperingarna? Detta skulle tyda på en sammanhållen organi-

sation med en gemensam agenda som syftar till att minimera statens och myndigheter-

nas inflytande respektive utveckla sin grupps verksamhet. Ledarskap möjliggör sam-

ordnad verksamhet både gällande aktiviteter, men också avseende rekrytering och pro-

paganda. Ledarskapet kan också kanalisera eventuell ideologi som kan utgöra en driv-

kraft för ett eventuellt uppror.  

 

Mål 

Existerar målsättningar med grupperingarnas verksamhet som kan definieras som poli-

tiska eller mål av ekonomisk vinning. Rena maktanspråk i betydelsen att grupperingar-

na själva vill diktera sina villkor inordnas under politiska mål. Det innebär att någon an-

nan blir av med makt och i vår samhällstyp innebär det i förlängningen politisk makt. 

Målen kan också vara kopplade till en övergripande ideologi. Grupperingars strategi ut-

gör planen för att nå målsättningarna som skall vara av kriminell eller samhällsfientlig 

karaktär. Våld, hot, korruption, uppvigling och propaganda utgör exempel på medel som 

används för att uppnå målsättningar. 

 

Områdeskontroll 

Eftersträvas områdeskontroll av grupperna? Denna indikator kan vara besläktad med 

indikatorn Mål, men skall ses som en beståndsdel i en upprorsstrategi. Att skapa ett 

”eget” område som kan utgöra en maktbas där de statskontrollerade myndigheterna har 

minimal eller inget inflytande. En sådan maktbas kan användas för att obehindrat bed-

riva sin verksamhet, påverka befolkningen och dessutom för att expandera ett eventuellt 

uppror. Den här indikatorn kan vara särskiljande i det globala upproret, eftersom det 

inte på samma sätt som de klassiska upproren är knutet till ett territorium. En del av 

förklaringsmodellen av det globala upproret är dock att den lokala kampen från början 

ofta handlade om något annat än den övergripande religiösa kampen, varför områdes-

kontroll får anses relevant vid analys av ett potentiellt globalt uppror. Våld, hot, under-

rättelseinhämtning, korruption och propaganda utgör exempel på medel som kan an-

vändas för att uppnå områdeskontroll. 
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Strategi 

Strategi skall i detta sammanhang förstås som en plan att med tillgängliga medel uppnå 

sina mål. Detta får till följd att tre indikatorer får anses som nära sammankopplade, 

nämligen Ledarskap, Mål och Strategi. Ledarskap krävs för att sätta upp gemensamma 

mål och följaktligen en strategi för att nå dessa. Mönster i tillvägagångssätt talar för en 

planlagd verksamhet även om strategin inte är uttalad. Hot, våld, uppvigling och föränd-

ring av brottsligheten till exempelvis företagsbranschen utgör exempel på medel i en 

strategi för att nå målen. 

 

Externt stöd 

Existerar externt stöd till grupperingarna? Det externa stödet utgör en indikator som 

signalerar en effektivitet hos grupperingar. De har uppnått en viss genomslagskraft och 

påvisar en magnitud i det potentiella upproret. Stödet kan utgöras av ekonomiskt eller 

moraliskt stöd. Det kan härstamma från andra områden. Det kan utgå från annan nation 

eller kan utgöras av ett mer nätverksliknande stöd på Internet. 

 

Hotad befolkning  

Kampen om befolkningen är central inom upprorslitteraturen. Förekommer det verk-

samhet som gör att människor som bor och/eller verkar inom ett problemområde ut-

sätts för fysisk eller psykisk press. Gruppernas verksamhet innebär att samhället inte 

förmår att erbjuda rättmätig service och i förlängningen skydd. Hotad befolkning skall 

ses som en effekt av grupperingarnas verksamhet, som kan utgöras av hot och våld eller 

som en följdeffekt av att myndigheterna ej kan verka fullt ut inom ett område. 
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3 Analys av empirin 
 

I detta kapitel genomförs analys av empirin. Merparten av empirin härstammar från Po-

lisen, Säkerhetspolisen och CATS på Försvarshögskolan. Inledningsvis genomförs en 

allmän beskrivning av huvuddragen i denna empiri. Därefter presenteras analysen där 

undersökningens indikatorer från uppsatsens analysverktyg, som redovisats i föregå-

ende kapitel, nyttjas som underrubriker.  

 

3.1 Allmän beskrivning av empirin 
 

Polisens rapporter har ett fokus på kriminella aktörer med ekonomisk vinning som 

drivkraft. CATS rapporter handlar om problematik kring den våldsbejakande islamism-

en och radikalisering. 

 

Under 90-talet noterade Polisen att kriminella personer började sluta sig samman i vissa 

förorter. Det medförde att de blev starkare i sin brottsutövning. Makten hos de krimi-

nella sammanslutningarna växte, också utanför deras lokalsamhällen. Flera gemen-

samma nämnare har konstaterats i dessa problemområden. Exempel på dessa utgör et-

nisk och ekonomisk segregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, höga ohälsotal 

och bristande förvaltning.89  

 

För att sammanfatta bilden som Polisen ger i sina rapporter så hävdar de att den grova 

organiserade brottsligheten är samhällsfarlig. Ytterst påverkas den fysiska säkerheten i 

samhället samt det demokratiska beslutsfattandet.90 Övergripande anser Polisen att den 

ökande användningen av våld i form av vapen och sprängmedel utgör ett av de största 

problemen kopplat till organiserad brottslighet.91 

 

2007 fick Försvarshögskolan och CATS i uppdrag av regeringen att inleda en analys av 

utvecklingen av antidemokratiska krafter i samhället. Uppdraget innebar en inledning 

av kunskapsuppbyggnad kring åtgärder för att motverka hot mot den svenska demokra-

tin. Starten på detta uppdrag var en kunskapsöversikt över våldsbejakande extremism 

och radikalisering. Pilotprojektet utgjordes av en lägesstudie över situation i Malmö och 

benämndes: Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från Malmö92 . Andra se-

                                                        
89 Polisen 2014, 8. 
90 Polisen 2015b: Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2016-2017, Polisen, Stock-
holm, 2. 
91 Polisen 2015c, 29. 
92 Ranstorp, Magnus & Dos Santos, Josefine 2009: Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesbild från 
Malmö, Försvarshögskolan, Stockholm, 1ff. 
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nare rapporter har kommit fram till liktydiga rekommendationer93 som det inledande 

pilotprojektet.   

 

Inom EU beskriver begreppet radikalisering en process som leder till att en individ eller 

en grupp stödjer eller begår terroristhandlingar som en metod att främja en sak.94 

Följaktligen utgör rapporter kring radikalisering något som också ligger i linje med frå-

gor kring uppror. (Beskrivning av uppror i kapitel 1.3.4 och 2.) 

 

Utvecklingen av radikalisering behöver inte ske linjärt med tydliga faser utan kan ske 

plötsligt. Det bedöms att en allmän ökning av problemet med radikalisering skett sedan 

2003. Socioekonomiskt utsatta områden med segregation och utanförskap är vanligt fö-

rekommande beskrivningar över stadsdelar och förorter där dessa problem förekom-

mer. Dessa faktorer bidrar till en känsla av att inte tillhöra det svenska samhället och 

detta får sammantaget till följd att personer samtidigt kan känna en lokal och en global 

samhörighet inom de islamistiska grupperingarna.95 

 

En sammanfattande bild av CATS rapporter är att radikalisering och våldsbejakande 

islamism utgör ett växande problem i det svenska samhället. Denna ideologi har globala 

kopplingar som underlättas av den moderna världens kommunikationsmöjligheter. Vi-

dare existerar en kunskapsbrist hur detta skall bemötas i Sverige. 

 

Återigen bör risken för tendens påpekas, i det ensidiga ursprunget hos empirin (se käll-

kritik). Huruvida den redovisade uppfattningen delas av invånarna är oklart. 

 

3.2 Analys av situationen i problemområdena 
 

Parallellt med respektive indikators analyssvar presenteras intervjuns kondenserade 

svar kopplad till varje indikator. En sammanfattande slutsats avslutar respektive indika-

toranalys, som syftar till att lyfta fram kärnan i det detekterade resultatet. Där återfinns 

också vilken upprorsteori indikatorerna kan härledas från.  

 

Ledarskap 

Aktörerna är i större grad sammansatta i lösa nätverk än i strukturerade gäng och gene-

rellt sett anses de ha låg strategisk förmåga. Undantagen till denna beskrivning återfinns 

i storstadsområdena. Det utgör också en skillnad avseende ålder hos de kriminella där 

de yngre oftast är lösare organiserade samt har lägre strategisk förmåga än de äldre.96 

Band av vänskap och lojalitet skiljer inom nätverken. Begreppet nätverk skall därför inte 

                                                        
93 Ranstorp, Magnus & Hyllengren, Peder 2013: Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredje land, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 3. 
94 Ranstorp & Dos Santos 2009, 3. 
95 Ibid, 10f. 
96 Polisen 2014, 3. 
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betraktas som en motsats till gäng eller andra fasta grupperingar, utan betyder att ingå-

ende individer har kontakter både i och utanför sin närmsta grupp.97   

 

Det existerar både explicita och implicita beskrivningar av ledarskap. Det framställs att 

fasta kriminella konstellationer upprätthåller ett kontaktnät och att grupper anlitar 

andra att medverka i brottsupplägg. Äldre personer högre upp i hierarkin låter yngre ut-

föra grova våldsbrott i syfte att undvika egen exponering. Grupperingar har sannolikt 

möjlighet att i vissa fall stoppa pågående social oro. Beskrivningar av motsvarande ex-

empel som ovan innebär att det krävs ett ledarskap. Kort sagt - någon bestämmer om 

vad som skall ske.98 

 

Det framgår att organiseringsnivå skiljer sig åt på olika platser och grupper, men de 

kriminella organisationerna, som t.ex. MC gäng, är de som har det tydligaste ledarskap-

et.99 Vidare uttrycks att de kriminella aktörer som avancerat upp i den kriminella hie-

rarkin allt mer avhåller sig från våld. En beskrivning av en hierarki talar följaktligen för 

att någon bestämmer över någon annan.100 

 

Rekrytering är en annan verksamhet som talar för att det torde existera en funktion som 

samordnar verksamhet. Någon skall aktivt rekryteras till någonting. Detta kan gälla en 

kriminell grupp men framträder tydligast hos ideologiskt drivna grupperingar. Extern 

finansiering utgör ett annat exempel på ett fenomen som är i behov av organisering. 

Pengar skall samlas in och distribueras till en mottagare som använder medlen för ett 

bestämt syfte.101 

 

Utanförskapet och bilden av att ”de otrogna” förtrycker muslimerna undertrycks i olika 

sammanhang av ledande personer. Exempel på det utgörs när radikala personer utnytt-

jat upplopp i förorter i rekryteringssyfte och då försökt provocera polisen för att däref-

ter peka på hur förtryckta muslimerna är. De utnyttjar känslor av indignation och erbju-

der en radikal lösning.102  

 

I intervjun med integrationspolis Boström framkommer att olika grupperingar har olika 

organisering och därför olika typer av ledarskap. Detta understödjer den genomförda 

textanalysen. Han beskriver vidare att anhängare av en grupp behöver visa upp sig för 

att kunna avancera i hierarkin. Anhängare begår brott och använder våld när det krävs, i 

syfte att erhålla respekt. Vad som behöver göras styrs av gruppernas egna rättsprinci-

per. Att begå illegala handlingar och nyttja våld är något som skiljer de kriminella från 

                                                        
97 Polisen 2015b, 3. 
98 Polisen 2014, 3-18. 
99 Polisen 2015c, 6. 
100 Ibid, 29. 
101 Ranstorp & Dos Santos 2009, 11-15 & Ranstorp & Hyllengren 2013, 38. 
102 Ranstorp & Hyllengren 2013, 38. 
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vanliga samhällets ledarskap, men i övrigt menar Boström att framgångsfaktorerna är 

desamma. 103 

 

Slutsats - Ledarskap: Personer i ledande ställning existerar hos grupper inom de analy-

serade områdena. Effektiviteten hos grupperingarna återspeglar till del hur effektivt le-

darskapet är och är en förutsättning för att grupperingarnas storlek skall öka. Detta gäl-

ler för alla tre teoribildningarna. 

 

Personer i ledande roller som beskrivs kopplat till kriminella gäng utgör en föregångs-

man för andra kriminella och bidrar till ökad rekrytering i början av gängens utveckling. 

När verksamheten utvecklas undviker de ledande personerna att synas i samband med 

tydlig kriminell verksamhet. Grupperingarnas aktiviteter utvecklas till att också omfatta 

nätverksliknande företag med en blandning av legal och illegal sysselsättning. Detta är 

något som beskrivs inom teorin kring kriminellt uppror. 

 

För att organisera stöd, rekrytering och operativ verksamhet krävs personer med ledar-

egenskaper. Inom den våldsbejakande islamismen kan återvändare från krigszoner i 

mellersta östern utgöra föregångsmän med kunskaper om våldsanvändning, som under-

lättar rekrytering. Ledarskapet som beskrivs organisera och förmedla resurser och per-

soner (se Strategi och Externt stöd nedan) från lokal nivå till global nivå utgör nyckel-

personer avseende att binda ihop de geografiska arenorna. Detta är något som skildras 

inom det globala upproret. 

 

Grupperingarnas verksamhet och dess ledare utgör en form av parallell struktur till 

samhället. Den allmänna beskrivning av ledarskapets betydelse som finns i FM 3-24 är 

giltig. Den specifika verksamheten pekar dock mot kriminellt- respektive globalt uppror. 

Detta är sannolikt en konsekvens av hur respektive teori är uppbyggd i sin presentation. 

Där de två sistnämnda teorierna är mer fördjupningar mot uttalade varianter av uppror. 

 

Mål 

Kriminella personer har olika syften med sina brott. Det kan vara att visa upp sig för att 

bli accepterad i ett befintligt gäng. Det kan vara att skapa respekt/rädsla för vad man är 

kapabel till. Existerande gäng med koordinerad verksamhet har enligt brottsförebyg-

gande rådet ekonomisk vinning och makt som det yttersta syftet.104 

 

Avseende den organiserade brottsligheten utgör ekonomisk vinning det yttersta må-

let105 och merparten av dess verksamhet syftar till att underlätta detta mål. Dessa verk-

samheter utgör i sig själva mål, men är att betrakta som delmål. Detta oavsett om aktö-

                                                        
103 Boström, 2016-01-04. 
104 Brå 2009: Polisens möte med organiserad brottslighet- En undersökning om otillåten påverkan, 2009:7, 
Brå, Stockholm, 47-50.  
105 Polisen 2015c, 6f & Polisen 2015a, 9. 
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rerna är baserade i eller utanför Sverige.106 Det kriminella upproret beskriver när de 

kriminella utvecklar sin verksamhet att involvera påverkan på myndigheter etc. då på-

börjas en glidning av målen från ekonomisk förtjänst till makt. Denna typ av utveckling 

beskrivs inom Polisens rapporter och detta fenomen beskrivs ytterligare under indika-

torn Strategi nedan.107 

 

Det existerar en skillnad mellan ideologiskt brottsdrivna aktörer och andra kriminella 

aktörer. Hos en ideologiskt driven grupp är det just ideologin som är drivkraften. I dags-

läget existerar ett mindre antal fall där ideologiskt drivna grupperingar har kopplingar 

till kriminella aktörer med ekonomisk förtjänst som drivkraft.108 Däremot har det identi-

fierats en utökning av samröre mellan terrorfinansiering och organiserad brottslig-

het.109    

 

Ideologiskt motiverade grupperingar finns av olika slag och de har en huvudmålsättning 

att förändra samhällsordningen utifrån den specifika ideologin.110 Exempel på det ut-

görs av högerextremism, vänsterextremism och religiös extremism. Den gemensamma 

nämnaren hos dessa grupperingar är dess strävan att förändra samhällsordningen och 

en acceptans för brott. Detta inkluderar våld som metod att åstadkomma denna föränd-

ring.111 Av dessa olika typer av extremism anses idag det allvarligaste attentatshotet mot 

Sverige komma från våldsbejakande islamism.112 Globala aktörer inom denna extremism 

har globala ambitioner med sina mål och kan exemplifieras med IS och AQ. Där återfinns 

drömmar om såväl regionala kalifat som en kamp och seger mot alla icke muslimer.113 

 

Svaret från Boström visar att hans erfarenhet överensstämmer med den övergripande 

bild som Polisens rapporter presenterar. Han lyfter också fram andra typer av mål 

såsom sexuella- och tidsfördrivmål. Boström poängterar att de grupper som bedriver 

samhällsomstörtande kriminell verksamhet är de farligaste. Han upplever att en skillnad 

existerar hos de religiösa extremisterna som är beredda att offra livet för att nå sina mål. 

Ett intressant påpekande som Boström gör är att han anser att även de grupper med 

ekonomisk drivkraft blir farliga för samhället om de blir för många till antalet. Detta är 

något som påminner om budskapet som teorin kring det kriminella upproret levere-

rar.114 

 

                                                        
106 Polisen 2015c, 12-21. 
107 Polisen 2014, 10-15 & Polisen 2015c, 32-35. 
108 Polisen 2015c, 7. 
109 Ibid, 44. 
110 Ibid, 25-28. 
111 Ibid, 25. 
112 Säkerhetspolisen 2014, 56. 
113 Gustafsson, Linus 2015: Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier, Försvarshögskolan, 
Stockholm, 16-30. 
114 Boström, 2016-01-04. 
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Slutsats - Mål: Målsättningar har skiftande ambition, men den ekonomiska vinningen är 

det vanligaste målet bland organiserad brottslighet. Med ambitionen att öka den eko-

nomiska vinningen utvecklas behovet av makt och kontroll. Detta innebär en utmaning 

mot samhällets institutioner, vilket det kriminella upproret omnämner som en konse-

kvens av de kriminellas utveckling. 

 

Grupperingar som börjar blanda illegal och legal verksamhet kräver en noggrann upp-

följning av myndigheterna. Denna blandning av legalt och illegalt leder till att represen-

tanter för näringslivet och samhället i högre grad riskerar påverkas av dessa grupper. 

Dessa gäng kan betraktas som framgångsrika, eftersom de lyckats komma vidare från 

sitt startläge som gatugäng. Beskrivning av den utveckling som vissa kriminella gäng ge-

nomgått i Sverige speglar beskrivningen i teorin om det kriminella upproret. 

 

Inslagen av våldsbejakande islamism i problemområdena utgör en mer svårbedömd si-

tuation. De globala målen som företräds av AQ och IS understöds i olika omfattning av 

personer och grupper i Sverige. Det handlar om att förändra samhällsordningen. En del 

sympatiserar endast med dessa mål och andra arbetar aktivt för dessa mål. Vidare utgör 

det faktum att människor som bor och verkar inom problemområdena kan ha föreställ-

ningar som är kopplade till lokala missnöjen, vilka kan föda konflikter eller kriminalitet. 

Växelverkan mellan det lokala och det globala är en del i beskrivningen av det globala 

upproret. 

 

Maktförskjutning från samhället till grupperingarna återfinns inom alla tre teoribild-

ningarna som mål. Områden som minimerar statens kontroll och inflytande utgör exem-

pel på delmål som explicit uttalas inom FM 3-24 och det kriminella upproret.  

 

Områdeskontroll 

2014 redovisade Polisen att det existerar 55 geografiska områden i Sverige där lokala 

kriminella nätverk ansågs ha negativ påverkan på det lokala samhället. Sammantaget 

skiljer sig situationen mot övriga landet mest i Stockholms södra delar, inklusive Söder-

tälje och nordöstra Göteborg. I dessa områden har problemen fått störst genomslag på 

lokalsamhället. Dock existerar problematiken i alla typer av samhällen i landet.115 I de 

flesta fall förefaller den sociala kontexten spela stor roll avseende det kriminella genom-

slaget på samhället och detta verkar vara en större orsak än den faktiska viljan hos de 

kriminella att ta makten och kontrollen över lokalsamhället.116 

 

Att befolkningen på vissa platser har en uppfattning att de kriminella styr och att de kan 

verka relativt ostört är att betrakta som att myndigheterna tappat kontrollen. För att 

fastställa i vilken omfattning och i vilken grad denna påverkan innebär att de kriminella 

nätverken har områdeskontroll krävs en större upplösning i lokal lägesredovisning. I de 

                                                        
115 Polisen 2014, 9. 
116 Ibid, 3. 
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flesta områden kan Polisen arbeta men det kan krävas förstärkning, eskort och liknande 

åtgärder när myndighetspersonal skall verka inom vissa områden.117 Media rapporterar 

allt mer kring händelser då ambulans, brandkår och polis utsätts för allt grövre våld 

inom framförallt några av Stockholmsregionens mest utsatta områden.118  

 

Hot och våldsyttringar som innebär att personer inte vågar vittna är en del i områdes-

kontroll. Ett uttryck och känsla att det som händer här, stannar och görs upp här! I några 

få fall anser Polisen att det också förekommer lokal rättsskipning.  

 

Fordonskontroller, ”vaktposter” och våldsyttringar utgör andra exempel på aktiva åt-

gärder som kriminella gäng utför för att behålla kontroll över sitt territorium och sina 

marknader. Förmågan att både starta, men också stoppa social oro såsom upplopp är 

andra uttryck för områdeskontroll.119 

 

Religiöst drivna grupperingar använder påtryckningar för att styra vad människor får 

göra eller hur de skall klä sig. Det leder bl.a. till att grupper av samma etniska och reli-

giösa ursprung bor tillsammans. En form av enklavisering bildas. Detta utgör exempel 

på vilket inflytande dessa grupper har inom avgränsade områden och kan följaktligen 

tolkas som en form av områdeskontroll.120  

 

Det figurerar åsiktskontrollanter i områden som Rosengård. Kontrollanter och andra 

radikaliserade personer inkluderar både fysiska som psykiska trakasserier i sina meto-

der. Situationen leder till att nyanlända ibland tvingas till en förändrad livsstil. ”Nyinflyt-

tade familjer som aldrig varit speciellt religiösa eller traditionella uppger att de levde 

friare i hemlandet än i Rosengård”.121 Detta uttalande bör ses som ett exempel på vad 

som inträffat och inte att alla i Rosengård upplever motsvarande situation. 

 

På frågan om områdeskontroll redovisar Boström liknande resonemang som både CATS 

och Polisen i övrigt för. Han beskriver att kringresande ligor är mer specialiserade i 

verksamhet än fokuserade på ett geografiskt område. Lokala grupperingar eftersträvar 

kontroll över områden om det innebär ekonomisk vinning, makt eller religiös/politisk 

tillhörighet.  Det kommer till uttryck på följande sätt: ”(…)Gruppen ser till att konku-

rerande verksamhet/”grupper” hålls borta i området, genom desinformation, krav – på-

tryckningar av olika slag, eller hot och misshandel och mord. Gruppens agerande talar 

om för de laglydiga invånarna i området vilken grupp/person de inte skall bråka med el-

ler se som vän. Grupperingens skicklighet och polisens ”oskicklighet” avgör områdets 

storlek.” 122 

                                                        
117 Polisen 2014, 3-15. 
118 http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22192052.ab, besökt kl16.30, 160205. 
119 Polisen 2014, 12-15.  
120 Ranstorp & Dos Santos 2009, 13 & 15. 
121 Ibid, 15. 
122 Boström, 2016-01-04. 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article22192052.ab
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Slutsats - Områdeskontroll: Områdeskontroll syftar främst att underlätta den kriminella 

verksamheten, vilket utgör en skillnad mot den kontroll som religiösa grupper efter-

strävar. Den religiösa kontrollen handlar mer om att kontrollera religiös efterlevnad 

samt möjliggöra indoktrinering.  

 

Företeelsen med att kriminella eftersträvar kontroll över sina kvarter och sina mark-

nader är något som är normalt inom de kriminella gängen. Det överensstämmer från 

första generationens gäng som teorin om det kriminella upproret beskriver. 

 

Det globala upproret talar inte i termer av områden annat än när det är kopplat till en 

lokal konflikt. FM 3-24 talar om områdeskontroll i samband med upprorsgruppers mål, 

syftande till en maktbas som utgångspunkt för gruppernas verksamhet.  

 

Strategi 

Under rubriken mål i detta kapitel redovisas vad grupperingarnas strävar mot. Planen 

för att nå dessa mål utgörs av strategin. Härvidlag finns flera metoder och medel för att 

understödja deras strävan att nå sina mål. Områdeskontroll utgör ett sådant exempel 

som är utvecklat ovan. Områdeskontroll inrymmer många ingredienser för att uppnå 

ekonomisk vinning eller religiös indoktrinering och är en viktig del av strategin. Genom 

kontroll av området får grupperingarna underrättelser om Polis och andra myndighet-

ers arbete, liksom kontroll av den kriminella konkurrensen. Genom att framkalla rädsla, 

för att utsättas för våld om inte befolkning och i vissa fall myndighetspersoner inte fogar 

sig i de kriminellas vilja, skapas ytterligare kontroll. Genom att lokala grupperingar 

ibland löser tvister och konflikter i lokalsamhället skapas ett beroendeförhållande och 

en känsla av att det normala rättssystemet inte fungerar. Att påvisa att man kan starta 

och stoppa social oro understryker bilden om vem som har den faktiska makten.123 Li-

kaså framhäver gängen sin förmåga och makt genom att visa att de vågar angripa t.ex. 

Polisen.124 

 

Utveckling och anpassning av sin brottslighet till andra typer av mer lönsamma brott 

inom företagsvärlden utgör också exempel på när en strategi förändras i syfte att nå 

bättre resultat. Korruption och/eller hot av tjänstemän är andra metoder som också un-

derlättar för de kriminella att arbeta och därigenom leder till förbättrade resultat.125 

 

Den organiserade brottsligheten som är baserad utanför Sverige uppvisar tydliga strate-

gier i hur man skall nå maximal ekonomisk vinning. Fördelning av olika landsdelar och 

specialisering av brotten utgör exempel på strategier som används.126 

 

                                                        
123 Polisen 2014, 10-15 & Polisen 2015c, 6-11. 
124 Polisen 2014, 3. 
125 Ibid, 11-15. 
126 Polisen 2015c, 19-25. 
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Den globala islamistiska kampen där IS och AQ utgör två tydliga globala aktörer arbetar 

båda med utvecklade strategier. Skapande av kalifat, kamp mot väst, terrorism, subvers-

ion och utnyttjande av propaganda är alla delar som i olika omfattning används av dessa 

organisationer. Rekrytering i Sverige och andra europeiska länder till dessa organisat-

ioner utgör en del av deras strategi. P.g.a. de medel och metoder som de förespråkar le-

der detta till ett säkerhetshot mot nationen Sverige.127  

 

Upprättande av källarmoskéer med inriktning på ungdomar där ett extremistiskt bud-

skap sprids utgör ett exempel på inslag i en strategi att övertyga unga människor om att 

de våldsbejakande budskapen är de rätta. Det är viktigt att framhålla att inte alla källar-

moskéer sprider denna typ av budskap. Åsiktskontrollanter som genom både övertal-

ning, hot och våld tillser att den ”rätta läran” följs är ytterligare en indikation på inslag 

av en strategi.128 Dessa exempel kan ses som en del av det globala upproret där religiösa 

och globala budskap nyttjas för att tillgodose vilsna människors behov av en förklaring 

över sin situation. Segregation, utanförskap och arbetslöshet är grogrund för att påver-

kas av fanatiska organisationer, varför lokala missnöjen gör att utsatta personer lyssnar 

på dessa extrema budskap. Detta är något som utvecklas i teorin om det globala uppro-

ret.  

 

Ökande uppmaningar från globala aktörer till attentat mot utpekade mål bedöms öka 

risken för att ensamvargar kan komma att agera. Detta kan ses som en ingående del i de 

globala aktörernas strategi att få genomslag på de lokala arenorna.129  

 

På frågan om det existerar strategier svarar Boström kort: ”Det enkla svaret är ja. Även 

här handlar det om gruppens intellektuella nivå.” 130 

 

Slutsats - Strategi: Strategier existerar och dess utveckling beror på ambitionen hos 

grupperingen. Uppvisande av makt och förmåga utgör inslag i både de kriminellt- och 

ideologiskt drivna grupperingarna. Samhället kan genom att förstå grupperingarnas 

strategi tidigt sätta in motåtgärder. Detta gäller i synnerhet avseende kamp om åsikter 

och narrativ hos de ideologiskt drivna grupperna.  

 

Viljan och förmågan att utveckla sin verksamhet mot en fusion av legalt och illegalt, på-

verkan på både företags- och politiska representanter är något som Sullivan beskriver i 

sin teori kring kriminellt uppror. Beskriven nivå hos gängutvecklingen i Sverige be-

nämns i teorin om det kriminella upproret för generation I-II. 

 

                                                        
127 Gustafsson 2015, 16-30. 
128 Ranstorp & Dos Santos 2009, 14f. 
129 Regeringskansliet 2014: Våldsbejakande extremism i Sverige-nuläge och tendenser, Regeringskansliet, 
Stockholm, 83. 
130 Boström, 2016-01-04. 
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Det globala upproret är mer vag i sin beskrivning om strategi på den lokala nivån, varför 

sympatier för den globala våldsbejakande islamismen leder till ett intresse att följa den 

globala strategin där de explicit talar om bl.a. terror. Likaså utgör sammankopplingen 

mellan lokala och globala aktörer en kritisk sårbarhet om det globala upprorets utbred-

ning skall röna framgång.  

 

Grupper som arbetar efter en strategi för att uppnå sina mål är ett uttryck för att de är 

organiserade, till skillnad från tillfälliga grupperingar som saknar motsvarande planer. 

Detta påstående är gällande för alla tre teorier. 

 

När grupper lyckas visa att de på ett bättre sätt än myndigheterna kan kontrollera ord-

ningen kan det ses som ett led i kampen om befolkningens stöd, vilket är centralt i upp-

rorsmotverkan som FM 3-24 talar om. 

 

Externt stöd 

I ett nationellt perspektiv är externt stöd sådant som kommer från ett annat land. I det 

globala perspektivet kan det uppstå var som helst på jorden. I det lokala perspektivet är 

stöd utifrån stadsdelen eller staden ett externt stöd. Detta resonemang leder återigen till 

att det är nödvändigt att lyfta fram varje specifik kontext innan för långt gångna slutsat-

ser dras. Det externa stödet påvisar var och vilken typ av stöd som existerar, men det 

kan också påvisa om ett uppror har en geografisk spridning.  

 

De moderna migrationsmönstren och kommunikationsmedlen utgör anledningar till att 

det också inom brottslighet uppstått spridning över geografiska gränser. Den samverkan 

och stöd som bedrivs grundat på släktskap, etnicitet eller vänskapsband utgör exempel 

på ett externt stöd som inte bryr sig om den geografiska platsens betydelse. Likaså ser 

inte den gränsöverskridande brottsligheten landgränser som en avgränsning till sin 

verksamhet. Det kan snarare utgöra möjligheter att verka från ett land in i ett annat. 

Smuggling och hjälp att gömma vapen är exempel på stödjande verksamhet. Med den 

tilltagande vapenanvändningen är tillgången på vapen vital för de kriminella gruppe-

ringarna.131  

 

Det konstateras att nätverken på flera platser inte är lika beständiga som förr. Detta in-

nebär att de kriminella har lättare att samverka över gänggränser. Det är viktigare att 

optimera framgång med brottsligheten än att strikt hålla sig till sina grupperingar. 

Denna utveckling har lett till att personer med olika typer av nyckelkompetens utveck-

lats till s.k. möjliggörare som utför tjänster där dennes tjänster behövs.132  

 

En undersökning av 32 allvarliga jihadistiska terrorplaner mot västvärlden mellan 

2004-2011 visade att 62 % av fallen haft externt stöd. Detta i form av träning och opera-

                                                        
131 Polisen 2014, s. 10-12 & Polisen 2015c, 6f. 
132 Polisen 2015a, 9. 
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tiva förberedelser i mellersta östern. Andra studier av terrorism påvisar liknande förhål-

landen.133 

 

Personer som rest till konfliktzoner för att delta i den islamistiska kampen bidrar ofta 

vid sin hemkomst till ytterligare rekrytering då de erhåller en förhöjd status inom dessa 

grupperingar.134 Förutom att dessa resenärer utgör en bidragande orsak till ytterligare 

sympatisörer utgör de också ett säkerhetshot mot Sverige p.g.a. de kunskaper, färdig-

heter och åsikter de förvärvat i konfliktzonen.135 

 

Idag anser Säkerhetspolisen att det sedan 2012 har rest ca 300 personer till väpnade 

grupper i Syrien och Irak, som är den nuvarande globala jihadismens epicentrum. 136 

Denna siffra kan jämföras med uppfattningen att det 2010 bedömdes att det fanns ca 

200 personer folkbokförda i Sverige som 2009-2010 deltagit eller stött våldsbejakande 

islamism.137 Innebär det 500 personer totalt eller beskriver siffrorna samma personer 

som rest flera gånger? Siffrorna upplevs som osäkra. 

 

Företeelsen med s.k. mäklare utgör exempel på när radikala personer sammanförs med 

varandra på hemmaorten och utomlands. Indikationer på extern finansiering av religiös 

skolning som lett till våldsbejakad attityd förekommer.138 Dessa fenomen skapar en för-

utsättning för externt stöd som dessutom har en potential att utgöra ett säkerhetshot på 

både kort och lång sikt.  

 

Sedan slutet av 90-talet har utnyttjandet av internet stadigt ökat och blivit allt viktigare 

för jihadistgrupperna. Användandet av internet kan ses i ljuset av den globalisering och 

informationstekniska utveckling alla upplevt de senaste åren. Det används bl.a. för pro-

paganda, indoktrinering, moralisk stöttning, kommunikation, spridning av instruktioner 

av sprängämnestillverkning och taktiska uppträdanden. Internet utgör följaktligen ett 

verktyg för förmedling av externt stöd i olika former. 139  

 

Boström konstaterar att det externa stödet ökar desto större ideologisk plattform  

grupperna har. 140 

 

Slutsats - Externt stöd: Alla grupperingar utnyttjar olika former av externt stöd som 

sträcker sig från granngänget till globalt stöd. Synen som det globala upproret har att 

lokala missnöjesyttringar utnyttjas för att skapa missvisande religiösa förklaringsmo-

                                                        
133 Ranstorp & Hyllengren 2013, 9. 
134 Ibid, 36. 
135 Säkerhetspolisen 2014, 56ff. 
136 Gustafsson 2015, 5f & 11. 
137 Säkerhetspolisen 2010, 10. 
138 Ranstorp & Dos Santos 2009, 11 & 14. 
139 Gustafsson 2015, 10. 
140 Boström, 2016-01-04. 
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deller är något som uppsatsens empiri understödjer. Detta leder till möjligheter för 

motverkan på lokal/nationell nivå.  

 

Företeelsen att inte alltid verka utifrån avgränsade gäng eller områden är en utveckling 

som inte talar för en ”nyklassisk” upprorssituation, vilken historiskt oftast växt utgående 

från ett område eller grupp och därifrån blivit starkare. När så är fallet blir det svårare 

att identifiera externt stöd eftersom det är en otydlig bild för vem stödet är avsett. 

 

Den tilltagande samverkan och samarbetet mellan kriminella nätverk kan med ett pes-

simistiskt synsätt betraktas som att en upprorssituation har större potential att snabbt 

utvecklas då flera aktörer snabbt kan slå sig samman och/eller fokusera resurser. Mot-

satsen utgörs av att grupperingar som inte är beständiga utgör ett mindre upprorshot. 

 

Stöd är en viktig faktor i FM 3-24 och det skiljer inte vid analys av andra upprorsteorier. 

Stödet har olika form och graden av dess betydelse är svår att mäta.  

 

Hotad befolkning  

Kriminella uppgörelser med inslag av grovt våld på allmän plats, hot, utpressning och 

korruption samt narkotikahantering utgör exempel på vad befolkningen ser och utsätts 

för i problemområdena. Detta uppfattar Polisen bidrar till den rädsla som finns i vissa 

lokalsamhällen. Utvecklingen har också lett till att Polisen har mycket svårt att utreda 

brott inom dessa områden då få personer vill tala med Polisen eller delta i en rättspro-

cess. Detta leder till att människor inte anser att den normala rättsprocessen fungerar, 

med ökad otrygghet som följd. Anmälningsbenägenheten upplevs som högre om gär-

ningsmännen inte kommer från det egna området. Detta talar för att problemen med 

negativ påverkan till viss del är områdesspecifika. I flera fall har allmänheten uppfatt-

ningen att de kriminella styr och Polisen som garant för trygghet har börjat ifrågasättas. 

Utvecklingen kan liknas vid en negativ spiral och kan sammanfattas med att befolkning-

en är hotad inom områden där kriminella upplevs styra.141  

 

I de flesta områden har inte den negativa utvecklingen nått så långt att det enligt Polisen 

är befogat att tala om parallellsamhällen i betydelsen alternativ samhällsordning. Be-

greppet parallellsamhälle innefattar i det här sammanhanget bl.a. egen rättsskipning och 

att villkoren för befolkningen dikteras av de kriminella. Dock levereras en tydlig bild av 

att situationen har medfört en stor effekt genom påverkan och inflytande på lokalsam-

hället.142 Dessutom utgör all form av brottslighet någon form av parallell struktur till 

majoritetssamhället och den medför i olika grad hot mot samhället.143  

 

                                                        
141 Polisen 2014, 3, 12, 14. 
142 Polisen 2014, 14. 
143 Polisen 2015a, 7.  
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En informell maktstruktur skapas och situationen leder till en negativ utveckling som 

föder rädsla och otrygghet hos befolkningen. I vissa områden har de facto det ordinarie 

rättssystemet delvis satts ur spel. Bedömningen är att detta medför att statens våldmo-

nopol riskerar att undermineras.144 Uppgörelser i den kriminella världen med ett ökat 

inslag av grovt våld utgör ett hot för befolkningen i problemområdena, även om det 

främst är risken att drabbas som tredje man.145 

 

Polisen namnger i en rapport från 2015 områden i Sverige som är särskilt utsatta (se  

figur 4). De kännetecknas av:146 

 

- Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. 

- Svårigheter för Polisen att fullfölja sitt uppdrag. 

- Parallella samhällsstrukturer. 

- Våldsbejakande religiös extremism. 

- Närhet till andra utsatta områden. 

 

Dessa kriterier är omnämnda i tidigare indikatorer, men det framgår inte i vilken grad 

de är representerade inom respektive område.  

 
 

Figur 4: Särskilt utsatta områden i Sverige147 

                                                        
144 Polisen 2014, 18. 
145 Polisen 2015c, 7f. 
146 Polisen 2015d: Utsatta områden-sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser, Polisen, 
Stockholm, 4. 
147 Polisen 2015d, 29. 



Namn: Mathias Atterland 160309  
Kurs: HSU 9 

Sida 42 av 53 
 

 

Avseende den religiösa extremismen utgör både fysiska och psykiska trakasserier, ut-

förda av personer som säger sig verka i religionens namn, exempel på när befolkningen 

blir hotad.148 De globala religiösa organisationerna som sänder ut våldsbejakande bud-

skap får också till följd att människor känner sig hotade. Denna känsla av hot är givetvis 

divergerad beroende vart man bor på jorden och också hur nära människor upplevt 

våldsdåd.149 Våldsbudskap och därtill kopplade hot får som konsekvens att andra grup-

per som representerar andra religiösa inriktningar råkar i konflikt med de radikali-

serade islamisterna. Dessa konflikter kan leda till våldsyttringar med konsekvensen att 

befolkningen inom dessa områden blir hotade. Hoten härstammar då följaktligen från 

olika religiösa inriktningar och i vissa fall kan etnicitet vara en lika stark faktor som re-

ligion.150 Exempel utgör en spridning från att kristna inte vågar julpynta till faktiska 

dödshot av IS sympatisörer i ett område som Vivalla.151   

 

De våldsbejakande extremisternas brottslighet utgörs av terrorism, krigsbrott och an-

nan brottslighet som vanligen är kopplad till konflikter med andra religiöst extrema 

grupper eller andra typer av motståndare. Personer som tillhör religiöst motiverade 

grupperingar kan också ingå i andra lösare nätverk. Dessa kan utgöras av ”vanliga” kri-

minella nätverk men också nätverk av mer social karaktär.152 Utbyte mellan ideologiskt 

drivna nätverk och kriminella nätverk anses i en annan rapport153 inte vara vanligt före-

kommande, vilket innebär att rapporterna har en något skiljande uppfattning. 

 

Sedan 2010 har Säkerhetspolisen sett ett ökat hot från den våldsbejakande islamismen i 

Sverige. 2010 höjdes hotnivån för terrorism till förhöjt hot och att attentatsavsikten har 

ökat mot Sverige betraktas som en trend. Den totala bilden är dock att den våldsbeja-

kande islamismen för närvarande inte ses som ett omedelbart hot mot samhällets 

grundläggande strukturer.154 

 

Integrationspolis Boström ger en målande bild av sin uppfattning: 

”(…)Utifrån mitt ”gamla” polisperspektiv har vi genom brist på pragmatisk kunskap, 

allmänt satt samhället i fara och i synnerhet våra segregerade stadsdelar.” ” (…)Under 

decennium har den socialt nedåtgående spiralen fördjupats. Segregerade områden blivit 

än mer utsatta. Och jag har inte sett någon samhällsåtgärd under mina 37 år som polis, 

som motverkat trenden. Tvärtom. Många vill flytta från sitt segregerade område. ”Man 

är inte trygg här” sägs ofta efter att någon blivit skjuten i området.(…)” 155 

                                                        
148 Ranstorp & Dos Santos 2009, 14f. 
149 Gustafsson 2015, 16-30. 
150 Polisen 2015c, 69ff. 
151 http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/djupa-konflikter-och-dodshot-nu-lamnar-folk-vivalla 
besökt kl 11.00, 160207. 
152 Polisen 2015c, 27. 
153 Ibid, 7. 
154 Regeringskansliet 2014, 114ff. 
155 Boström, 2016-01-04. 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/djupa-konflikter-och-dodshot-nu-lamnar-folk-vivalla
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Slutsats - Hotad befolkning: Befolkningen är hotad i de utsatta områdena. Hoten är di-

rekta i form av hot om våld och indirekta när de riskerar drabbas av kriminella uppgö-

relser. En annan form av indirekt hot utgör det faktum att räddningstjänst och Polis inte 

kan verka fritt inom alla områden, varför både närvaro och snabbhet i deras ingripande 

nedgår. Polisens resursbrist med minskad närvaro innebär att grupperingarna får fritt 

spelrum. Insikten om problemets omfattning är en förutsättning för att påbörja effektiv 

motverkan. En ökad ambition och effektivitet hos grupperingarna inom ett område leder 

till en allt mer hotad befolkning. 

 

Alla tre upprorsteorierna i denna uppsats beskriver hur ena parten med bl.a. hot eller 

våld strävar att nå sina övergripande mål. Motparten utgörs av staten, myndigheterna, 

samhället. Den inledningsvis neutrala gruppen, som hamnar i mitten av konflikten är be-

folkningen och den känner sig hotad. För att minska sin egen risk kan befolkningen an-

tingen fortsätta att vara neutral eller sympatisera med någon av parterna, vilket kom-

mer tillföra den valda parten styrka. Detta förhållande kan beskrivas som att parterna 

för en kamp om befolkningen, vilket FM 3-24 talar om i samband med upprorsmotver-

kan. Skyddande av befolkningen är följaktligen en del för att vinna över deras stöd till 

statens sida. 

 

Empirin har majoritetssamhällets perspektiv, vilket innebär att bilden av problemen kan 

vara en annan om enskilda invånare i större omfattning kunnat delge sin syn. Det är inte 

omöjligt att de i vissa fall upplever hot från polis i lika stor eller större utsträckning jäm-

fört med de kriminella gängen. 
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4 Resultat och diskussion 
 

Detta avslutande kapitel redovisar inledningsvis svaret på uppsatsens frågeställning för 

att därefter diskutera dess resultat och innebörd. Avslutningsvis ges förslag till vidare 

forskning. 

 

4.1 Besvarande av frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen av ett potentiellt hot mot det svenska 

samhället och den svenska staten. Därigenom skapas nya perspektiv, som går att till-

lämpa för motverkan av dessa hot i såväl fred som krig. Uppsatsen har elaborerat kring 

fenomen i områden där bl.a. lokala kriminella nätverk har ett tydligt genomslag i lokal-

samhället och om det går att etikettera dessa fenomen som uppror. 

 

Uppsatsens frågeställning lyder: 

 - Hur kan upprorsteorier öka vår förståelse för situationen i de svenska problem-

områdena?  

 

Indikatorerna utgjordes av gemensamma nämnare från tre olika upprorsteorier -  

FM 3-24156, kriminellt uppror respektive globalt uppror och är i olika grad detekterade i 

empirin. De ökar sammantaget förståelsen av fenomenen i problemområdena. Intervjun 

med integrationspolis Boström understödjer analysen av övrig empiri, varför de dragna 

slutsatsernas giltighet stärks. Situationen i problemområdena är inte bara en fråga om 

brott och straff. Den samlade bilden utgör ett hot mot samhället. Acceptans och förstå-

else för den beskrivna hotbilden leder till nya förutsättningar för dess motverkan. 

 

FM-3-24 utgör förankringen i de historiskt accepterade upprorsteorierna med tydliga 

beståndsdelar av vad som bygger upp ett uppror och som hjälpt till i urvalet av lämpliga 

indikatorer. FM 3-24 handlar i grunden om att bekämpa organiserade väpnade grupper i 

ett uppror och denna gerillaliknande företeelsen förekommer inte i de svenska pro-

blemområdena. Det gör att denna teori inte självständigt är tillämpbar. En konflikt med 

bakomliggande lokala missnöjen har likheter med ett klassiskt uppror, vilka ofta haft 

den kommunistiska läran som drivkraft. Idag är islamismen istället en vanligt förekom-

mande drivkraft. Det externa stödet utfördes förr främst av stater till skillnad från idag 

då fler enskilda och icke statliga aktörer utgör motsvarande stöd. När det globala uppro-

ret diskuteras bör följaktligen en jämförelse ske med det klassiska upproret. Vad är an-

norlunda respektive vad är nya fenomen? 

 

                                                        
156 Är en doktrin, men förtjänar att användas som teori eftersom den till del använt sig av ett vetenskapligt 
förhållningssätt.   
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De tre teorierna skapar tillsammans helhetsförståelsen över de företeelser som åter-

finns inom problemområdena. Flera allmänt hållna slutsatser är giltiga för alla tre teori-

bildningarna. Exempel på detta utgörs av: 

 

- Ledarskap och dess inflytande avseende utveckling av grupperna. 

- Mål som innebär maktförskjutning från samhället till grupperingarna. 

- Strategier för att uppnå sina mål är en del i det som gör grupperna organiserade 

till skillnad från tillfälliga grupperingar som saknar strategier. 

- Befolkning/invånare utsätts för risk/hot som en konsekvens av grupperingarnas 

verksamhet. 

 

De allmänna beskrivningarna i FM 3-24 kring beståndsdelarna av ett uppror är rele-

vanta.  Avseende specifik verksamhet pekar den mer mot kriminellt- respektive globalt 

uppror. Detta är sannolikt en konsekvens av hur respektive teori är uppbyggd i sin pre-

sentation. Där de två sistnämnda teorierna är mer fördjupningar mot uttalade varianter 

av uppror. 

 

I huvudsak utgör de kriminella och de ideologiskt drivna grupperingars fenomen sepa-

rata företeelser, men grogrunden till problemen är till stora delar gemensamma. De här-

stammar från samma geografiska områden och detta gör sammantaget att både teorin 

om det kriminella- och det globala upproret är relevanta för att förstå vad som händer 

och vad det kan leda till i Sverige. I figur 5 belyses kopplingar till respektive teori som 

uppsatsen berört.  
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Figur 5: Exempel på indikationer som kan härledas till respektive upprorsteori. 

 

Utifrån de använda indikatorerna utgör det kriminella upproret den teori som har flest 

konkreta träffar. Det kriminella upproret skiljer sig mot de andra då det i inledningen 

saknar ett slutgiltigt mål att störta regeringsmakten. Efter hand som det kriminella upp-

roret utvecklas i omfång och metodval förändras dock dess målsättning till att också om-

fatta politisk makt. Politisk makt finns även på lokal nivå i form av förtroendevalda och 

representanter för samhällets instanser. Analysen visar att detta överensstämmer med 

utvecklingen på många håll i Sverige. Kriminella gäng befinner sig i det som det krimi-

nella upproret benämner generation I-II. Påverkan av den befintliga maktapparaten bör-

jar således i den lokala kontexten, men riskerar att växa till ett nationellt och även till ett 

gränsöverskridande problem. Konsekvensen av att de kriminella grupperingarna tillåts 

utvecklas leder till en effekt som kan betraktas som uppror. Genom att normalisera an-

vändningen av våld och korruption undermineras det civila samhället och dess institut-

ioner, vilket i en kulminerande effekt riskerar att destabilisera hela nationer. På lo-

kal/stadsdelsnivå utgör våldet, hotbilden och den politiska korruptionen som utövas av 

gängen en risk för den allmänna säkerheten. 

 

Det globala upproret skiljer sig mot de andra teorierna främst i det att det inte är tydligt 

kopplat till ett avgränsat geografiskt område, vilket namnet global indikerar. Vidare be-

skriver teorin om det globala upproret hur lokala konflikter är baserade på lokala miss-
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nöjen, men som givits religiösa förklaringsbilder. Detta knyter samman den lokala och 

globala arenan. Den våldsbejakande islamismens växelverkan mellan den lokala och 

globala arenan gör att de globala aktörernas (AQ/IS) strategier blir intressanta att följa. 

Sympatisörer, organisatörer och resande till islamistiska väpnade konflikter finns re-

presenterade i de svenska problemområdena. Det innebär att personer i Sverige ingår i 

det globala upproret, vilket utgör en hotbild. Händelser kan initieras eller inspireras från 

den globala nivån och utföras på den lokala arenan eller i ett annat land. Nyckelpersoner 

utgörs av dem som faciliterar kopplingarna mellan lokal och global nivå.  

 

För närvarande är inte sammankopplingen mellan de kriminellt drivna och de religiöst 

drivna grupperna ett utbrett problem, men lokala missnöjen riskerar föda konflikter 

och/eller kriminalitet. Vidare genomförs liknande aktiviter som syftar till att påvisa och 

utöva makt. Exempel på det utgör angrepp på myndighetsutövning och start respektive 

avbrytande av social oro såsom upplopp. 

 

I ljuset av dessa tre upprorsteorier indikeras att förstadiet till en upprorssituation råder 

och där det kriminella upproret är tydligast förekommande. Konsekvensen av gruppe-

ringarnas handlande och fortsatta utveckling leder till en upprorssituation.  Det här är 

början på ett relativt outforskat och till del negligerat problem (relaterat till inre och 

yttre hot mot Sverige). De s.k. särskilt utsatta områdena (se figur 4) är sannolikt de som 

mest överensstämmer med upprorssituationen, men den tillgängliga empirin möjliggör 

inte en tillräcklig upplösning i detaljer och leder till ett behov av vidare forskning med 

ett smalare och djupare fokus. 

 

Det konstateras vidare att det är svårt att definiera när ett uppror börjar. Vad utgör för-

stadium respektive när är upproret fullt utvecklat? Definitionen av begreppet uppror 

behöver vidgas, jämfört med den i uppsatsens början använda definitionen, för att om-

fatta det kriminella-, det globala upproret, respektive den lokala kontexten. 

 

Det hade utgjort ett tydligare svar om analysen hade utgått från ett område eller en 

grupp. Indikatorer och fenomen som förekommer inom de analyserade problemom-

rådena utgör en total sammanställning av erfarenheter från hela Sverige. Endast ett fåtal 

källor namnger exakta områden, vilket medför en osäkerhet kring omfattningen av pro-

blemen. Detta är en anledning till att generalisering från denna undersökning utan att ta 

hänsyn till respektive lokal kontext är olämplig. Intervjusvaren från Göteborg motverkar 

denna svaghet med undersökningen. Detta eftersom den avhandlar praktisk erfarenhet 

från ett mer avgränsat område där både problematik avseende våldsbejakande islamism 

och organiserad brottslighet föreligger.  

 

Empirin har majoritetssamhällets perspektiv, vilket medför en tendens i materialet. Bil-

den av problemen hade kunnat vara en annan om enskilda invånare i större omfattning 
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kunnat delge sin syn. Det är inte omöjligt att de i vissa fall upplever hot från polis i lika 

stor eller större utsträckning jämfört med de kriminella gängen. 

 

4.2 Diskussion 

 

För att exemplifiera den svårdragna gränsen mellan ett antal hot som denna uppsats be-

rört väljer jag att nämna uppror, terrorism och radikalisering. Jag har i uppsatsen på-

stått att de har med varandra att göra. Likheten består i att våld används för att uppnå 

ett mål som i dess yttersta form innebär politisk förändring. Även orsakerna mellan 

våldsbejakande radikalisering och uppror uppvisar likheter, vilken har att göra med 

subjektiva orättvisor i ett socialt sammanhang. 

 

Jag påstår att ansvarsfördelningen i Sverige idag kan vara svår om en situation innehål-

ler ovanstående delar. Vilken våldsnivå råder? Skall Försvarsmakten stödja Polisen, i så 

fall när? Är det terrorism? Då borde det vara SÄPOs ansvar. Har det med författnings-

skydd att göra? Då är det SÄPOs ansvar. Är det ”bara” kriminell verksamhet då är det Po-

lisens ansvar. Om det dessutom är så att främmande makt i händelse av ofred utnyttjar 

en våldsbejakande gruppering i Sverige i en hybridkrigssituation, vem har då ansvaret? 

Jag hävdar att inre och yttre hot mot en nation blir allt svårare att särskilja. 

 

Uppsatsens syfte lyfter fram att förståelsen för ett nytt hot skapar nya perspektiv och jag 

skulle vilja elaborera kort kring detta. Uppdelning i vilka hot och vilket ansvar militär 

respektive polis har i Sverige likt de flesta länder i västvärlden varit tydligt uppdelade, 

samtidigt som resursbrist att tackla olika problem råder. Militären används främst för 

att försvara riket i händelse av anfall från främmande makt. Uppsatsen har visat att 

gränsen mellan legalt och illegalt, brottslighet och krigföring har suddats ut. Gråzonen 

om vad som är fred respektive krig är ännu större. Operationsmiljöerna har blivit otyd-

ligare.   

 

Försvarsmakten är en del av samhället. De förmågor som Försvarsmakten innehar kan 

vara användbara när staten upplever sig hotad och dess resurser inte räcker till. För-

mågorna utgör mycket mer än våldsutövning. Underrättelser, ledning och logistik utgör 

tre exempel på detta. 

 

Ansvarsdiskussionen ovan, pekar på ett aktuellt nationellt problem. Vem har ansvaret 

för en upprorsliknande situation? För att svara på det måste vi först komma fram till när 

uppror uppstår. Oavsett nuvarande etikett så kan situationen i problemområdena leda 

till något allvarligare än vad de flesta idag inser. I ett konstaterande att samhället är ho-

tat behöver staten nyttja alla resurser på bästa sätt. Detta kräver samordning som någon 

måste leda. Olika myndigheter kan inte arbeta i stuprör efter egna val. Upprorsmotver-

kan genomförs i en allomfattande insats och det är det synsättet som behöver accepte-

ras i Sverige. Upprorsmotverkan är inte endast tvångsmakt. Det är en kombination av 
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åtgärder där förebyggande arbete har en stor roll att spela. Denna allomfattande ansats 

beskrivs i figur 1 i kapitel 2.2.2. Jag anser att denna ansats kan appliceras i såväl krig 

som fred. 

 

4.3 Fortsatt forskning 
 

Utifrån denna uppsats resultat skulle det vara intressant att undersöka ett mer avgrän-

sat område, syftande till att komma fram till en högre upplösning. Var pågår uppror? 

Vilken typ av uppror är det? Hur skall det motverkas? 

 

En fördjupad forskning inom denna uppsats ämne skulle vara önskvärd. Det finns för-

hållandevis lite underlag utifrån den svenska kontexten oavsett om det rör organiserad 

brottslighet eller våldsbejakande radikalisering. Jag upplever också att utgångspunkten i 

nuvarande attityd kring den organiserade brottsligheten är att dess mål endast är eko-

nomisk vinning och att svaren i rapporter reflekterar denna utgångspunkt. Att under-

söka huruvida makt och påverkan av befintligt styre faktiskt är ett framväxande mål i sig 

själv återstår att utreda.  

 

En naturlig fortsättning på upprorsproblematiken är att ytterligare undersöka hur ett 

land som Sverige bäst skall applicera upprorsmotverkan. Världen och dess förhållanden 

förändras ständigt, varför gamla sanningar alltid behöver omprövas.   
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