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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse kring kommunala 

säkerhetschefers uppfattning om social oro och vilka åtgärder de anser sig kunna vidta. 

Syftet är också att analysera om åtgärderna kan leda till positiv eller negativ säkerhet i 

samhället. Eftersom studiens syfte är förståelseinriktat har en kvalitativ forskningsansats 

valts där empiriinsamlingen har genomförts via semi-strukturerade intervjuer. Studien 

visar att alla respondenter anser att social oro är en realitet idag och att händelserna som 

skett fram till idag kommer att fortsätta. Några respondenter anser också att social oro 

kan få betydligt värre konsekvenser än vad det hittills har fått. Respondenterna har i 

stort sätt liknande uppfattning om vad de anser ligger bakom social oro. De resonerar 

kring utanförskap i form av arbetslöshet, ojämlikhet och polarisering i samhället och i 

former av socioekonomisk utsatthet, negativa framtidsutsikter och ett stort missnöje till 

samhället. De åtgärder som i studien har bedömts skapa negativ säkerhet handlar i 

allmänhet om olika former av övervakning och negativa polisiära insatser. 

Respondenterna upplever att dem kan vidta proaktiva åtgärder genom att stärka 

välfärdstjänsterna i samhället, skapa vi-känsla och skapa en meningsfull framtid för 

samtliga individer. Dessa har i studiens analyserats som faktorer till att kunna skapa en 

positiv säkerhet i samhället.  
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1 Inledning 
 

1.1 Problemdiskussion  

Globaliseringen har medfört att staten stegvis dragit sig tillbaka från det politiska rummet. 

Samhället får en alltmer lokal samhällstyrning där kommunerna får ta ett stort ansvar för att 

skapa ett socialt hållbart samhälle (Abrahamsson, 2012). I kommunerna, som utgör grunden 

i det svenska riskhanteringssystemet har fysiska och tekniska risker behandlats under lång tid 

och det i allmänhet finns en övergripande bild av de risker som kan utvecklas till en kris. 

Dock är kunskaperna om risker av social karaktär som kan leda till social oro begränsade 

(Länsstyrelsen, 2012).  

 

I globaliseringens spår har även en förändring skett i det nationella risk- och 

krishanteringssystemet genom att ansvaret för risk- och krishantering har regionaliserats. 

Detta har inneburit att kommuner fått allt mer ansvar för att hantera risker och kriser. Det 

finns i nuläget inte tillräckligt med forskning kring kommuners agerande och uppfattning av 

kriser, trots att kommunerna har ett stort ansvar (Fearn-Banks, 2002).  

 

Enligt Westaway (2012) har världen den senaste tiden fått bevittna en aldrig tidigare skådad 

nivå av politisk och social oro som sveper över arabvärlden, Grekland, Spanien, Italien och 

Storbritannien. Liknande händelser har även uppmärksammats i Sverige de senaste åren. 

Bland annat med stenkastning mot polis och räddningstjänst i Malmö, Uppsala, Stockholm 

och Göteborg, ofta i samband med att räddningstjänsten har ryckt ut för att släcka bränder 

(Hallin m.fl., 2010). I takt med att omfattningen av social oro har ökat i Sverige har också 

diskussionen kring kommunernas möjligheter att kunna vidta åtgärder till problemen växt. 

Social oro är idag en realitet i Sverige där kommunerna och dess säkerhetschefer har det 

övergripande ansvaret. Därför är det relevant att studera vilka åtgärder kommunala 

säkerhetschefer upplever att de kan vidta till social oro. Dessa åtgärder har stor inverkan på 

skapandet av positiv eller negativ säkerhet i samhället.     
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse kring kommunala 

säkerhetschefers uppfattning om social oro och vilka åtgärder de anser sig kunna vidta. Syftet 

är också att analysera om åtgärderna kan leda till positiv eller negativ säkerhet i samhället. 

Frågeställningar som studien grundar sig på är; 

 Hur ser kommunala säkerhetschefer på social oro i framtiden?  

 Vilka bakomliggande faktorer anser de finns till social oro? 

 Vilka proaktiva och reaktiva åtgärder upplever säkerhetscheferna de kan vidta?  

 Vilket stöd upplever säkerhetscheferna att kommunerna är i behov av? 

1.3 Definitioner och avgränsningar  

Social oro kan ses som olika typer av utfall eller angrepp på det som samhällets institutioner 

ser som önskvärt att skydda. Sådana utfall kan exempelvis vara stenkastning mot polis, 

upplopp, kravaller och anlagda bränder. Social oro är alltså en följd och kombination av flera 

sociala risker, vilka i sin tur är uttryck av bakomliggande negativa omständigheter 

(Länsstyrelsen, 2012). Reaktiva åtgärder beskriver vilka åtgärder kommunen kan vidta för att 

hantera social oro om det inträffar. Proaktiva åtgärder beskriver vilka åtgärder kommunen kan 

vidta för att förebygga social oro. Dessa åtgärder kan komma att påverka skapandet av negativ 

eller positiv säkerhet i samhället. Negativ säkerhet definieras i denna studie som 

övervaknings- och kontrollsystem och genom att stänga in sig bakom murar försöker 

samhället skydda sig och motverka social oro. Med hjälp av åtgärder för att öka människors 

deltagande i det politiska livet, sociala erkännande och tillhörighet skapas en social tillit som 

ökar människans trygghet och möjliggör vad som i studien definieras som positiv säkerhet 

(Abrahamsson, 2012). 

 

Att genomföra en allomfattande beskrivning av social oro som forskningsfält låter sig inte 

göras i denna studie. Det är inte möjligt att inom ramen för denna studie att göra en 

djupdykning i begreppet social oro. Avsikten är att lägga fokus på kommunen och dess 

säkerhetschefers uppfattning om social oro och vilka åtgärder de anser sig kunna vidta och om 

dessa åtgärder skapar antingen positiv eller negativ säkerhet.  
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Respondenterna i denna studie innefattar säkerhetschefer och säkerhetssamordnare vilket 

innebär aktörer inom kommunen som ansvarar för arbetet med krisberedskap. I studien 

benämns alla respondenter som säkerhetschefer. Studien tar alltså avstamp i att social oro är 

en realitet i Sverige där kommunerna har ett stort ansvar att skapa en social hållbar utveckling 

i samhället.  

2  Bakgrund  

2.1 Vad kan leda till social oro?  

Enligt FN beräknas 70 procent av mänskligheten att bo i städer år 2040 (UN, 2008). Det 

kommer innebära en fördubbling av stadsbefolkningen på 30 år och kommer således medföra 

stora påfrestningar på bland annat bostadsbyggande, infrastruktur och sysselsättning. 

Problemen kommer bli värre till följd av den ojämna utvecklingen som följer i 

globaliseringens spår. Alla områden globaliseras inte lika intensivt och lika fort 

(Abrahamsson, 2012). Många människor inkluderas i utvecklingen och får ett bättre liv 

medan andra drabbas av globaliseringens baksidor eller lämnas helt utanför. Klyftan mellan 

rika och fattiga ökar. I dag bor inte fattiga människor endast på landsbygden. De flesta fattiga 

bor i städer och det blir allt vanligare att fattiga lever i medelinkomst- och höginkomstländer. 

Fattigdomen växer parallellt med rikedomen i städerna där bostadsområden segregeras och 

samhällen glider isär och tudelas (Sassen, 2006).  

 

Ett upplevt utanförskapet kan medföra en stark känsla av frustration. Människor har 

förhoppningar och förväntningar på livet. Skillnaden mellan dessa förhoppningar och förvänt-

ningar och vad de faktiskt kan uppnå skapar frustrationsgap och känslor av orättvisor. Enligt 

Abrahamsson (2012) har forskningen observerat hur frustrationsgap vid låg social rörlighet 

eller där framtidsutsikter saknas av andra skäl istället för viktiga drivkrafter kan förvandlas till 

individuell skuldbeläggning. Denna skuldbeläggning med tillhörande skamkänslor ökar när 

människor utsätts för olika typer av diskriminering. Ibland tar sig frustrationsgapen 

våldsamma uttryck som till exempel stenkastning mot polis och räddningstjänst, anlagda 

bränder och upplopp.  
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Ekenberg och Lundgren (2013) beskriver att när man idag talar om social oro nämns ofta 

utanförskap. Författarna menar att det är en ung befolkningsgrupp. Det kan handla om att inte 

känna sig delaktig i ett ”normalt” samhällsliv, om alienation och marginalisering och en 

känsla av att inte kunna påverka sin egen livssituation. Dessa personer har oftast förlorat sin 

tilltro till demokratiska processer, myndighetsutövning och rättsväsendet. Ofta uppfattas 

lagarna som orättvisa, diskriminerande och exkluderande. Förtroendet för myndigheterna är 

lågt och inte sällan hatisk. Dessa fenomen kan forma en negativ spiral som i sin tur kan leda 

till en slags polarisering och normupplösning där gemensamma värden ifrågasätts. Författarna 

menar att det ofta debatteras inom forskningen, politik och media om olika orsaker till social 

oro, bland annat; 

 långtidsarbetslöshet och bristande framtidstro,  

 låg utbildningsnivå och brist på grundläggande kunskaper och kvalifikationer,  

 dålig uppväxtmiljö i form av t. ex trångboddhet, splittrade hem och familjer med 

missbruk och kriminalitet,  

 etniska motsättningar, rasism och diskriminering,  

 svag integration i det omgivande samhället,  

 annan värdegrund grundad på politisk eller religiös extremism,  

 sökande efter identitet i kriminella kretsar eller ”parallella samhällen”,  

 globaliseringens effekter.   

2.2 Kommunal krisberedskap  

Kommuner har till ansvar att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 

inträffa i den egna kommunen och hur dessa kan påverka verksamheten. Kommuner ska ha 

god kunskap om hot, risker och sårbarheter som kan påverka kommunernas förmåga att 

fungera, dessa risker kan vara både tekniska, fysiska och sociala. Man ska också ha planering 

för hur risker och sårbarheter ska förebyggas och minimeras. Kommunen ska även ha 

planering för hur den ska hantera konsekvenserna av en allvarlig händelse respektive 

extraordinär händelse eller svår påfrestning, exempelvis social oro. Kommunen ska ha god 

förmåga att hantera en allvarlig- och extraordinär händelse, det vill säga att vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet samt ge invånare och media användbar 

information (Sveriges kommuner och landsting, 2007).  
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2.3 Teoretiskt ramverk  

2.3.1 Glokaliseringen  

Enligt Abrahamsson (2012) visar forskning att när staten drar sig tillbaka från det politiska 

rummet ökar manöverutrymmet för bland annat kommunerna i samhället. I det avseendet har 

traditionella och hierarkiska styrmekanismer (government) gradvis kommit att ersättas av mer 

horisontella och flernivåbaserade styrmekanismer, så kallad governance. Därtill kommer det 

faktum att de ökade kontaktytor och den sammanpressning av tid och rum som följt i 

globaliseringens spår har medfört att olika samhällsproblem på jorden ofta griper in i och 

förstärker varandra. En händelse någonstans kan få omedelbara följdeffekter någon 

annanstans. Detta har på olika sätt inneburit att det lokala vuxit ihop med det globala 

(Abrahamsson, 2012). Denna form av förening mellan det globala och det lokala har medfört 

en ”glokaliserad” samhällsutveckling. Begreppet glokalisering kan alltså uppfattas som ett 

begrepp som försöker fånga samspelet mellan globala influenser och lokalt vardagsliv, d.v.s. 

hur globala och lokala relationer samspelar och hur detta samspel uttrycks såväl socialt som 

materiellt på specifika platser (Listerborn, 2010).  

 

Roudometof (2005) definierar och förklarar glokalisering genom att när nationalstatens 

betydelse minskar, kommer regioner och lokalsamhällen, tillsammans med det globala 

samhället bli allt viktigare. Den lokala nivån är viktig eftersom det är där människor lever sina 

liv och även om man har daglig kontakt med andra människor på vitt skilda platser är varje 

individ förankrad i ett eller flera lokala sammanhang.  

 

Till skillnad från många andra teoretiker som ser globaliseringen som en enda process menar 

Giddens (2003) att globaliseringen är en komplex blandning av olika processer snarare än en 

enda. Thörn (1999) menar att ju mer globalisering desto mindre inflytande har nationalstaten 

och vice versa. Giddens (2003) förklarar att de flesta människor tänker sig att globaliseringen 

helt enkelt drar undan makt och inflytande från lokala samhällen och nationer till den globala 

arenan. Giddens menar att detta förvisso är en av globaliseringens konsekvenser. Men 

globaliseringen har även en motsatt effekt. Eftersom den inte bara drar uppåt utan också 

knuffar nedåt och på så sätt skapar nya påtryckningsmedel för den lokala självständigheten 

(Giddens, 2003; Thörn, 1999).     
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Det finns idag flertalet begreppsdefinitioner av globaliseringen och vad den har skapat. Bland 

annat beskrivs globaliseringen som en ekonomisk, politisk, social och ideologiskt fenomen 

som bär med sig oväntade och polariserade konsekvenser. Termen beskrivs också som den 

närmare integrationen av världens länder och människor som har åstadkommits genom den 

enorma minskningen av kostnader för transport och kommunikation och nedbrytningen av 

artificiella hinder för flödet av varor, tjänster, kapital, kunskap och människor över gränserna 

(Westaway, 2012). Även om Westaway och Giddens inte nämner glokaliseringen som ett 

konkret exempel så beskriver dem ändå globaliseringen som en närmare integration av 

världens länder, vilket kan tyda på en form av glokalisering. Många teoretiker framhäver 

globaliseringen som antingen god eller dålig för samhället. Ulrich Beck (2000) samlar de 

ensidiga betraktelserna och analyserna av globaliseringen under beteckningen ”globalism”. 

Till skillnad från Giddens som anser att globaliseringen är en komplex blandning av olika 

processer menar Beck att detta förhållningssätt inbegriper inte bara en entydig värdering av 

globaliseringen som antingen god eller dålig, utan den i första hand ses som en ekonomisk 

process (Beck, 2000). Dessa beskrivningar av globaliseringens olika effekter medför att den 

kan tolkas på olika sätt. Att den både påverkar individer i civilsamhället, exempelvis via ett 

utökat utanförskap i samhället. Samtidigt som globaliseringen påverkar den kommunala risk- 

och krishanteringen genom att kommunerna får ta ett större ansvar för säkerheten då 

nationalstaten uppfattas ta ett steg tillbaka från det politiska manöverutrymmet.    

2.3.2 Kommunal risk- och krishantering   

Osäkerhet och förändring har blivit viktiga egenskaper i dagens ömsesidiga och beroende 

värld. Risker och katastrofer har varit inneboende i människans existens, eftersom dess 

början, hastighet, frekvens och omfattning förekommer utan motstycke. Den ekonomiska 

krisen, miljökrisen och hoten mot människors säkerhet har alla en global karaktär, men där 

effekterna blir mycket kännbara lokalt. Detta medför att städer måste kunna svara upp tidigare 

och mycket mer effektivt mot dessa risker (Baud & Hordijk, 2009). Baud och Hordijk (2009) 

menar att det är viktigt att inkludera två specifika problem i kommunal risk- och 

krishantering. Den första är att kommuner och deras medborgare måste känna till globala 

risker och deras potentiella effekter för olika nivåer i samhället samt vilka kopplingar dessa 

nivåer påverkar effekterna av riskerna. Detta innebär att kommunerna inte bara ska fokusera 

på det ansvar de har utan att också utveckla kunskapen om globala risker som kan komma att 

påverka dem lokalt.  
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Den andra stora frågan är att riskerna är ett resultat av sociala fenomen och naturliga 

påfrestningar. Författarna menar att det finns en ojämn fördelning av risker och samtidigt en 

ojämn fördelning av resurser. En sådan ojämn fördelning tenderar att hårdare drabba fattiga 

och utsatta grupper med litet politiskt inflytande. Författarna menar vidare att kommuner ofta 

saknar tillräcklig finansiering och kunskap för att kunna förutse risker aktivt eller kunna 

hantera dem när de inträffar. Kommunerna måste kunna känna igen och utveckla lokala 

riskprofiler och institutionella nätverk för att hantera potentiella risker, och veta hur man 

fördelar tillgången för finansiering av flöden för att hantera sådana risker. Kommunens risk- 

och sårbarhetsanalys ger en ram för hur riskerna kan identifieras och senare hanteras.  

Vad Baud och Hordijk menar är att kommunerna även ska inkludera globala risker i sina risk- 

och sårbarhetsanalyser och inte enbart förhålla sig till det ansvar man har som kommun. För 

att ha en god krisberedskapsförmåga krävs att man kontinuerligt bevakar sin omvärld och 

omsätter det till sin egen verksamhet men att ställa krav på att även inkludera globala risker i 

lokala riskprofiler kommer utgöra en mycket stor utmaning för kommunerna som antagligen 

kommer att behöva stöd i detta arbete (Baud & Hordijk, 2009).  

2.3.3 Lågt förtroende för samhällets institutioner  

Medan Bauman (2001) förklarar att förtroendet för politiska företrädare kan få konsekvenser 

på samhället beskriver Wacquant (2008) den ökande klyftan mellan rika och fattiga, och hur 

den ökande klyftan mellan underklassen och samhällets institutioner leder till missnöje och 

misstro till olika samhällsinstitutioner. Detta gör att samhällets legitimitet i underklassens 

ögon kan skadas vilket kan medföra att de riktar sin fientlighet mot polisen som får 

symbolisera statens okänslighet och förtryck. Wacquant menar att i det tomrum som skapats i 

bristen av närvaro från samhällets förmedlingar mellan den marginaliserade 

förortsbefolkningen och ett samhälle de känner sig utkastat från, är det inte konstigt att 

våldsamma situationer med polisen uppstår (Wacquant, 2008). Wacquant riktar sitt fokus mot 

polisen som får symbolisera förtrycket. I tidigare händelser av social oro har det inte enbart 

varit polisen som blivit utsatt för bland annat stenskasting, utan även väktare, ambulans och 

räddningstjänst. Detta tar dock inte Wacquant upp.  

 

Kamali (2006) skriver i en statlig offentlig utredning att marginaliserade och stigmatiserade 

förorter blivit en påtaglig del av det urbana livet i många europeiska länder, där Sveriges 

storstäder inte är något undantag.  
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De svenska förorterna har etnifierats och majoriteten av de boende har invandrarbakgrund. 

Klass, etniska strukturer och relationer korsar varandra och förstärker utanförskapet och 

underläget i förorterna, där Kamali menar att diskriminering och rasism skapar ett stigma och 

särskiljande av personer med invandrarbakgrund. Därmed exkluderas och utesluts personer 

med invandrarbakgrund ur samhällets gemenskap. Bristen på en känsla av tillhörighet till det 

övriga samhället kan komma att skapa motreaktioner. Upploppen som svepte över Frankrike 

2005 var ett exempel på detta, där många ungdomar som deltog i upploppen menade att de 

försvarade sina områden mot polisen (Kamali, 2006). 

2.3.4 Urbanisering   

Parallellt med pågående diskussioner om hur FN-systemet skall kunna reformeras för att möta 

tidens krav på förbättrad global samhällstyrning (UN, 2005) har den tilltagande föreningen 

mellan det globala och lokala ökat intresset för den roll som städer och urbana regioner har. 

Detta intresse motiveras av att det är här som majoriteten av världens befolkning bor, och av 

att det är här, på lokal nivå som de globala utmaningarna skapas.  Det är också på lokal nivå 

som globaliseringens effekter visar sig först och där förebyggande och lokalt anpassade 

åtgärder måste vidtas (Abrahamsson, 2012). Det är i urbana miljöer som en effektivare 

resurshushållning kan uppnås. Och det är i urbana miljöer som en annan livskvalitet kan bli 

möjlig och som bygger på närhet och tillgänglighet av kunskapsskapande och kulturella aktiv-

iteter. För att den lokala nivåns aktörer skall kunna utföra sina funktioner på ett 

konkurrenskraftigt sätt menar Abrahamsson (2012) att det krävs vissa lokala förutsättningar 

när det gäller kommunikationssystem, finansiella och juridiska nätverk, utbildad arbetskraft, 

säkerhet och social sammanhållning. Det är dessa specifika behov som tillsammans med de 

lokala förutsättningarna för att tillfredsställa dem som ger upphov till samspelen och 

möjligheten till föreningen mellan det globala och det lokala. Övergången till en allt mer 

urbaniserad värld skapar betydande utmaningar för kommuner, regioner och nationer i form 

av hantering av hållbar stadsutveckling och ge ekonomiska och grundläggande tjänster. Det 

finns även en växande oro över konsekvenserna för säkerheten med en potentiell ohållbar 

stadsutveckling (Abrahamsson 2012). Urdal och Hoelscher (2012) menar att trots det 

utbredda intresset för konsekvenser för säkerheten som den globala urbaniseringen har på 

våra städer är forskningen anmärkningsvärt knappa. Förutsättningarna för att städer och 

kommuner skall kunna spela någon roll av betydelse för den globala samhällsstyrning som 

eftersträvas beror på deras förmåga att hantera de uttryck som pågående globaliserings, 
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migrations och urbaniseringsprocesser tar sig lokalt (Sassen, 2006). Denna förmåga ställs 

också på allt hårdare prov till följd av den snabba urbaniseringstakten och den ojämna 

utveckling som följer i globaliseringens spår.  

2.3.5 Positiv och negativ säkerhet  

Abrahamsson (2012) menar att begreppet säkerhet i vår globaliserande tid alltmer kommit att 

handla om mänsklig säkerhet och om trygghet. Trygghet handlar inte bara om att slippa 

rädslan för att utsättas för fysiskt våld eller annan skada. Trygghet betyder också 

förutsägbarhet, tillhörighet, respekt och erkännande. Trygghet handlar om möjligheter till 

jobb och utveckling, om värdighet om bemötande och om att inte bli diskriminerad. Jobb 

handlar inte bara om inkomster som kan minska bidragsberoende och få människor att känna 

att de står på egna ben. Jobb innebär också att kunna betala skatt och att känna att man gör rätt 

för sig genom att kunna bidra till det gemensamma. Det handlar om att få anledning att bry 

sig, att känna ett sammanhang och att kunna bryta känslan av likgiltighet. En tolerant och 

trygg miljö gynnar en demokratisk utveckling. Människor som känner sig trygga har lättare 

för att ta kontakt med andra människor och säga vad de tycker. Så ökar den sociala 

interaktionen och med den, den sociala tilliten. Abrahamsson menar att delar av det våld och 

den skadegörelse vi möter i vår vardag (och som ökar ropen på säkerhet) beror på att 

människor många gånger saknar socialt sammanhang, känner sig utanför, diskriminerade och 

blir frustrerade. De erbjuds inte de möjligheter och villkor som de anser att ett anständigt liv 

kräver och som de ser att andra runt omkring har tillgång till, och ibland rentav i överflöd.  

 

Abrahamsson (2012) menar att dessa tankegångar kan förtydligas med hjälp av Johan Gal-

tung, grundaren till den skandinaviska fredsforskningstraditionen. Enligt Abrahamsson skiljer 

Galtung på direkt och strukturellt våld. Medan han med det förra framför allt syftade till 

militära aktioner förstod han med strukturellt våld det regelverk och de samhälleliga 

strukturer som berövade människor möjligheter att utnyttja sin fulla potential och ibland 

också berövade dem livet i sig. Avsaknaden av direkt våld kallade Galtung för negativ fred 

(att bli skyddad mot någonting) medan avsaknaden av det strukturella våldet var nödvändigt 

för en positiv fred (att ha rätt till någonting). För övergången från negativ fred till en positiv 

fred krävdes således såväl en hållbar utveckling som social rättvisa.  Enligt Abrahamsson kan 

vi på samma sätt föreställa oss negativ och positiv säkerhet.  
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Genom att bygga upp övervaknings- och kontrollsystem och stänga in sig bakom murar 

försöker människor skydda sig mot kriminalitet (negativ säkerhet). Med hjälp av åtgärder för 

att öka människors deltagande i det politiska livet, sociala erkännande och tillhörighet skapas 

en social tillit som ökar hennes trygghet och möjliggör en positiv säkerhet. Svaret på frågan 

om huruvida urbana miljöer kan bli till en plats som bidrar till global samhällsstyrning eller 

om de istället riskerar att utvecklas till slagfält för våldsamma sociala konflikter beror ytterst 

på dess förmåga att skapa social hållbarhet, d.v.s. hur den urbana miljön klarar av att inte bara 

skapa negativ säkerhet för sina invånare utan framför allt en positiv säkerhet (Abrahamsson, 

2012). 

2.3.6 Segregation  

Vaughan och Arbaci (2011) nämner problematiken kring segregation som en urban verklighet 

som kommunerna idag ställs inför. Städer för samman olika verksamheter och människor med 

olika bakgrunder. De lyfter fram segregationen som en stor riskfaktor till de upplopp som 

drabbade franska förorter 2005 och 2007 och tidigare nämnda händelser i delar av norra 

England. Segregation kan i allmänhetens ögon ses som ett ”ghetto-problem”, ett tidslöst 

problem som hamnar överst på agendan i samband med händelser som till exempel de franska 

upploppen samt de tidigare oroligheterna i norra England. Det råder omfattande debatt om i 

vilken grad de fysiska egenskaperna hos ett område påverkar de sociala resultaten hos dess 

invånare. Flera mekanismer som existerar på lokal nivå påverkar de sociala relationerna hos 

de inneboende, det kan till exempel handla om negativa förebilder och tillgången till 

informationsnätverk där områdena ofta består av homogena grupper (Vaughan & Arbaci, 

2011). 

 

Salonen (2012) menar att segregation inte enbart handlar om integrationspolitik, utan har 

också med inkomstnivåer att göra. Forskning kring förhållandena i Malmö visar på att 

människor i allt större utsträckning tenderar att bo nära de som socioekonomiskt liknar dem 

själva. Lågavlönade hamnar i samma bostadsområde för att de helt enkelt inte har råd att bo 

någon annanstans. Tillsammans med den minskning av välfärdstjänster som följt på den 

finansiella krisen gör vissa bostadsområden speciellt utsatta. De boende får där ofta behov av 

att bygga upp egna informella försörjnings- och trygghetssystem och söker sig till etniska 

grupperingar där de lättare finner den samhörighet och sociala tillhörighet som eftersträvas.  
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Redan utsatta områden segregeras alltmer och utsätts för vad forskare kallar för territoriell 

stigmatisering (Waquant, 2009). De som kan försöker att flytta därifrån. Även näringsidkare 

skräms iväg, sysselsättningen minskar och en ”gettofiering” tar vid. På så sätts sprids den 

ojämna utvecklingen också till stadens olika områden. 

2.3.7 Migration  

En annan process som också följt med i spåren av globaliseringen handlar om internationell 

migration och människors ökade gränsöverskridande rörlighet, detta påverkar självklart också 

den urbaniserade miljön. Förändringen handlar inte bara om omfattning i sig utan framför allt 

om karaktär. Abrahamsson (2012) förklarar att den gränsöverskridande migrationen har 

fördubblats sedan 1980 men omfattar inte mer än omkring 210 miljoner människor vilket 

endast motsvarar ungefär 3 % av världsbefolkningen. Antalet utlandsfödda eller med 

utlandsfödda föräldrar uppgår till mellan 15-25% inom OECD länderna. Andelen 

utlandsfödda kan dock uppgå till 40-50 i många större städer och till hela 80-90% i vissa 

bostadsområden. Förändringen handlar om att migration blivit transnationell och skall 

uppfattas som en nätverksanknuten rörlighet eller flöde av människor mellan olika platser i en 

globaliserad tid. Med hjälp av global kommunikationsteknologi har man dagliga kontakter 

med släkt och familjemedlemmar på olika platser på jorden. Härigenom upprätthålls också 

banden till människors ursprungsländer på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt som 

behoven av att flytta ”hem” igen kanske minskar blir integration i det nya samhället mindre 

intressant. Man kanske inte ser sig som tillhörande den nation där man för ögonblicket 

befinner sig och inte heller har för avsikt att bli. I en interkulturell värld skapas nya 

grupptillhörigheter där den nationalstatliga identiteten spelar en mindre roll. 

Grupptillhörigheten blir viktigare, man kan se sig som världsmedborgare, som förortsbo i en 

storstad eller som både och.  

 

En sjunkande och allt äldre befolkning i västvärlden tillsammans med en snabbt växande 

befolkning i Sydländer tillsammans med fortsatt hög arbetslöshet, speciellt för unga vuxna 

och förstärkta transnationella nätverk utgör faktorer som gör att den internationella 

migrationen förväntas fortsätta att öka i snabbare takt. Detta medför ökad risk för migranters 

exponering och utsatthet för ökad ojämlikhet, arbetsmarknadens exploatering och förvärrad 

social oro (Abrahamsson, 2012).  
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Samtidigt som städer är attraktiva investeringsorter, destinationsort eller transithall för 

migration, platser för innovation och arbetstillfällen är de också ofta platser med hög 

arbetslöshet, akut fattigdom, dåliga bostäder och ett stigande antal hemlösa (Amen et al 

2011). Detta förhållande att många medelstora städer befinner sig i ett spänningsfält mellan å 

ena sidan förmåga att bli till en nod för global samhällsstyrning och hållbar utveckling och å 

den andra sidan riskera att utvecklas till ett slagfält för våldsamma sociala konflikter (Nilsson 

1999).  

2.3.8 Individualiseringen  

Individualiseringen beskrivs som den sociala och historiska process där värderingar, 

trosuppfattningar, attityder och beteenden i ökande grad är baserade på personliga val och är 

mindre beroende av traditionella sociala institutioner. Beck (1992) menar att det genom hela 

civilisationen har funnits individualisering. Det som uppfattas som nytt är att dessa tendenser 

omfattar alla människor och har sin grund i arbetsmarknaden. Andra förutsättningar som 

också stärker individualiseringstendenserna i samhället. Det ena är urbaniseringen, det vill 

säga att människor bor allt mer i städer och förorter. Det i sin tur leder till den andra 

förutsättningen, nämligen att den sociala kontrollen som fanns i de gamla lokala nätverken 

försvinner. Beck menar att betydelsen av social klass eller könsroller kommer att minska på 

grund av den ökande individualiseringen. Individualiseringen har många konsekvenser. Bland 

annat menar Beck att individualiseringen inte längre möter något motstånd från ett kollektivt 

medvetande i form av till exempel klass eller familj. Han menar att dessa inte längre sätter 

gränser för man som individ ska orientera sig socialt. Individen själv måste återskapa de 

sociala värdena (Beck, 1992). Beck menar vidare att individen måste då själv möta 

orättvisorna i det sociala systemet, utan tryggheten i att tillhöra en distinkt klass. De sociala 

orättvisorna består men individen får själv ta skulden. Beck menar också att 

individualiseringen kombineras med globaliseringen av till exempel ekonomin, 

kommunikationer och risker.  

2.3.9 Avslutande reflektion kring teoretiskt ramverk  

Westaway (2012) menar att grundkomponenten i globalisringen är dess avreglering i 

politiska, ekonomiska och handelsmässiga marknader. Där avregleringar sker finns det utan 

tvekan kvalitativa förändringar i politiska och ekonomiska strukturer, trender och processer, 

som regeringarna försöker att anpassa sig till och dra nytta av liberaliseringen och de 
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förändringar som sker. Westaway menar också att lokala politiska och sociala institutioner är 

dåligt förberedd på att hantera de komplexa internationella sociala relationer som följer i 

globaliseringens spår och att detta i sin tur ger upphov till ”ungovernability”(Westaway, 

2012). Oavsett hur man väljer att definiera eller beskriva globaliseringen finns en tydlig röd 

tråd. Globaliseringen har en betydande roll i den sociala dimensionen som omfattar säkerhet, 

kulturell identitet, social välfärd, individuell identitet och social sammanhållning. Ett 

misslyckande att ta itu med dessa sociala dimensioner påverkar direkt, lön fattigdom, sociala 

välfärdsprogram, migration och kulturell integration (Westaway, 2012). Detta resonemang får 

även stöd i Ekberg och Lundgrens (2013) forskning som listar globaliseringens effekter som 

en bidragande faktor till social oro. Kommunerna har idag det yttersta ansvaret för att just 

skapa säkerhet, kulturell identitet, välfärd och social sammanhållning i respektive kommun. 

En oförmåga att komma till rätta eller upprätthålla dessa faktorer kommer sannolikt bidra till 

splittringar, frustration och öka sannolikheten för social oro.  Eftersom kommunerna har ett 

stort ansvar för att skapa och upprätthålla en social hållbar utveckling syftar denna studie till 

att bidra till en djupare förståelse kring kommunala säkerhetschefers uppfattning om social 

oro och vilka åtgärder de anser sig kunna vidta.  Men också att analysera om åtgärderna kan 

leda till positiv eller negativ säkerhet i samhället.  
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3  Metod  

3.1 Vetenskapsfilosofisk ansats  

Eftersom studiens syfte är förståelseinriktat har en kvalitativ forskningsansats valts. En 

kvalitativ undersökningsform är lämplig till denna studie då strävan med studien är att bidra 

till kunskapsutvecklingen inom studieområdet. Kvalitativ data kan präglas av sitt 

sammanhang och att tolkningar präglas av författarens subjektivitet (Creswell, 2007). Om 

studien hade eftersträvat att generalisera resultatet skulle det ha krävts en mer omfattande 

undersökning, som vid en kvantitativ ansats. Studiens strävan är inte att tillfredsställa 

statistiska intressen, därför utgör det inget problem att urvalet inte är en representativ del av 

populationen.  

 

Utifrån syftet med studien har en socialkonstruktivistisk inriktning med ett deduktivt 

angreppssätt valts för att ta reda på hur fenomenet är beskaffat (ontologi) samt hur det skapas 

kunskap (epistemologi) kring fenomenet. Studien har som mål att bidra till en djupare 

förståelse kring kommunala säkerhetschefers uppfattningar om social oro genom analys av 

deras subjektiva uppfattningar och erfarenheter av fenomenet, som är grunden i den 

socialkonstruktivistiska inriktningen.  

 

Efter att ha valt vetenskapsfilosofisk ansats för att klargöra vilken typ av kunskap som 

eftersöks, har en fenomenologisk inriktning valts. Enligt Creswell (2007) handlar 

fenomenologisk inriktning om att eftersträva kunskap genom att studera olika individers 

erfarenheter av ett fenomen, i detta fall social oro. Urvalet av respondenter har i denna studie 

skett utifrån deras roll som ansvariga för den kommunala krisberedskapen, inte till deras 

tidigare kunskaper kring social oro som fenomen. För att lyfta fram och skapa en djupare 

förståelse kring olika fenomen där det finns stora kunskapsluckor är det av yttersta vikt att 

även belysa att kunskapsluckor kan få betydande konsekvenser för samhället (Creswell, 

2007). Därför fokuserar studien inte enbart på att intervjua säkerhetschefer från kommuner 

som har haft störst belastning av social oro utan även andra kommuner, för att på så sätt 

försöka finna kunskapsluckor och således öka förståelsen för social oro.  
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Konsekvenserna av valet att fokusera på respondenternas olika erfarenheter av social oro 

istället för att enbart välja respondenter med god kunskap kring ämnet har medfört att studien 

fått fram skillnader av respondenternas uppfattning om åtgärderna de anser sig kunna vidta till 

social oro, och vilket stöd de anser sig vara i behov av. Skillnader som sannolikt inte hade 

kunnat identifieras om studien enbart hade valt intervjupersoner utifrån deras redan 

förskaffade kunskaper.         

3.2 Insamling av empiri 

Insamlingen av empirin till denna studie har gjorts via semi-strukturerade intervjuer med 

kommunala säkerhetschefer. Den kommunala krisberedskapen är ett relativt litet område, 

både budgetmässigt och till antalet personer som har krisberedskapen som sitt specifika 

arbetsfält. För att få en större spridning av respondenter och kommuner har valet av dessa 

varit av yttersta vikt. I denna studie har sex kommunala säkerhetschefer inom Stockholms län 

intervjuats där samtliga kommuner skiljer sig åt från varandra, allt från invånarantal, storlek 

på kommun, antalet händelser av karaktären social oro och vart säkerhetscheferna befinner sig 

i den kommunala hierarkin. Anledningen till att valet att även fokusera på säkerhetschefernas 

plats i den kommunala hierarkin är för att belysa om det finns skillnader i deras uppfattning 

om vilket stöd respondenterna är i behov av. Av studiens sex respondenter har fyra stycken 

varit män och två stycken varit kvinnor och där samtliga utom en respondent haft 

stadsdirektören som sin närmsta chef. Eftersom studien avser att intervjua kommunala 

säkerhetschefer har urvalsprocessen i studien inneburit att handplocka varje respondent 

enskilt eftersom urvalet av personer med den specifika arbetsrollen inte är speciellt stor.  

 

Under tiden som studien har genomförts har jag arbetat vid Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) vilket kan ha påverkat respondenternas vilja att delta som 

intervjuperson i denna studie. Detta kan även ha påverkat respondenternas svar på frågan 

vilket stöd de anser sig vara i behov av då MSB är den myndighet som ansvarar för området 

samhällsskydd och beredskap nationellt. Studien har inte varit en integrerad del av några 

andra projekt inom myndigheten. Studien har varit ett eget självständigt arbete och därför 

anser jag att studien inte har påverkats av interna faktorer inom myndighetens olika 

arbetsområden. Kontakten med respondenterna togs dock via min myndighetsmail och kan 

därför ha uppfattas som ett integrerat arbete med MSB:s interna arbete.      
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3.2.1 Intervjuer  

Jag har i denna studie valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer. Med semi-

strukturerade intervjuer menar Bryman (2002) att forskaren har en lista över förhållandevis 

övergripande teman, ofta nerskrivna i en intervjuguide. Med denna intervjutyp var önskan att 

skapa en känsla av frihet för respondenterna eftersom frågorna inte behöver komma i samma 

ordning som i intervjuguiden samt att frågor som inte står i intervjuguiden kan ställas och 

intervjupersonen har därmed möjlighet till att styra intervjun till vad den anser mest relevant. 

Till skillnad från den strukturerade intervjun där målet är att ställa frågorna i samma följd som 

i intervjuguiden och där samtliga intervjupersonerna ska få samma frågor i samma följd 

(Bryman, 2002). Dessutom lades fokus på att skapa en atmosfär där respondenterna kunde 

diskutera sina uppfattningar och inte känna sig förhörda. Samtliga intervjuer genomfördes hos 

respektive kommun för att på så vis skapa en tryggare diskussionsmiljö. Detta förfarande har 

varit mycket fruktbart för studien och skapandet av en trygg diskussionsmiljö medförde 

mycket uttömmande och tydliga svar under intervjuerna.   

3.3 Analys av empiri och analytiskt ramverk 

För att kunna besvara studiens syfte på ett så konkret och objektivt sätt som möjligt och för att 

kunna bearbeta empirin, har ett analytiskt ramverk använts. Ramverket syftar till att kunna 

analysera vilka åtgärder kommunala säkerhetschefer anser sig kunna vidta till social oro, samt 

vad dessa åtgärder kan leda till i diskussioner om skapandet av positiv eller negativ säkerhet. 

Det analytiska ramverket kommer alltså att utgöra ett stöd vid analysen av de resultat som 

samlats in. För att besvara frågeställningen, vilka åtgärder kommunala beslutsfattare anser sig 

kunna vidta till social oro har det analytiska ramverket kompletterats med en bedömning av 

kommunens hanteringsförmåga till social oro. Bedömningen delas upp i två olika 

hanteringsförmågor; reaktiv hanteringerförmåga innebär vilken förmåga kommunen har att 

hantera social oro om det inträffar, proaktiv hanteringsförmåga innebär vilken förmåga 

kommunen har att förebygga social oro (Länsstyrelsen, 2012).  Under respektive 

hanteringsförmåga återfinns exempel på åtgärder som visar om hanteringsförmågan är 

antingen proaktiv eller reaktiv.  
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Tabell 1: Exempel på reaktiv och proaktiv hanteringsförmåga   

 

Reaktiv hanteringsförmåga  Proaktiv hanteringsförmåga 

Ex. åtgärd. Släcka bränder Ex. åtgärd. Förhindra bränder 

Ex. åtgärd. Sanering av klotter Ex. åtgärd. Kameraövervakning  

 

I studien är det av relevans att skilja på dessa två olika begrepp. Att enbart ha förmåga till 

reaktiva åtgärder till social oro kommer sannolikt inte skapa positiv säkerhet i kommunen. 

Studien vill även skilja på dessa begrepp för att på ett tydligt sätt kunna visa vilka typer av 

åtgärder de kommunala säkerhetscheferna anser sig kunna vidta. Genom att bygga upp 

övervaknings- och kontrollsystem och stänga in sig bakom murar försöker människor skydda 

sig mot bland annat kriminalitet, något som i denna studie benämns som negativ säkerhet. 

Med hjälp av åtgärder för att öka människors deltagande i det politiska livet, sociala 

erkännande och tillhörighet skapas en social tillit som ökar människans trygghet och möjlig-

gör en positiv säkerhet (Abrahamsson, 2012). Dessa två faktorer kommer i studien att utgöra 

ett ramverk för analys av den insamlade empirin.  

 

Tabell 2: Exempel på positiv och negativ säkerhet 

 

Positiv säkerhet Negativ säkerhet 

Ex. Skapa social gemenskap  Ex. Kameraövervakning  

 

Detta innebär att även om kommuners säkerhetschefer anser sig kunna vidta proaktiva 

åtgärder som kameraövervakning, det vill säga ha en proaktiv hanteringsförmåga kan 

kommunen ändå komma att skapa negativ säkerhet. Analysen har utgått ifrån respondenternas 

uppfattning kring de åtgärder de anser sig kunna vidta till social oro för att senare 

kategoriseras som antingen reaktiv eller proaktiv hanteringsförmåga. Analysen avslutas med 

en analys av vad åtgärderna kan leda till i frågan om skapandet av positiv eller negativ 

säkerhet. Svaret på frågan om huruvida kommuner kan bli till en plats som bidrar till ett 

tryggare samhälle eller om de istället riskerar att utvecklas till platser för våldsamma sociala 

konflikter beror på dess förmåga att skapa social samanhållning, med andra ord, hur 

kommunen klarar av att inte bara skapa negativ säkerhet för sina invånare utan framför allt en 

positiv säkerhet (Abrahamsson, 2012). 
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3.4 Tankemodell för analys av empiri  

I dagsläget finns det forskning kring de riskfaktorer som kan komma att skapa social oro, 

några av dem nämns även i denna studie. Tankemodellen nedan visar ett okänt antal åtgärder, 

både proaktiva och reaktiva som i sin tur kan komma att skapa antingen positiv eller negativ 

säkerhet i samhället.  

 

Figur 1: Tankemodell över okända åtgärder som leder till positiv eller negativ säkerhet. 

      

 

 

 

 

3.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är motiverat att nämna eftersom hänsyn till begreppen kan leda till 

viss betänkande kring möjliga problem. Det finns flera faktorer som kan försämra studiens 

reliabilitet och validitet vid tillämpning av olika forskningsmetoder. Reliabilitet är 

forskningsresultatens tillförlitlighet, som innebär att studien ska kunna reproduceras av andra 

forskare vid andra tillfällen (Bryman, 2002). Denna studies reliabilitet uppnås bland annat 

genom tydlig intervjuguide som återfinns som bilaga samt att samtliga intervjuerprocesser har 

spelats in och transkriberats ordagrant.  Reliabiliteten i denna studie kan dock försvagas 

genom att analysen av positiv och negativ säkerhet uppfattas som subjektiva bedömningar. 

Med hjälp av det analytiska ramverket har reliabiliteten ökat då den medförde ett stöd till en 

mer objektiv analys av respondenternas uppfattning om social oro och vilka åtgärder de ansåg 

sig kunna vidta.  

 

Under intervjuprocessen har det undvikts att ställa ledande frågor, något som stärker denna 

studies reliabilitet. Kvale och Brinkman (2009) menar att intervjuaren oavsiktligt kan komma 

 

 

Positiv eller negativ säkerhet? 

Åtgärd? 

Åtgärd? 
Åtgärd? 
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att inverka på svaren, exempelvis kan intervjuaren vinkla frågor för att få de svar han eller 

hon vill ha. En god validitet för studien har uppnåtts genom att säkerställa kvaliteten på 

intervjuerna som har genomförts, där intervjuguiden är tydligt kopplat till studiens syfte och 

frågeställningar.    

3.6 Etiska riktlinjer  

Under genomförandet av intervjustudier kommer forskare sannolikt stöta på etisk problematik 

under studiers gång. I denna studie valde jag att lägga fokus vid de etiska aspekterna som 

ansågs vara av störst vikt. Bland annat genom att få intervjupersonernas informerade 

samtycke säkerhetsställdes intervjupersonernas konfidentialitet och noga överväganden över 

vilka konsekvenser studien kan komma att få för de inblandade intervjupersonerna. Jag tog 

även i beaktande att som forskare riskerar jag att påverka resultatet genom kognitiva 

tillkortakommanden. Under studiens gång har jag hela tiden eftersträvat att försöka tolka det 

som sagts utifrån det sammanhang där det hör hemma, utan att blanda in egna åsikter. Dock 

kan jag inte bortse från att min subjektivitet och tidigare erfarenheter inom studieområdet kan 

ha satt sin prägel på intervjuerna och bearbetningen av dessa. På grund av jag har tidigare 

erfarenheter av studieområdet som arbetsfält och genom att ha personliga åsikter om hur 

social oro kan förebyggas kan således analysen och bearbetningen av empirin påverkats.  

 

Informerat samtycke innebär att respondenterna har blivit informerade om studiens syfte och 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst om intervjupersonen önskar det. I 

denna studies fall innebar det att samtliga intervjupersoner delgavs information om vad 

studien syftade till, vilka som skulle få läsa den och att de inte behövde svara på frågor som 

de inte kände sig bekväma med att svara på. Under genomförandet av intervjuerna ansåg jag 

det vara av vikt att intervjupersonerna fick vara anonyma och att uttalanden inte gick att 

koppla till specifika personer. Delar av respondenternas uppfattningar kan uppfattas som 

bland annat politiska åsikter och kan påvisa kunskapsbrister inom fenomenet social oro. 

Respondenternas arbetsområde är som sagt relativt litet och individerna som arbetar med 

krisberedskap är få. Därför var konfidentialiteten extra viktig för denna studie.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Hur ser kommunala säkerhetschefer på social 

oro i framtiden?  

Under samtliga intervjuer ställdes frågan om aktörerna ansåg att social oro är en realitet i 

dagens samhälle, där alla respondenter svarade att social oro idag är en realitet och att 

händelserna som skett fram till idag kommer att fortsätta. Bara en respondent anser att social 

oro inte kommer få en eskalerande effekt, alla andra respondenter ansåg att samhället kommer 

sannolikt få bevittna mer av social oro. Några respondenter anser också att social oro kan få 

betydligt värre konsekvenser än vad det hittills har varit.  

 

Vi kommer se mer problem med att man hänger ut varandra på instagram och 

facebook och på andra sociala medier där man kan dölja sig. Detta kommer inte 

avta utan snarare tvärtom.  Social oro har vi en släng av och jag tror inte att den 

kommer bli mindre.    (Respondent 1)  

 

 

Jag skulle vilja säga att det beror helt på hur vi lägger upp taktiken, för det kan bli 

sju resor värre, absolut, den potentialen finns. Och då är det kanske inte enbart 

stenkastning och molotovcocktails utan då kan det handla om beskjutningar och 

regelrätta krig. Vi såg faktiskt i London hur det urartade rejält, då var det inget 

klassiskt upplopp längre utan det blev plundring, mord, våldtäkter och rån. 

     (Respondent 3)  

Flera respondenter lyfter fram den sociala obalansen som idag råder i samhället som 

utgångspunkt för hur social oro kan komma att se ut i framtiden.  Får inte samhället bukt med 

bland annat arbetslösheten, utbildning och bostad kommer social oro även vara en realitet i 

framtiden. Detta kan kopplas till Westaways (2012) beskrivning av att globaliseringen har en 

betydande roll i den sociala dimensionen som omfattar säkerhet, kulturell identitet, social 

välfärd, individuell identitet och social sammanhållning.  
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Hon menar ett misslyckande att ta itu med dessa sociala dimensioner påverkar direkt, lön 

fattigdom, sociala välfärdsprogram, migration och kulturell integration (Westaway, 2012).   

Ett antal respondenter beskriver hur samhället har normaliserat dessa typer av händelser. För 

ett antal år sen var man chockad över hur man till exempel kunde stjäla materiel från en 

brandbil, fram till idag att knappt bli förvånad vid ett upplopp. Många av respondenternas 

farhågor handlar om att det långsiktiga förebyggande arbetet inte får avstanna. Det är då man 

anser att risken för eskalering av social oro kommer att öka. Många av respondenterna uppger 

också spridningseffekterna av social oro som en del av hur händelserna kan komma att te sig i 

framtiden.  

 

Samhället blir allt mer internationaliserat, upplopp som händer någon helt 

annanstans kommer också påverka oss.  (Respondent 5) 

 

Citatet kan kopplas till Abrahamssons (2012) beskrivning om att sammanpressningen av tid 

och rum som följt i globaliseringens spår har medfört att olika samhällsproblem på jorden ofta 

griper in och förstärker varandra. Han menar att en händelse någonstans kan få omedelbara 

följdeffekter någon annanstans och att detta på olika sätt inneburit att det lokala vuxit ihop 

med det globala.  

 

Några aktörer beskriver i termer om att samhället blivit mer internationaliserat och att 

upplopp som händer någon annanstans också drabbar områden i Sverige.  Denna form av 

förening mellan det globala och det lokala menar Listerborn (2011) har medfört en 

glokaliserad samhällsutveckling. Listerborn menar att begreppet glokalisering kan uppfattas 

som ett begrepp som försöker fånga samspelet mellan hur globala och lokala relationer 

samspelar och hur detta uttrycks såväl socialt som materiellt på specifika platser (Listerborn, 

2011).  

4.2 Vilka bakomliggande riskfaktorer anser 

säkerhetscheferna finns till social oro?  

Respondenterna har i stort sätt liknande uppfattning om vad de anser ligger bakom social oro. 

De resonerar ofta kring utanförskap i form av arbetslöshet, omjämlikhet och polarisering i 

samhället och i former av socioekonomisk utsatthet, dålig integrationspolitik, negativa 
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framtidsutsikter och ett stort missnöje till samhället. Många av riskfaktorerna som 

respondenterna anser ligger bakom social oro nämner också Ekenberg och Lundgren (2013) i 

sin studie där dem bland annat tar upp långtidsarbetslöshet, svag integration i samhället och 

bristande framtidstro. Några av respondenterna talar också om social oro som ett symptom till 

att samhället befinner sig i en social obalans. Social oro ses alltså som uttryck eller 

frustrationsyttringar för den sociala obalansen. Den sociala obalansen har kopplingar till det 

som Sassen (2006) beskriver genom att klyftan mellan rika och fattiga ökar. Sassen menar att 

de flesta fattiga bor i städer och det blir allt vanligare att fattiga lever i medelinkomst- och 

höginkomstländer. Fattigdomen växer parallellt med rikedomen i städerna och där 

bostadsområden segregeras och samhällen glider isär och tudelas (Sassen, 2006).  

 

Även om det är svårt att enbart belysa enstaka riskfaktorer till social oro nämner fleralet 

respondenter bristen på tillhörighet i samhället som en mycket viktig faktor till att social oro 

uppstår i samhället. Individer vill ha en identitet och tillhöra ett större sammanhang. Står man 

utanför detta anser respondenterna att sannolikheten för social oro kommer att öka. Det 

respondenterna beskriver som bakomliggande faktorer till social oro kan tydligt kopplas till 

Abrahamsson (2012) som menar att ett upplevt utanförskap kan komma att medföra en stark 

känsla av frustration. Frustrationen i sig kan omvandlas till individuell skuldbeläggning. 

Ibland tar sig frustrationen våldsamma uttryck i form av upplopp, stenkastning mot polis och 

räddningstjänst och anlagda bränder (Abrahamsson, 2012). Detta kan också kopplas till Beck 

(1992) som menar att individualiseringen inte längre möter något motstånd från ett kollektivt 

medvetande i former av till exempel klass eller familj. Han menar att dessa inte längre sätter 

gränser för hur man som individ ska orientera sig socialt. Individen själv måste återskapa de 

sociala värdena (Beck, 1992). Beck menar också att individen måste på egen hand möta 

orättvisorna i det sociala systemet, utan tryggheten i att tillhöra en distinkt klass. De sociala 

orättvisorna består men individen får själv ta skulden. Beck menar också att 

individualiseringen kombineras med globaliseringen av till exempel ekonomin, 

kommunikationer och risker. 

 

Många av respondenterna anser också att det oftast krävs en utlösande faktor till att social oro 

uppstår, en så kallad trigger. Respondenterna anser att en polisiär insats ofta är en sådan 

utlösande faktor. 
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Ett av samhället sätt provokativt polisiärt ingripande kommer skapa social oro. 

Polisen gör det med lagliga befogenheter, men de förstår inte vilka konsekvenser det 

kan skapa.     (Respondent 4)   

 

Citatet kan tydligt kopplas till Wacquant (2008) som menar att i det tomrum som skapats i 

bristen av närvaro från samhällets förmedlingar mellan den marginaliserade 

förortsbefolkningen och ett samhälle de känner sig utkastat från. Detta menar Wacquant kan 

vara orsaker till att våldsamma situationer med polisen uppstår.  

 

Flera respondenter nämner bristen på bostäder och den snabba inflyttningstakten som sker i 

respektive kommun, samt att även segregationen växer som ett stort problem. Detta kan 

härledas till Vaughan och Arbaci (2011) som nämner problematiken kring segregation som en 

urban verklighet som kommunerna idag ställs inför.  Författarna lyfter fram segregationen 

som en stor riskfaktor till de upplopp som drabbade franska förorter 2005 och 2007 och 

tidigare händelser i delar av norra England (Vaughan & Arabaci, 2011). Respondenterna som 

representerade stora kommuner ansåg att trångboddhet var en stor bakomliggande riskfaktor 

till social oro. Problemet uppfattades som att inflyttningstakten som sker i kommunen går i 

snabbare takt än vad samhälls- och bostadsbyggandet gör. Detta medför således att i vissa 

områden kan människor leva upp till 10 stycken i en mindre 2 rumslägenhet. Ungdomarna 

som lever i sådan trångboddhet får då bland annat ingen bra studiemiljö, och den naturliga 

mötesplatsen blir helt naturligt utomhus.   

 

Abrahamsson menar att den tilltagande föreningen mellan det globala och lokala ökat 

intresset för den roll som städer och urbana regioner har. Han menar att intresse motiveras av 

att det är här som majoriteten av världens befolkning bor, och av att det är här, på lokal nivå 

som de globala utmaningarna skapas. Det är också på lokal nivå som globaliseringens effekter 

visar sig först och där förebyggande och lokalt anpassade åtgärder måste vidtas 

(Abrahamsson, 2012).  
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Tabell 3: Bakomliggande riskfaktorer  

Bakomliggande riskfaktorer till social oro 

Ett hårdare samhällsklimat 

Dålig integrationspolitik 

Utanförskap 

Ojämlikhet  

Negativa framtidsutsikter 

Polarisering  

Maktlöshet 

Socioekonomisk utsatthet 

Polisiär insats  

Missnöje i samhället  

Arbetslöshet 

Bristfällig utbildning  

Trångboddhet  

 

Tabell 3 sammanfattar de bakomliggande riskfaktorer som respondenterna anser ligger bakom 

social oro. Riskfaktorerna är inte prioriterade på något sätt och är sammanfattade helt utan 

inbördes ordning.  Flera respondenter har beskrivit samma riskfaktorer, men i tabellen har 

dubbletter tagits bort.   

4.3 Vilka proaktiva och reaktiva åtgärder upplever 

säkerhetscheferna de kan vidta?  

Respondenterna i denna studie kommer från helt olika kommuner, både när det handlar om 

antalet händelser av karaktären social oro, invånarantal och storlek på säkerhetsorganisation. 

Samtliga kommuner har blivit drabbade vid olika tillfällen av stenskastning mot polis och 

räddningstjänst, anlagda bränder i bland annat skolor och bilar samt glaskross. Några 

kommuner har haft regelrätta upplopp och kravaller. Samtliga respondenter beskriver 

relationsskapandet i samhället som en nyckelfaktor i det förebyggande arbetet, framförallt när 

det handlar om uniformerade yrkespersoner och ungdomar. Vad som skiljer mest mellan 

respondenternas olika beskrivningar är långsiktigheten i de åtgärder man upplever man kan 

vidta till social. Framförallt kopplat till proaktiva åtgärder, finns stor skillnad i 
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långsiktigheten. Några respondenter anser att de proaktiva åtgärderna redan bör bedrivas i de 

lägre skolåldrarna medan andra respondenter anser att satsning bör ligga på sommarjobb till 

ungdomar och unga vuxna. Vad som också skiljer sig åt mellan respondenterna är att några 

respondenter beskriver ett antal bakomliggande riskfaktorer till social oro som man sedan inte 

nämner att man kan vidta varken proaktiva eller reaktiva åtgärder till.  

 

Jag tror det är en effekt av ett allt mer hårdnande samhällsklimat och att det blir allt 

svårare att ta sig fram, vissa grupperingar i samhället, i synnerhet de som kommer 

från andra världsdelar har svårare att ta plats. Och ett sätt att ta plats är att hitta 

på bus.     (Respondent 1) 

 

Grundbulten i det där är att om man står i färd med att göra någonting och någon 

ser mig så tror inte jag att man gör det. Och det har jag fog för när vi sätter upp 

kameror och kameraövervakning.”   (Respondent 1) 

 

Båda citaten visar att uppfattningen om vad som ligger bakom social oro inte ligger i linje 

med de åtgärder respondenten upplever man kan vidta till social oro. Citaten speglar dock inte 

resultaten i sin helhet då flera andra respondenters uppfattning om vilka bakomliggande 

faktorer som finns till social oro faktiskt ligger i linje med de åtgärder man anser sig kunna 

vidta. Resultaten visar dock på ganska stora skillnader mellan respondenterna.  

4.3.1 Proaktiva åtgärder 

De proaktiva åtgärderna som respondenterna anser sig kunna vidta till social oro skiljer sig 

väldigt mycket åt. Framförallt när det kommer till det långsiktiga proaktiva arbetet. Vissa 

beskriver att det proaktiva arbetet bör starta redan i skolåldern där satsning på utbildning är 

den viktigaste proaktiva åtgärden, medan andra respondenter lägger stor vikt vid att försöka 

ha så många vuxna ute på stan för att på så vis ha ett proaktivt arbetssätt. Respondenternas 

åsikter kring de proaktiva åtgärderna går ofta in på de reaktiva åtgärderna. Många av de 

proaktiva åtgärdena som aktörerna anser de kan vidta till social oro har väldigt stor koppling 

till olika händelser som redan skett i kommunen.  Två respondenter uppger 

kameraövervakning som både proaktiva och reaktiva åtgärder.  I det proaktiva arbetet anser 

man att kameraövervakning är en åtgärd som leder till ett effektivt trygghetsskapande då man 
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anser att till exempel stenkastning eller anlagda bränder kan förebyggas med hjälp av 

övervakning, individer drar sig helt enkelt för att begå dessa handlingar om man blir 

övervakad.  

 

Det är ett ganska vanligt system numera. Och de har avvärjt otroligt mycket 

skadegörelse. Säkerhetskameror och trygghetskameror eller vad man väljer att kalla 

det för, det ska vi ha mer av. För det har en mycket positiv avskräckande effekt och 

en trygghetsskapande effekt, den lilla procenten som känner att deras integritet blir 

kränkt dom har förmodligen inte rätt mjöl i påsen, det är min personliga 

uppfattning.     (Respondent 1) 

 

Citatet ovan kan tydligt kopplas till Abrahamsson (2012) som menar att samhället, genom att 

bygga upp övervaknings- och kontrollsystem och stänga in sig bakom murar försöker 

samhället skydda sig mot bland annat kriminalitet. Detta är något som i studien visar på 

åtgärder som skapar negativ säkerhet.  

 

Vi vill samla alla goda krafter ute i samhället för att stärka tryggheten. Skapa ett 

commuity som skapar en vi-känsla, det är ett grundläggande proaktivt arbete”. 

     (Respondent 2) 

 

Detta citat kan kopplas till det som studien anser bidra till en positiv säkerhet. Att med hjälp 

av åtgärder för att öka människors deltagande i det politiska livet, sociala erkännande och 

tillhörighet skapas en social tillit som ökar människans trygghet. Detta menar Abrahamsson 

(2012) möjliggör en positiv säkerhet. Flera aktörer uppger att jobben är en central åtgärd för 

det proaktiva arbetet. Arbetslösheten beskrivs också som en stor bakomliggande riskfaktor. 

Många respondenter uppger också att sommarjobb till ungdomar är en av de viktigaste 

proaktiva åtgärderna man kan vidta till social oro. Detta kan kopplas till Abrahamsson som 

menar att jobb inte bara handlar om inkomster som kan minska bidragsberoende och få 

människor att känna att de står på egna ben. Jobb innebär också att kunna betala skatt och att 

känna att man gör rätt för sig genom att kunna bidra till det gemensamma. Det handlar om att 

få anledning att bry sig, att känna ett sammanhang och att kunna bryta känslan av likgiltighet.  
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Tabell 4: Proaktiva åtgärder 

  

Proaktiva åtgärder  

Kameraövervakning 

Fler vuxna på gator och torg 

Sommarjobb till alla ungdomar 

Trygghetsråd i kommunen 

Stärka Välfärdstjänsterna  

Skapa Vi-känsla 

Specialdestinerade pengar till områden med problem 

Stärka kulturlivet 

Sommarjobb för ungdomar 

Skapa fler jobbtillfällen 

Stärka samverkan mellan kommunen och civilsamhället 

Satsning på utbildning  

Skapa möjligheter för individer att utvecklas 

Relationsskapande 

Stadsplanering  

 

Tabell 4 sammanfattar de proaktiva åtgärder som respondenterna anser sig kunna vidta till 

social oro. Även i denna tabell finns ingen inbördes ordning bland åtgärderna och är såldes 

inte heller prioriterade på något vis.   

4.3.2 Reaktiva åtgärder 

De reaktiva åtgärderna som aktörerna anser sig kunna vidta skiljer sig också åt mellan 

respondenterna. Bland annat beskriver man reaktiva åtgärder som ökad kameraövervakning 

på platserna där man har sett att händelserna sker samt väktare och polis som ronderar i 

områdena. De reaktiva åtgärderna handlar i stort om kommuneras olika insatser vid social oro. 

Samtliga respondenter lyfter fram samverkan som en mycket viktig reaktiv åtgärd där polis, 

räddningstjänst och kommunen anses utgöra en mycket viktig funktion. När upplopp och 

kravaller sker vidtar kommunerna flera olika åtgärder. Det kan till exempel handla om ett mer 

polisiärt arbete och kommunen samlar sina resurser för att mer stävja oroligheterna. De 

kommuner som har haft störst belastning av social oro beskriver sina reaktiva åtgärder i form 
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av en stark samverkan där kommunen, frivilligresurser, polis och räddningstjänst utgör 

grunden. Många av respondenterna lyfter ofta fram de frivilliga organisationerna och 

trossamfunden som mycket viktiga resurser när det kommer till relationsskapandet i områdena 

och för att stävja situationer när oroligheterna bryter ut.  

 

Under tiden då det var väldigt stökigt i kommunen använde vi oss mycket av 

frivilliggrupper, gransamverkan, nattvandrare och ideella organisationer. Detta 

tillsammans med nära samverkan med polis och räddningstjänst.       

 (Respondent 3) 

Citatet är väldigt signifikativt för många av respondenternas upplevda reaktiva åtgärder till 

social oro. Att kommunen samlar ihop sina berörda aktörer till en organisation som enbart har 

fokus på att stävja oroligheterna och arbeta för att händelserna inte ska spridas och bli större. I 

detta skede av social oro upplevs relationskapandet i drabbade områden som en mycket 

viktigt faktor.  

 

Några respondenter lyfter även fram kameraövervakning och väktare som en reaktiv åtgärd, 

dessa aktörer kom från mindre kommuner med mindre säkerhetsorganisationer och som 

upplevde vara i stort stöd av ytterligare resurser inom sin säkerhetsfunktion.  

Övervakning användes på de platser där man såg att de mesta av skadegörelsen skedde, man 

kunde då snabbt se när olika typer av skadegörelse inträffade och hade då möjlighet att skicka 

dit väktare.  

 

Man kan också öka bevakningen, och det gör vi också om vi får in signaler på att 

någonting är på gång eller att det har hänt och då bara för att markera och visa ett 

vi inte vill att det ska hända igen kan vi öka bevakningen. I första hand med det 

upphandlade bevakningsföretaget.    (Respondent 1) 
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Tabell 5: Reaktiva åtgärder  

Reaktiva åtgärder  

Samtal med ungdomar som begått olika händelser. 

Samtal med föräldrar och kopplar ihop socialtjänst och polis. 

Brandförsvaret kommer ut och diskuterar i skolorna. 

Ökar bevakningen med upphandlat bevakningsföretag. 

Ökad kameraövervakning 

Samverkan med polis 

Väktare som ronderar 

Medborgarvärdar som patrullerar  

Sociala insatsgrupper 

TIB
1
 i varje stadsdel 

Polis som skapar dialog 

Väktare som inre spanare 

Samverkan mellan polis, räddningstjänst och kommun 

Samverkan med trossamfund 

Insatsverksamhet av räddningstjänst 

 

Tabell 5 sammanfattar de reaktiva åtgärder som respondenterna anser sig kunna vidta till 

social oro. Inte heller i denna tabell prioriteras några åtgärder.  

4.4 Analys av proaktiva och reaktiva åtgärder  

I det teoretiska ramverket (2.3) har bland annat Abrahamssons diskussioner kring begreppet 

säkerhet i vår globaliserande tid presenterats. Han menar att säkerhet alltmer kommit att 

handla om mänsklig säkerhet och om trygghet. Där trygghet inte bara handlar om att slippa 

rädslan för att utsättas för fysiskt våld eller annan skada. Trygghet betyder också 

förutsägbarhet, tillhörighet, respekt och erkännande. Trygghet handlar om möjligheter till 

bland annat jobb och utveckling, om värdighet om bemötande och om att inte bli 

diskriminerad. En tolerant och trygg miljö gynnar en demokratisk utveckling. Människor som 

känner sig trygga har lättare för att ta kontakt med andra människor och säga vad de tycker. 

                                                 
1 TIB står för Tjänsteman I Beredskap.  
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Abrahamsson (2012) menar också att delar av det våld och den skadegörelse samhället möter 

idag, och som ökar ropen på säkerhet, beror på att människor många gånger saknar socialt 

sammanhang, känner sig utanför, diskriminerade och blir frustrerade. De erbjuds inte de 

möjligheter och villkor som de anser att ett anständigt liv kräver och som de ser att andra runt 

omkring har tillgång till. Analysen nedan syftar till att ge en samlad bild över åtgärderna som 

säkerhetscheferna upplever de kan vidta till social oro, och vad dessa kan leda till i 

diskussioner om skapandet av positiv eller negativ säkerhet.    

4.4.1 Negativ säkerhet 

Delsyftet med studien är att analysera om åtgärderna kan leda till positiv eller negativ 

säkerhet i samhället. För att kunna besvara studiens syfte på ett så konkret sätt som möjligt 

har jag valt att använda mig av ett analytiskt ramverk som syftar till att analysera vilka 

åtgärder kommunala säkerhetschefer anser sig kunna vidta till social oro. Modellerna nedan 

visar de åtgärder som säkerhetscheferna har ansett att de kan vidta, både reaktiva och 

proaktiva. Modellerna visar också de åtgärder som har bedömts kan skapa positiv eller 

negativ säkerhet i samhället. De åtgärder som i studiens har bedömts skapa negativ säkerhet 

handlar i allmänhet om övervakning och att använda sig av väktare som enbart åker på larm. 

Även om dessa möjligtvis måste vidtas, kommer de sannolikt inte skapa någon social 

sammanhållning eller en gemensam tillhörighet i samhället, något som i studien skulle visa på 

skapandet av positiv säkerhet.  

 

Studien visar också att flertalet respondenter anser att kameraövervakning både kan vara en 

proaktiv och en reaktiv åtgärd som man kan vidta till social oro. Ett fåtal respondenter uppger 

att de till viss del faktiskt saknar ett långsiktigt proaktivt arbete och får således lägga det 

största arbetet på reaktiva åtgärder till social oro.   

 

Vi måste bli mer proaktiva. Jag tror det går att göra men det krävs en rejäl satsning. 

Men det händer inte tillräckligt mycket för att man ska fatta att vi har problem och 

att vi måste ändra kurs. Det är baksidan av den medaljen, att det inte händer 

tillräckligt ofta. Händer det inte tillräckligt mycket finner man inte fog för några 

dramatiska förändringar.   (Respondent 1) 
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Figur 2: Negativ säkerhet 

 

4.4.2 Positv säkerhet 

Postiv säkerhet defineras i denna studie som åtgärder för att öka människors deltagande i det 

politiska livet, sociala erkännande och tillhörighet. Detta skapar en social tillit som ökar 

människans trygghet och möjliggör en positiv säkerhet. Åtgärdena i modellen nedan har i 

studien bedömts skapa en positiv säkerhet då några av respondenterna har ansett att dessa 

åtgärder har ett långsiktigt proaktivt förhållningsätt och inte enbart belyst de åtgärder som 

måste vidtas när exempelvis händelser som upplopp och stenkastning mot polis och 

räddningstjänst har inträffat. Många respondenter nämner social oro om ett symptom för den 

rådande sociala obalansen i samhället. Åtgärderna i modellen har i studien analyserats som 

åtgärder för att komma till rätta med den sociala obalansen på ett långsiktigt proaktivt sätt och 

kommer sannolikt öka kommunenes förmåga till skapandet av positiv säkerhet i samhället.  

 

Genom att stärka välfärdstjänsterna i samhället, skapa vi-känsla och skapa en meningsfull 

framtid för samtliga individer kommer sannolikt vara bidragande faktorer till att kunna skapa 

en positiv säkerhet i samhället. Dessa åtgärder kan kopplas till Abrahamsson (2012) som 

menar att svaret på frågan om huruvida kommuner kan bli en plats som bidrar till ett tryggare 

samhälle eller om kommunerna istället riskerar att utvecklas till platser för våldsamma sociala 

konflikter beror på kommunernas förmåga att skapa social sammanhållning, med andra ord 

hur kommunerna klarar av att skapa en positiv säkerhet i samhället (Abrahamsson, 2012). 
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Figur 3: Positiv säkerhet  

 

Åtgärderna i denna modell visar på positiva inslag i att skapa en starkare social gemenskap 

och bidra till ett tryggare samhälle, samtidigt som man kommer reducera sannolikheten för att 

kommunerna kan komma att bli platser för social oro. Dessa åtgärder är långsiktiga och 

förebyggande för ett tryggare samhälle. 

4.5 Vilket stöd upplever säkerhetscheferna att 

kommunerna är i behov av? 

Stödet som respondenterna anses vara i behov av skiljer sig väldigt mycket åt. Större 

kommuner med större säkerhetsorganisationer anser sig själva inte vara i behov av ytterligare 

ekonomiskt stöd, utan ser mer behov av stöd från Länsstyrelsen och från Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB). Dessa respondenter anser att båda myndigheterna borde 

ta på sig ett större ansvar när det kommer till att vara en arena för kunskapsutbyte och utgöra 

en samordnande funktion inom risk- och sårbarhetsanalys, sociala risker och social oro. De 

aktörer som ännu inte redovisar sociala risker inom ramen för kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys uppger att de är i behov av stöd av länsstyrelserna och MSB för detta arbete. 

Många respondenter lyfter även fram forskningen kring social oro som ett stort stöd. 

Aktörerna anser att MSB även här måste utgöra en arena för spridning av den forskning som 

myndigheten finansierar.  

 

En kunskapsbas kring social oro ser jag som ett stort stöd som vi är i behov av. Vi 

behöver en kunskapsbas. Det hade varit guld värd. MSB måste ta på sig den 
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sammankallande rollen och sammanhållande rollen, med hjälp av länsstyrelsen.     

     (Respondent 4)  

 

Vi vill se mer forskning kring de bakomliggande orsakerna, arbetslöshet och socialt 

utanförskap.    (Respondent 3) 

 

Flertalet respondenter anser också att de är i behov av jämförbara modeller eller metoder där 

man kan belysa trender kring social oro och där man kan finna likheter och olikheter som man 

senare kan samverka kring mellan olika kommuner.   

 

 Vi vill också se 2:4 medel
2
 till mer mjukare frågor. Jag söker en centralisering 

kring dessa frågor som MSB tar lead i. MSB måste stötta länsstyrelserna i detta 

arbete”.     (Respondent 6) 

 

Mindre kommuner med en mindre säkerhetsorganisation uppger bland annat behov av stöd i 

olika former av resurser, framförallt kopplat till den egna organisationen. Dessa respondenter 

anser att kommunens säkerhetsfunktion måste sitta högre upp i hierarkin får att få beslutsrätt i 

dessa frågor.  

 

I det förebyggande arbetet skulle jag behöva mer muskler, större mandat, sitta lite 

högre upp i hierarkin för att få beslutsrätt i vissa frågor, och det ser lite olika ut i 

kommunerna, men det gör inte jag, så ser inte organisationen ut här. Det är i 

sådana fall den delen som jag saknar i det förebyggande långsiktiga arbetet”. 

     (Respondent 1) 

 

Det är en resursfråga. Det är den viktigaste frågan som kan få snurr på arbetet, 

genom att få mer personella resurser och få kris-, säkerhet- och trygghetsfrågorna 

högre upp på agendan bland de högsta cheferna. Det finns inte resurser att driva 

dessa frågor vidare.      (Respondent 2) 

                                                 
2 Krisberedskapsanslag som MSB delar ut till olika projekt med beröringspunkter till krisberedskap  
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5  Diskussion  
Globaliseringen har medfört att staten stegvis dragit sig tillbaka från det politiska rummet och 

samhället får en alltmer lokal samhällstyrning. Detta gör att kommunerna i Sverige får ta ett 

stort ansvar för att skapa ett socialt hållbart samhälle (Abrahamsson, 2012). Samtidigt som 

globaliseringen medfört att kommunerna får ta ett större ansvar i samhället har det nationella 

risk- och krishanteringssystemet förändrats genom att ansvaret för risk- och krishantering har 

regionaliserats. Detta har inneburit att kommuner även fått allt mer ansvar för att hantera 

risker och kriser i samhället. I kommunerna, som utgör grunden i det svenska 

krishanteringssystemet har fysiska och tekniska risker behandlats under lång tid och det i 

allmänhet finns en övergripande bild av de risker som kan utvecklas till en kris. Kunskaperna 

om risker av social karaktär som kan leda till social oro är däremot begränsade (Länsstyrelsen, 

2012). I kommunerna har säkerhetscheferna det yttersta ansvaret för kommunens risk- och 

krisberedskapsarbete. Problemet är att det i nuläget inte finns i tillräckligt med forskning 

kring kommuners agerande och uppfattning av kriser och olyckor, trots att kommunerna har 

ett stort ansvar (Fearn-Banks, 2002). 

 

Syftet med denna studie är att bidra till en djupare förståelse kring kommunala 

säkerhetschefers uppfattning om social oro och vilka åtgärder de anser sig kunna vidta. Syftet 

är också att analysera om åtgärderna kan leda till positiv eller negativ säkerhet i samhället. 

För att kunna besvara syftet på ett så tydligt och konkret sätt som möjligt har studien utgått 

ifrån fyra stycken frågeställningar; Hur ser kommunala säkerhetschefer på social oro i 

framtiden? Vilka bakomliggande faktorer anser dem finns till social oro? Vilka proaktiva och 

reaktiva åtgärder upplever säkerhetscheferna att dem kan vidta? Vilket stöd upplever 

säkerhetscheferna att dem är i behov av?  

5.1 Hur ser kommunala säkerhetschefer på social 

oro i framtiden? 

Under de senaste åren har våldsamma situationer med anlagda bilbränder, upplopp, kravaller 

och stenkastning mot räddningstjänst och polis förekommit runt om i svenska storstäder.  
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Dessa händelser har dock inte enbart påverkat räddningstjänst och polis utan även andra 

samhällsviktiga verksamheter såsom socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola  

(Hallin m.fl, 2010). Ett viktigt resultat som har koppling till de tidigare händelserna som skett 

i Sverige och andra europeiska länder är säkerhetschefernas uppfattning om hur de ser på 

social oro i framtiden. Samtliga respondenter anser att social oro är en realitet idag och där 

samtliga utom en tror att social oro kommer att få betydligt större konsekvenser på samhället 

än vad det hittills har fått. Några säkerhetschefer beskriver framtida konsekvenser och 

hänvisar till de händelser som bröt ut i London sommaren 2011. Då skedde inte bara det man 

sett i Sverige med bland annat anlagda bränder och stenkastning mot polis och 

räddningstjänst. Då var konsekvenserna mordbrand, plundring och skottlossning. Något som 

alltså uppfattas kunna hända i Sverige i framtiden enligt respondenterna.  

 

5.2 Vilka bakomliggande faktorer anser de finns 

till social oro? 

Respondenterna lyfter fram den sociala obalansen i samhället som en bidragande orsak till 

social oro, där ett allt hårdnande samhällsklimat, trångboddhet, utanförskap och arbetslöshet 

lyfts fram som viktiga riskfaktorer som ligger bakom den sociala obalansen. Dessa 

riskfaktorer får också stöd av delar av den forskning och teorier som finns till denna studie. 

Trångboddheten kan exempelvis kopplas till en allt snabbare urbanisering som världen står 

inför idag där bland annat FN beräknar att 70 procent av mänskligheten kommer att bo i 

städer år 2040 (UN, 2008). Detta kommer innebära en fördubbling av stadsbefolkningen på 30 

år och kommer också medföra stora påfrestningar på bland annat bostadsbyggande, 

infrastruktur och sysselsättning. Problemen anses bli värre på grund av den ojämna 

utvecklingen som följer i globaliseringens spår. Alla områden globaliseras inte lika intensivt 

och lika fort (Abrahamsson, 2012). Många människor inkluderas i denna utveckling och får 

ett bättre liv, medan andra drabbas av globaliseringens baksidor eller lämnas helt utanför. 

Övergången till en allt mer urbaniserad värld skapar betydande utmaningar för kommuner, 

regioner och nationer i form av hantering av hållbar stadsutveckling och ger ekonomiska och 

grundläggande tjänster. Det finns även en växande oro över konsekvenserna för säkerheten 

med en potentiell ohållbar stadsutveckling. Här menar Urdal och Hoelscher (2012) att trots 

det utbredda intresset för konsekvenser för säkerheten som den globala urbaniseringen har på 
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våra städer är forskningen anmärkningsvärt knappa. Om man tar Urdal och Hoelschers 

forskning på allvar borde därför mer forskning fokuseras på just konsekvenserna av 

urbaniseringen. Trångboddheten skulle därför kunna vara en utgångspunkt i en sådan 

forskningsinsats.  

 

Utanförskap som riskfaktor har varit något som framkommit flera gånger och begreppet är 

oerhört centralt i denna studie. Samtliga respondenter utom en beskriver utanförskapet som 

den största riskfaktorn till social oro. Utanförskapet får även stöd från många andra forskare 

och teoretiker, bland annat från Kamali (2006) som skriver att marginaliserade och 

stigmatiserade förorter blivit en påtaglig del av det urbana livet i många europeiska länder. 

Här är Sveriges storstäder inte är något undantag. De svenska förorterna har etnifierats och 

majoriteten av de boende har invandrarbakgrund. Klass, etniska strukturer och relationer 

korsar varandra och förstärker utanförskapet och underläget i förorterna. Kamali menar att 

diskriminering och rasism skapar ett stigma och särskiljande av personer med 

invandrarbakgrund. Bristen på en känsla av tillhörighet till det övriga samhället kan komma 

att skapa motreaktioner.  

5.3 Vilka proaktiva och reaktiva åtgärder upplever 

säkerhetscheferna att de kan vidta? 

Några andra viktiga resultat som också framkommit i studien är vilka åtgärder de kommunala 

säkerhetscheferna upplever de kan vidta till social oro. Framförallt till de bakomliggande 

faktorer de ansåg låg bakom social oro. Ett intressant och viktigt resultat är att vissa 

respondenter nämner ett flertal riskfaktorer som de anser ligger bakom social oro, men som 

senare inte tas upp som varken proaktiv eller reaktiv åtgärd. Detta är också en viktigt slutats 

som kan dras till studien.  

 

Att några av respondenterna tycker sig veta vad som ligger bakom social oro men inte vet hur 

dessa kan åtgärdas. Detta skulle kunna vara något som kan ligga till grund för fortsatt 

forskning inom studieområdet social oro. Forskning som kan visa på vilka effektiva åtgärder 

för att exempelvis få bukt med trångboddhet och utanförskap.  
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Centralt för denna studie är analyserna vad de olika åtgärderna kan leda till i diskussioner om 

skapandet av positiv eller negativ säkerhet. Säkerhet är något man som individ uppfattar 

subjektivt. Således har säkerligen också studiens analys av skapandet av positiv eller negativ 

säkerhet präglats av just subjektivitet. Det analytiska ramverket har dock varit ett hjälpmedel 

för att på ett så objektivt sätt som möjligt analysera åtgärderna respondenterna uppgav i 

studien. De proaktiva åtgärderna som respondenterna upplever att de kan vidta är bland annat 

kameraövervakning, skapa vi-känsla, satsning på utbildning och skapa möjligheter för 

individer att utvecklas. Många av de proaktiva åtgärder som respondenterna upplever de kan 

vidta har analyserats som skapandet av positiv säkerhet vilket innebär att man med hjälp av 

åtgärder för att öka människors deltagande i det politiska livet, sociala erkännande och 

tillhörighet skapas en social tillit som ökar människans trygghet och på så vis möjliggör en 

positiv säkerhet (Abrahamsson, 2012). Det finns dock proaktiva åtgärder som också har 

analyserats som skapandet av negativ säkerhet, bland dessa är kameraövervakning som nästan 

samtliga respondenter beskriver som en proaktiv åtgärd som de upplever dem kan vidta. En 

säkerhetschef sticker ut bland dem andra och fokuserar mer eller mindre enbart på de positiva 

ekonomiska effekter kommunen har sett i och med upprättandet av övervakningskameror runt 

om i kommunen. Detta får också stöd av definitionen av negativ säkerhet som studien utgår 

ifrån, genom att bygga upp övervaknings- och kontrollsystem och stänga in sig bakom murar 

försöker människor skydda sig mot bland annat kriminalitet (Abrahamsson, 2012). Även om 

det finns mycket forskning kring olika effekter av kameraövervakning skulle detta också vara 

något som skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning.  

 

De reaktiva åtgärderna som respondenterna upplever de kan vidta till social oro skiljer sig 

mycket åt mellan respondenterna. Fokus läggs på de insatser som genomförs när bland annat 

upplopp och stenkastning mot polis och räddningstjänst har skett. Ofta handlar det om 

polisiära insatser där kommunerna fokuserar på samverkan mellan olika delar av kommunens 

insatser. Ett annat viktigt resultat som framkommit av studien är att respondenterna samtidigt 

anser att ett polisiärt ingripande är en utlösande faktor till social oro, en så kallad trigger.  

Detta får stöd i den forskning som beskriver att utanförskap och marginalisering har tydlig 

koppling till frustrationen mot polisen. Bland annat beskriver Wacquant (2008) att den ökande 

klyftan mellan rika och fattiga, och hur den ökande klyftan mellan underklassen och 

samhällets institutioner leder till missnöje och misstro. Detta gör att samhällets legitimitet i 

underklassens ögon kan skadas.  
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Det kan medföra att människor riktar sin fientlighet mot polisen som får symbolisera statens 

okänslighet och förtryck.  Wacquant menar att i det tomrum som skapats i bristen av närvaro 

från samhällets olika institutioner mellan den marginaliserade förortsbefolkningen och ett 

samhälle de känner sig utkastat från, är det inte konstigt att våldsamma situationer med 

polisen uppstår. Detta kan tolkas som två riskfaktorer som förstärker varandra, ett upplevt 

utanförskap i samhället tillsammans med en polisiär insats. Det positiva är att respondenterna 

är medvetna om detta och medger också att relationsskapandet mellan ungdomar och polis är 

väldigt viktigt för att skapa positiva relationer dem emellan.        

5.4 Vilket stöd upplever säkerhetscheferna att 

kommunerna är i behov av?  

Studiens fjärde och sista frågeställning handlar om vilket stöd de kommunala 

säkerhetscheferna upplever de är i behov av. Svaren på frågan har varit väldigt olika beroende 

på storlek på kommun, storlek på säkerhetsorganisation och vart i den kommunala hierarkin 

säkerhetscheferna befann sig i. De mindre kommunerna med mindre säkerhetsorganisation 

och som befann sig lägre ner i den kommunala hierarkin upplevde större behov av 

ekonomiska och personella resurser från den interna organisationen samt att säkerhetschefen 

såg stort behov av att sitta högre upp i hierarkin för att på så vis få större inflytande på 

krisberedskapsfrågorna inom kommunen. De större kommunerna upplever större behov av 

stöd från Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Respondenterna 

anser att båda myndigheterna borde utgöra en arena för kunskapsutbyte och vara den 

samordnande funktionen för social oro. Respondenterna anser att de är i behov av forskning 

kring social oro som MSB finansierar, men att detta inte kommuniceras ut till kommunerna. 

Man lyfter även fram stöd i att integrera social oro i kommunernas arbete med risk- och 

sårbarhetsanalys.  

 

Detta har beröringspunkter med den osäkerhet och förändring som blivit viktiga egenskaper i 

dagens ömsesidiga och beroende värld, där även risker och katastrofer har varit inneboende i 

människans existens, eftersom dess början, hastighet, frekvens och omfattning idag 

förekommer utan motstycke. Den ekonomiska krisen, miljökrisen och hoten mot människors 

säkerhet har alla en global karaktär, men där effekterna blir mycket kännbara lokalt. Detta 

medför att städer måste kunna svara upp tidigare och mycket mer effektivt mot dessa risker 
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(Baud & Hordijk, 2009). De menar att det är viktigt att inkludera två specifika problem i 

kommunal risk- och krishantering. Bland annat att kommuner och deras medborgare måste 

känna till globala risker och deras potentiella effekter för olika nivåer i samhället. Detta 

innebär att kommunerna inte bara ska fokusera på det ansvar de har utan att också utveckla 

kunskapen om globala risker som kan komma att påverka dem lokalt (Baud & Hordijk, 2009). 

Westaway (2012) menar också att lokala politiska och sociala institutioner är dåligt förberedd 

på att hantera komplexa internationella sociala relationer som följer i globaliseringens spår 

och att detta i sin tur ger upphov till vad hon kallar ”ungovernability”.  

 

Även om några respondenter beskriver att samhället blivit allt mer internationaliserat, och att 

upplopp som händer någon helt annanstans i världen också kan komma att påverka Sverige 

upplever de också behov av stöd i sin kommunala risk- och krishantering. Detta får stöd av 

Abrahamsson (2012) som menar det faktum att de ökade kontaktytor och den 

sammanpressning av tid och rum som följt i globaliseringens spår har medfört att olika 

samhällsproblem på jorden ofta griper in i och förstärker varandra. En händelse någonstans 

kan få omedelbara följdeffekter någon annanstans.  

 

En tolkning av detta skulle kunna vara att kommunerna möjligtvis är i stöd av det som Baud 

och Hordijk menar. Att kommunerna måste förhålla sig till risker som är globala, men som får 

effekter lokalt. Myndigheter på nationell nivå, exempelvis MSB som i större utsträckning kan 

analysera globala risker måste således samverka och stödja kommunerna i detta för att dem på 

så vis ska kunna arbeta proaktivt med exempelvis globala risker av social karaktär. De globala 

förutsättningarna möts alltså på lokal nivå där kommunerna måste få stöd från den nationella 

nivån. Denna form av förening mellan det globala och det lokala har medfört enligt vissa 

forskare, en glokaliserad samhällsutveckling. Enligt Listerborn (2010) kan detta begrepp 

uppfattas som ett begrepp som försöker fånga samspelet mellan globala influenser och lokalt 

vardagsliv, d.v.s. hur globala och lokala relationer samspelar och hur detta samspel uttrycks 

såväl socialt som materiellt på specifika platser. Även Roudometof (2005) förklarar 

glokalisering genom att när nationalstatens betydelse minskar, kommer istället regioner och 

lokalsamhällen, tillsammans med det globala samhället bli viktigare. Den lokala nivån är 

viktig eftersom det är där människor lever sina liv och även om man har daglig kontakt med 

andra människor på vitt skilda platser är varje individ förankrad i ett eller flera lokala 

sammanhang. Dessa teorier får också stöd av andra teoretiker där skillnaden är att det kan 
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tolkas implicit som glokalisering Termen globalisering beskrivs som den närmare 

integrationen av världens länder och människor som har åstadkommits genom den enorma 

minskningen av kostnader för transport och kommunikation och nedbrytningen av artificiella 

hinder för flödet av varor, tjänster, kapital, kunskap och människor över gränserna 

(Westaway, 2012; Giddens, 2003). Westaway (2012) menar att oavsett definition eller 

beskrivning av globaliseringen finns en tydlig röd tråd. Globaliseringen har en betydande roll 

i den sociala dimensionen som omfattar säkerhet, kulturell identitet, social välfärd, individuell 

identitet och social sammanhållning. Ett misslyckande att ta itu med dessa sociala 

dimensioner påverkar direkt, lön fattigdom, sociala välfärdsprogram, migration och kulturell 

integration. Globaliseringen kan i denna studie tolkas som den gemensamma nämnaren för 

både social oro som fenomen men också kommunernas risk- och krishantering. Ett flertal 

forskare och teoretiker beskriver globaliseringen som något negativt för människorna som på 

grund av globaliseringen hamnar i utanförskap. Abrahamsson (2012) menar att problemen 

kommer bli värre till följd av den ojämna utvecklingen som följer i globaliseringens spår och 

att alla områden globaliseras inte lika intensivt och lika fort (Abrahamsson, 2012). Många 

människor inkluderas i utvecklingen och får ett bättre liv, medan andra drabbas av 

globaliseringens baksidor eller lämnas helt utanför. Detta utanförskap menar också 

respondenterna är en oerhört stor bidragande faktor till att social oro uppstår i samhället. Detta 

sker samtidigt som globaliseringen påverkar kommunernas roll i arbetet med krisberedskap då 

den medfört att staten stegvis dragit sig tillbaka från det politiska rummet och samhället får en 

alltmer lokal samhällstyrning. Detta gör att kommunerna i Sverige får ta ett stort ansvar för att 

skapa ett socialt hållbart samhälle (Abrahamsson, 2012). Om kommunerna ska ha en 

möjlighet att följa globaliseringens effekter vill studien lyfta fram några av respondenternas 

upplevda möjligheter att vidta åtgärder till social oro. Nämligen de åtgärder som i studien har 

analyserats att skapa positiv säkerhet i samhället. Genom att fokusera på långsiktiga och 

proaktiva åtgärder som att skapa vi-känsla, stärka välfärdstjänsterna och skapa meningsfull 

framtid för individer kommer kommunerna sannolikt att kunna svara upp tidigare mot 

globaliseringens effekter.          

5.5 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Som sammanfattning av de viktigaste slutsatserna lyfter denna studie fram att social oro är en 

realitet i dagens Sverige enligt studiens respondenter och där social oro upplevs få betydligt 



 

  41 

 

värre konsekvenser i framtiden om samhället inte arbetar långsiktigt med den rådande sociala 

obalansen. Utanförskap, ojämlikhet, trångboddhet och negativa framtidsutsikter anses vara de 

största bakomliggande riskfaktorerna till social oro. En utlösande faktor till att upplopp, 

kravaller och stenkastning mot polis och räddningstjänst uppstår kan vara en negativ polisiär 

insats enligt respondenterna. Åtgärderna som i studien analyserats som skapandet av positiv 

säkerhet i samhället har varit långsiktiga proaktiva åtgärder som till exempel att stärka 

välfärdstjänsterna i samhället, skapa en vi-känsla och att skapa en meningsfull framtid för 

alla. Anledningen till att dessa åtgärder sannolikt kommer skapa en positiv säkerhet är för att 

åtgärderna har ansetts öka människors deltagande i det politiska livet, sociala erkännande och 

genom tillhörighet skapas också en social tillit som ökar människans trygghet. Åtgärderna 

som har analyserats skapa negativ säkerhet har varit både proaktiva och reaktiva åtgärder som 

till exempel kameraövervakning, väktare som inre spanare och utryckningsväktare. Dessa 

åtgärder kommer sannolikt inte skapa någon positiv säkerhet i samhället och handlar i stort 

om övervakning. Respondenterna upplever olika behov av stöd. Allt från mer ekonomiska och 

personella resurser till stöd i kommunens risk- och krishanteringsarbete från Länsstyrelsen 

och MSB. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuguide  

 

1. Vad har du för tidigare erfarenheter av social oro? 

a.  Hur har du upplevt de händelser som skett i Sverige? 

b. Anser du att social oro är en realitet idag? 

 

2. Hur ser du på social oro som problem i framtiden? 

a. Anser du att händelserna kommer se liknande ut de som har skett tidigare? Om 

ja, hur upplever du att social oro kommer te sig i framtiden. 

 

3. Vad anser du ligger bakom social oro idag i Sverige?  

 

4. Som ansvarig för säkerheten i kommunen, vilka åtgärder upplever du att du kan vidta 

till social oro?  

a. Vilka reaktiva åtgärder? Fördelar, nackdelar med reaktiva åtgärder? 

b. Vilka proaktiva åtgärder? Fördelar, nackdelar med proaktiva åtgärder? 

 

5. Som ansvarig för säkerheten, anser du att du är i behov av ytterligare stöd? Exempel: 

a. Varför? Fördelar, nackdelar 

b. Vilken typ? Fördelar, nackdelar 

c. På vilket sätt? Fördelar, nackdelar 



 

  

 


