
Förord  

Den här texten utgör del i rapporteringen av forskningsprojektet Att
utforska urbant våld – en studie om rum, makt och social hållbarhet. 
Projektet omfattar fyra delstudier delade mellan Uppsala universitet 
(Irene Molina, projektledare), Lunds universitet (Diana Mulinari), 
Stockholms universitet (Juan Velásquez) och Malmö högskola (Carina 
Listerborn). I forskningsansökan till FORMAS hävdade vi inlednings-
vis att ”en stad som är fragmenterad genom segregation, våld, rädsla 
och social ojämlikhet är en stad som är dömd till kollaps.” För att 
motverka detta menade vi då att sociokulturell integration var något 
man skulle sträva efter för att uppnå en mer hållbar stad. Vad vi me-
nade med integration och hållbarhet visade sig senare bli mer kom-
plext än vad vi hade förutsett.  

Integration är ett begrepp som ofta betyder att exempelvis invandra-
re förväntas integrera sig till ”det kulturellt svenska” i samhället. Be-
greppet har liksom bäddat för en kulturisering av politiken. Med det 
menas att i diskussionen om välfärdskapitalismens tillkortakomman-
den kulturella förklaringar åberopas som mer centrala för att avledda 
en djupare debatt om de dimensioner av ojämlikhet som bär upp det 
patriarkala klassamhället (Brown 2008, Žižek 2008). Integrationen av 
nyanlända i relation till rådande dimensioner av ojämlikhet (längst till 
exempel klass, boplats, genus, sexuell läggning, etniska positioner 
och/eller erfarenhet av migration från koloniala förhållanden) behöver 
problematiseras.  

Likaså behöver man diskutera vad en okritisk integration till dessa 
dimensioner av ojämlikhet betyder för en social hållbar stad. Med des-
sa insikter knyter delprojektet an till det ursprungliga övergripande 
syftet för hela projektet som var att främst bidra med innovativa teore-
tiska perspektiv på studiet av våld som diskurs och praktik kring, och 
till vilket en mångfald av omtvistade identiteter skapas i staden. För 
att operationalisera dessa ambitioner har varje forskare i projektet ge-
nomfört delstudier kring våld och rasism, våld och genusifierad rädsla, 
grannsamverkan mot brott samt bränder och andra uttryck av våld i de 
lokala samhällena.  



Mot denna bakgrund har vi ställt frågor om våld, rädsla och social 
ojämlikhet och problematiserat dessa inte minst mot bakgrund av tidi-
gare diskussioner om diskriminering, segregation och rasismens kon-
sekvenser i Sverige. Ett av målen med projektet var att föra ett inter-
sektionellt perspektiv (de los Reyes & Mulinari 2005) på urbant våld 
som kunde nyansera dessa tidigare debatter genom att lyfta fram nya 
post-koloniala aspekter (de los Reyes, Molina & Mulinari 2002). Un-
der projektets gång började vi överväga en del teoretiska perspektiv i 
allt från Bourdieus (2001) idéer om symboliskt våld och Wacquants 
(2006) tankar om våldets förhållande till välfärdsstatens tillkorta-
kommanden till Žižeks (2008) förklaringsmodell om systemiskt, sub-
jektivt och objektivt våld. Vi diskuterade olika sätt att betrakta platser 
som blir utvalda för särskilda insatser som relaterade till urbant våld 
(Molina 2006; Ericsson 2006; Agamben 2004) eller som upplevs som 
otrygga att vistas i utifrån både genus- och etnicitetsaspekter (Lister-
born 2002, Sixtensson 2009). Personligen har jag varit mest intresse-
rade av att utveckla idéer om förortsfeminism (Velásquez 2007) och 
tanken om att bejakandet av starka upplevelser av våld är knutna till 
någon form av känslopolitik (Ahmed 2004). Det var många olika sa-
ker som i sökandet efter inspiration till egna teoretiska bidrag trängdes 
om utrymmet. I denna trängsel och med sådana ambitioner om nya 
perspektiv på våld och urbant liv, föddes den text som här Maja 
Lundqvist presenterar.  

Innan läsaren får bekanta sig med textens huvuddel låt mig nämna 
några viktiga aspekter som kan sätta texten i ett vidare sammanhang. 
Med de personer vars berättelser tas upp för analys i rapporten lyfts 
också en del rumsliga skiljelinjer som strukturerar de intervjuades 
berättelser. Som det framgår av undertiteln; staden, landet och världen 
utgör tre geografiska skalor som knyter ihop personernas olika erfa-
renheter av våld. Detta bidrar till att lyfta personernas erfarenheter 
sedda ur deras sätt att ansluta till transnationella fält på lokal nivå 
(Glick Schiller & Ça lar 2009). När forskargruppen konstituerades 
inför ansökan delade vi oss i olika delstudier som skulle föras i städer-
na där vi var verksamma i. Uppsala-Stockholm och Malmö-Lund kom 
att bilda ram för fältstudierna inledningsvis. Den här rapporten lägger 
fram en del insikter från personer som bor och verkar i och från Göte-
borg, som transnationellt fält. Textens mål är dock att synliggöra de 
processer som från Göteborg berör människor som mycket väl kunde 
ha haft sin vistelse i vilken annan stad som helst i Sverige. Det handlar 
i slutändan om människor som genom sin erfarenhet av migration 
också kopplar sitt lokala samhälle till resten av världen. Rapporten 
lyfter fram hur dessa personers erfarenheter bildar en vis kontinuitet 



som genom våld knyter ihop platser inom storstaden med landet och 
världen.  

För att spinna vidare på det transnationella fältet under de senaste 
åren har internationell forskning om risker och forskning om transna-
tionell migration blivit två fält som kommit allt närmare varandra. Å 
ena sidan har vi konkreta klimatförändringar och naturkatastrofer som 
redan nu tvingar miljontals människor att migrera. Å andra sidan har 
vi våld från krig eller politiskt, ekonomisk, etniskt eller sexuellt för-
tryck som har präglat Sveriges flyktingmottagande under åren. De 
personer som intervjuades inför rapporten utgjorde ingen homogen 
”grupp” som skulle kunna urskiljas från resten av befolkningen mer än 
genom dess erfarenhet av migration. Detta var ett intressant metodo-
logiskt grepp för att se hur erfarenhet av våld skulle länka dem sam-
man. Ur denna synvinkel avhandlades ämnet från tolkningsperspekti-
vet internationell migration och etniska relationer, IMER. Av detta 
följer att de empiriska inslagen som tas upp påminner om personer 
som under de senaste åren kommit till ett samhälle som också befinner 
sig under snabba förändringar. Genom dessa ramar ansluter texten till 
en kritik som på senare tid har förts mot forskning som har betraktats 
som representativ för en sorts metodologisk nationalism (Castles 
2004, Beck 2002, Wimmer & Glick Schiller 2003). I denna forsk-
ningstradition utgör nationsgränser de naturliga analytiska avgräns-
ningarna för hur man ska se på människors samhällsorganisation.  I 
och med att forskarna så oreflekterat tar nationalgränserna för givna 
kommer forskningen i sig att bidra till att upprätthålla dessa nations-
gränser. De processer av skillnadsskapande som dras igång med den 
ansatsen är naturligtvis mycket problematiska. I en värld där männi-
skor oundvikligen blir alltmer knutna till varandra bidrar ansatsen till 
att upprätthålla utanförställanden som bäddar för diskriminering, seg-
regation och rasism. Därför har detta delprojekt haft ambitionen att 
ifrågasätta metodologisk nationalism inte bara teoretiskt utan även 
med nya forskningspraktiker.  

Maja Lundqvist som har skrivit rapporten fick alltså samla ett mate-
rial med fokus på att vaska fram nyanser i sättet att forska om perso-
ner som lever i Sverige under villkor som dels skiljer dem från majori-
tetsbefolkningen, men som även kvalificerar dem till andra typer av 
majoritetssamhällen (se Appadurai 2007). Vi får bekanta oss med 
kvinnor som står under olika typer av stöd och press beroende på vil-
ken form av aktörskap som öppnade för deras migrationserfarenhet 
från Södra Asien eller från Sydamerika. I likhet med kvinnor har 
männen i intervjustudien också skilda migrationserfarenheter. Som det 
gör med kvinnor tillskriver samhället dem olika sociala positioner. 
Våldet som tvingar dem till Sverige bestämmer lika mycket vad som 



ska bli av deras framtid. Det är ett våld från då, och ett våld från nu 
som vi möter i berättelserna.  Männen får både en skild position och 
ett annorlunda bemötande i allt från huruvida man flydde undan 1970-
talets diktaturer i Sydamerika till hur den ”papperslöse” inte tillåts ta 
plats i samhället om den flyr 2010-talets krig i Afghanistan. Visa hi-
storier har en vis legitimitet hos makthavarna från då, medan andra 
inte har det beroende på hur samhällets stämma i världssamfundet 
förändras.  

I och med kvinnors allt större kliv på den globala arbetsmarknaden 
har vi även fått en all tydlig feminisering av den globala migrationen 
(Koser & Lutz 1998). Med det följer också de skilda inslagen av ex-
ploatering på arbetsmarknader. Dessa går från nationella till transna-
tionella rum, men vars klass- eller genusmässiga exploateringsvillkor 
överskuggas av migranternas nationaliteter eller etniciteter (Lutz 
2002: 91). Diskriminering och rasism bemöter därvid många kvinnliga 
migranter även på grund av kön, sexuell läggning eller religiös tro (se 
Sixtensson 2009). Den nya situationen har lagt grunder för exklude-
ringar och osynliggörande som ställer kvinnor boende på eftersatta 
ytterområden till olika former av förortsfeminism (Velásquez 2007). I 
denna riktning har meningen också varit att analysera olika inslag av 
metodologisk nationalism på urbant våld från ett Intersektionellt per-
spektiv (de los Reyes & Mulinari 2005). Bland annat problematiserar 
texten huruvida den så kallade hegemoniska feminismen relaterar till 
metodologisk nationalism. Med dessa ögon kunde Maja fråga sig sa-
ker som vad det så kallade ”hedersrelaterade” våldet kan göra med 
klasspositioner. Frågan innebär en skärningspunkt mellan genus, klass 
och kvinnors migrationserfarenhet som gestaltar ett fält som på senare 
år har engagerat en betydande andel av den svenska jämställdhetsap-
paraten. Svaren är förstås inte enkla, men kan börja bryta mot kulturi-
seringen av viktiga samhällsproblem.  Istället för att bara ägna sig åt 
att studera de subjekt som blir involverade i våldet i sig, går det att se 
hur en studie om själva våldet kan bjuda på alternativa tolkningar. 
Dessa slår in oss på vägar som kan bryta mot de etablerade formerna 
av metodologisk nationalism som vi försöker befria oss ifrån. När vi 
skiftar perspektiv från vad folk gör med våld till vad våld gör med
folk, synliggörs en stor del av det systemiska våldet som bär upp andra 
former av våld, till exempel det subjektiva våldet som enskilda perso-
ner kan drabbas av symboliskt och fysiskt, och det objektiva våldet 
som de blir kartlagda för av myndigheter och institutioner, inklusive 
forskning. 

Utifrån denna omkastelse bidrar Maja med värdefulla nyanser som 
öppnar för intressanta nytolkningar. Jag lyfter bara våld mot kvinnor, 
för att visa på hur perspektivbyte hjälper att synliggöra rollen som 



metodologisk nationalism brukar få i reproduktionen av systemiskt 
våld. Denna är en diskurs som under senare år med intensiv invand-
ring har också kulturiserats för att mer och mer gå under beteckningen 
”hedersrelaterat våld”. Maria Carbin (2009) har i sin doktorsavhand-
ling pekat på hur denna diskurs har växt fram i policydokument, insti-
tutionella insatser samt i olika former av argumentation hos politiker i 
den svenska riksdagen. Intressant är att försöka reda ut hur denna 
diskurs bemöts av kvinnor som ringades in som föremål för såväl in-
stitutionellt beskydd som vetenskaplig forskning. Carbin visar hur 
framväxten av diskursen fick en stor medial uppmärksamhet, som på 
samma sätt som den skapade sin egen självgoda byråkrati påverkade 
både kunskapsproduktionen och resursfördelningen i samhället. På så 
sätt kunde diskursen ses som exempel på hur metodologisk nationa-
lism kom till uttryck genom den rådande hegemoniska feminismen i 
landet. I denna intervjustudie framgår hur några kvinnor bemöter dis-
kursen som ansluter till olika former av symboliskt våld mot vilket 
dem också gör motstånd till. I texten tas upp hur kvinnor som Faridhe 
och Shirin tar itu med två former av systemiskt våld, den ena är stats-
terrorism som drabbar vänner i Iran, och den andra den juridiska un-
dantagande som drabbar de själva i Sverige – till exempel genom oli-
ka insatser mot så kallat ”hedersrelaterat” våld. Kvinnorna finner 
lämpligt att bekämpa båda, även om nationalstatens aktörer gärna 
skulle se att dem bara gjorde utfästelser mot patriarkala excesser av 
regimen i Iran. Här ser man att de olika former av våld som de drab-
bas av förde kvinnorna till att skapa eller ansluta sig till transversella 
former av politisk mobilisering (se Yuval-Davis 1997, Cockburn 
1998, Velásquez 2007). De visar med dessa allianser vägar ut ur de 
nationalistiska inslag som står i vägen för att utleva sina mänskliga 
rättigheter, både i Iran och i Sverige. Genom sin mobilisering i dessa 
allianser ger kvinnorna utryck för en form av upproriskt medborgar-
skap, eller insurgent citizenship (Holston 2009) som är vanligt före-
kommande bland kvinnor från förorternas marginaliserade och icke 
erkända medborgare i världens megastäder (Velásquez, 2011 kom-
mande).  

Det systemiska våldet ställer oss också inför nya emotionella utvä-
gar som folk använder för att hantera våldets verkan. Från ett Queer-
feministiskt håll har Sara Ahmed (2004) lyft fram betydelsen av den 
emotionella politik som transnationella migranter möter i USA, Eng-
land och Australien i takt med de politiska skiftningar som påskyndat 
en radikalisering av rasismen. I det svenska landskapet som beskrivs i 
denna text genom intervjupersonerna har vi å ena sidan rädslan, fruk-
tan, och främlingshatet. De intervjuade berättade om en rädsla för våld 
som tvingar dem till underkastelse. Det kan gälla rädsla för att bli sla-



gen av sin egen livskamrat, rädslan att bli anfallen av en främling i sitt 
eget hem, eller fruktan för att bli bragd om livet av statsterrorismens 
agenter. Å andra sidan har vi efterfrågan på mer säkerhet som bäddar 
för ett slutet samhälle. Framväxten av denna slutenhet, eller sekuritise-
ringstanken (Caldeira 2004) överskuggar solidariteten i samhället. När 
denna tanke tar över skapas grund för att samhället drivs av sin egen 
fruktan. Bara under hösten 2010 när denna text skulle färdigställas 
ägde en rad episoder rum som tvingade det svenska samhället till stora 
prövningar. En ny laserman satte Malmö i skräck, nya terrorvarningar 
från säkerhetspolisen utlystes, följda av avslöjandena om spioneri för 
att förebygga hot och terrordåd mot amerikanska ambassader i de nor-
diska länderna. Till slut sprängde sig en självmordsbombare i centrala 
Stockholm. Det verkade som att våld, hot om våld och sekuritisering 
höll på att sätta det svenska samhället på prov.  

Hanteringen av dessa episoder påminner om hur lätt det kan gå att 
omvandlas från ett ganska öppet till ett relativt sett mer slutet och 
våldsreglerat samhälle. De politiska efterspelen introducerade viktiga 
perspektivbyten om hur våld hanteras i samhället med avseende på 
lokala och globala aktörer. Nu är frågan om vi står inför en situation 
där anslutning till krig, samt hantering av våld och hot om våld börjar 
utkristallisera sig som extra vägledande för den fortsatta samhälls-
byggnaden. Det är där vi kommer till utgången av våldets reglerande 
kraft.  

Den här texten gör en inbjudan att lägga märke till hur våld blir till 
subjekt och till politisk agenda både för isolerade fanatiker och för 
folkvalda politiker som försöker gardera det demokratiska systemet 
mot dessa. Det paradoxala är att våra riksdagspolitiker gör dessa an-
strängningar samtidigt som beslutar att ansluta till krig i andra delar av 
världen för att ”slås” för jämställdhet, och solidaritet och hållbar ut-
veckling och demokrati. Centralt här är att lyfta fram hur samhället 
aktiverar nya uppsättningar av emotionella utvägar för att förstå vål-
dets reglerande kraft. Men även för att mobilisera nya och frigörande 
solidaritetsformer som lägger grund för inkluderande samhällsgemen-
skaper som kan ta itu med rädslan, fruktan och främlingshatet.    

Juan Velásquez 
Fil. Dr., forskarassistent 
CEIFO, Stockholms universitet 
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