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Sammanfattning 

I Järvaområdet finns ett par områden med omfattande utanförskap. Rinkeby, Tensta och 

Husby har de senaste åren drabbats av flera upplopp där våld och hot mot 

samhällsföreträdare förekommit. Social oro är ofta en benämning på anlagda bil- och 

skolbränder, stenkastning mot myndighetsutövare, skadegörelse, hot och våld mot 

tjänstemän samt upplopp. 

 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur yrkesverksamma och boende i 

Järvaområdet uppfattar social oro. Studien avgränsar sig endast till de områden i 

Järvaområdet, Stockholm som drabbats av omfattande social oro, i detta fall Rinkeby, 

Tensta och Husby. Studien utgår från djupintervjuer med poliser, politiker och boenden. 

Alla aktörer är yrkesverksamma och/eller bor i Järvaområdet samt är engagerade ideellt. 

Studien visar att oroligheterna i Järvaområdet intensifierades för cirka 5 år sedan när 

utflyttningen av samhällsinstitutioner från Järvaområdet började vilket förstärkte 

exkluderingen från det omgivande samhället. Respondenterna menar att ett ”vi och  

dom” perspektiv växt fram i Järvaområdet. Utvecklingen går mot ökad isolering där det 

övriga samhället står utan insyn, kriminella krafter styr och hotbilden mot polisen 

förstärks. Studien visar att demokratin är eftersatt i dessa områden och att det finns en 

diskriminering mot de boende, både i den samhälleliga normen och i det politiska styret.  

Det finns en rastlöshet och frustration bakom de destruktiva handlingarna som grundar 

sig i att ungdomarna inte har någonstans att vara eller ta vägen.    
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Rinkeby, Tensta och Husby tillhör Järvaområdet som ligger nordväst om Stockholms innerstad. 

I dessa tre stadsdelar bor det sammanlagt 46 665 personer enligt Stockholms Stads egen 

befolkningsstatistik. Enligt Stockholms Stads statistik är arbetslösheten i Rinkeby sammanlagt 

10,4%, i Husby är 8,8% öppet arbetslösa och i Tensta 8,9%. Vidare visar denna statistik att 84-

90% av invånarna i dessa områden är utlandsfödda eller har utlandsfödda föräldrar. Mellan 

cirka 12-17% av befolkningen i Husby, Tensta och Rinkeby får ekonomiskt bistånd 

(statistikomstockholm.se). Flera incidenter av upplopp har skett i dessa områden och begreppet 

social oro har kommit till bruk för att förklara situationen som medborgarna i dessa orter lever i 

(Botkyrka kommun, 2010). I oktober 2012 låg arbetslösheten för hela Stockholm Stad på 3,7% 

för 18-19 åringar och 3,2% för 20-24 åringar (statistikomstockholm.se).  

I Rinkeby går endast 31,6% vidare till gymnasiet (statistikomstockholm.se). I en artikel från 

2010 i Dagens Nyheter [DN] beskrivs situationen i Rinkeby där arbetsförmedlingen, 

arbetsmarknadsenheten, apotek, restauranger och affärer antingen lagts ner eller flyttat från 

området. Enligt personerna var det allra olyckligaste att stadsdelsförvaltningen flyttade till 

Kista vilket gjorde att hundratals arbeten gick om intet (Forsström, 2010). I april 2013 stoppade 

bostadsbolaget Tornet AB sina planer på att bygga takstudios och stadsradhus efter att ha 

utsatts för riktade attacker från lokalbefolkningen, där bland annat förvaltningskontoret, 

miljöstationen och en bil utsattes för brandattacker samt utsattes personal för dödshot. Enligt 

DN är anledningen till den infekterade konflikten att flera av de boende är kritiska till vad de 

anser vara oskäliga hyreshöjningar i redan dyra och slitna fastigheterna. Bostadsbolaget menar 

att man använder hyreshöjningarna som ett skäl att vandalisera (Ritzén, 2013). 

I maj 2013 skildrar media hur ett 40-tal ungdomar satte eld på flera bilar och kastade sten mot 

polisen i Husby där tre av poliserna skadades, samt antändes Husbygårdsskolan (Cardell, 

Högström & Schreiber, 2013). En boende menar att polisen brukar övervåld i Husby och att 

anledningen till upploppet är den 69-årige man som blev ihjälskjuten tidigare av polisen. Enligt 

boenden har man velat ställa polisen till svars där boende bland annat ringt och hållit 
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demonstrationer men att inget har hjälpt. Mannen menar att om det inte finns andra kanaler att 

ta till så sker denna utveckling (Cardell, Högström & Schreiber, 2013). 

Media skildrar vidare hur upploppen i Husby under maj månad 2013 fortsatte. Natten till 

tisdagen brann enligt Aftonbladet minst 11 bilar och en polisbil förstördes. Dessutom tändes tre 

containrar och två återvinningscentraler på. Stenkastning mot polis och räddningstjänst fortsatte 

där sju poliser skadades (Lodin, 2013). Under kvällen och natten spred sig dessutom upploppen 

till de närliggande statsdelarna Tensta, Rinkeby och Kista där flera bilar brann och en skola 

vandaliserades. Upploppen spred sig även till andra delar av Stockholm (Lodin, 2013). Dagens 

Nyheter [DN] berättar att cirka 50 nynazister samlades i Tumba i södra Stockholm för att 

angripa Tumbabor, enligt DN fungerade gruppen som ett medborgargarde (Svahn & Lagerwall, 

2013). Samtidigt brann det även på Tenstastråket i Tensta (Svahn & Lagerwall, 2013). 

Sammanfattningsvis är dessa områden socioekonomiskt utsatta där flera upploppliknande 

händelser skett under 2000-talet (Polismyndigheten Stockholm, 2012., Msb, 2011b).    

1.2 Social oro  

Social oro är ofta en benämning på anlagda bil- och skolbränder, stenkastning mot 

myndighetsutövare, skadegörelse, hot och våld mot tjänstemän samt upplopp (Botkyrka 

kommun, 2010., Länsstyrelsen Västra Götaland, 2012). Dessa händelser utförs näst intill 

uteslutande av tonårspojkar eller unga män. (Msb, 2011a). Enligt Haas (1986) grundar sig 

social oro i materialistiska och socioekonomiska orättvisor som tar sitt uttryck i fysiskt våld. 

Lewis (1967) menar att denna fattigdom identifieras i termer av marginalisering och 

självförstärkande vilket gör att fattiga förblir fattiga. Mucchielli (2009) som studerat flera 

upplopp i Frankrike menar att områdena där social oro skett präglas av social isolering, 

bristande infrastruktur och maktlöshet. Mucchielli (2009) menar precis som Msb (2011a) och 

Botkyrka kommun (2010) att social oro tar sig i uttryck i form av anlagda bränder och 

stenkastning mot samhällsföreträdare, främst polisen.   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [MSB] (2011b) beskriver i deras rapport hur 

den sociala oron i Stockholm är koncentrerad till en triangel bestående av Rinkeby, Tensta och 

Husby. Rapporten bygger på kartläggning och analys av händelser där större grupperingar har 

utövat våld eller genomfört omfattande protestaktioner mot företrädare för samhället. Msb 

(2001b) beskriver hur Rinkeby, Tensta och Husby drabbats av flera upploppsliknande 

händelser mellan 2007-2010. Redan före 2008 var stenkastning mot bussar och tunnelbanor 
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samt anlagda bränder vanligt förekommande. Situationen har sedan blivit allvarligare och 

trappats upp då ungdomarna lurar till sig polis och räddningstjänst för att attackera med stenar 

(Botkyrka kommun, 2010; Msb, 2011b).  

Att social oro är ett aktuellt samhällsfenomen som eskalerar och blir allt allvarligare då 

samhällsföreträdare står som måltavla för våldsyttringar gör att en studie som undersöker 

fenomenet blir adekvat till den kontext Stockholm i dagsläget befinner sig i. För att få denna 

information krävs en fördjupad förståelse om problematiken där yrkesverksamma och boendes 

uppfattningar av problemet undersöks. Sociologen C. Wright Mills (1997) menar att sociologi 

ska visa hur personliga bekymmer kan ledas till samhälleliga problem. Med sociologi ska 

människor kunna förstå sina egna livsupplevelser och sociologens uppgift är greppa historia 

och biografi och relationerna mellan dem i samhället. Jag kommer därför att genom 

djupintervjuer undersöka uppfattningarna av problematiken som orsakar den sociala oron. 

Denna studie är viktig då det tidigare inte gjorts någon akademisk studie om social oro som 

avgränsat sig till hur yrkesverksamma och boende i Järvaområdet uppfattar problematiken. Min 

arbetshypotes är att invånarna i ett område i utanförskap har bristande social anknytning till 

majoritetssamhället.    

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att få en förståelse för hur yrkesverksamma och boende i Järvaområdet 

uppfattar social oro.   

1.4 Avgränsningar 

Studie avgränsar sig endast till områden i Järvaområdet som drabbats av omfattande social oro, 

i detta fall Rinkeby, Husby och Tensta (Botkyrka kommun, 2010; Msb, 2011b). Anledningen 

till att jag utesluter exempelvis Bromma är de inte drabbats av lika omfattande oroligheter och 

upplopp som ovan nämnda områden (Polismyndigheten i Stockholms län, 2012). I och med 

min geografiska avgränsning så kan uppsatsen inte kopplas till Sverige eller Storstockholm, 

utan studiens resultat gäller endast hur social oro uppfattas i Järvaområdet. Jag kommer 

fortsättningsvis endast att skriva ”Järva”.  
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2. Tidigare forskning 

Michael Haas (1986) har i sin studie undersökt tre olika rapporter som handlar om uppror i 

Harlem, New York under 1960-talet och i Watts 1965, Los Angeles. Författaren skriver att vid 

flera historiska tillfällen har amerikanska upplopp varit kopplade till etniska faktorer som de i 

Harlem under 60-talet. Även Herman (2005) kopplar uppror och social oro till etniska faktorer 

och immigration. Författaren har fokuserat sin studie på att analysera flera olika upplopp i USA 

mellan år 1919-1992 där flera upplopp haft en dödlig utgång. Herman (2005) beskriver året 

1992 i Los Angeles då våldsamma konfrontationer utbröt mellan immigranter från Latin 

Amerika och Asien samt vita och mörkhyade infödda amerikaner. Konfrontationen handlade 

om tillgången till arbete, bostäder och makt. Även Chicago och Detroit har tidigare varit platser 

för konkurrens mellan nyare och äldre etniska grupper över arbeten och socialt territorium. En 

sådan konkurrens har i dessa fall genererat kollektivt våld (Herman, 2005). 

Haas (1986) har analyserat tre rapporter som alla är från 1960-talets slut och uppmärksammat 

att rapporterna fokuserat på etniska faktorer, främst på mörkhyade som missköter sig. Haas 

(1986) skriver om fenomenet ”blaming the victim”, att skylla på offret. Rapporterna fokuserar 

på etnisk bakgrund och framställer dem som vildar, våldsbenägna och som skiljer sig från 

andra etniciteter och därför ursäktas för oacceptabelt våldsamma utbrott. De upplopp som 

pågick under 1960-talet spred sig i samhället och resulterade i att flera politiker i USA blev 

mördade. Haas (1986) påpekar att han i två av tre rapporter ser att ett avvikande beteende 

förklaras genom bristfällig integration till samhällets normer. Rapporterna framställer en 

bristfällig assimilation som en uppenbar brist på sociala normer och som beror på egenheter 

och förvirring hos de invandrare som är bosatta i förorterna. 

Vidare hävdar Haas (1986) att de flesta definitioner av social oro fokuserar på materialistiska 

fenomen som framställs i ett våldssammanhang. Fysiskt våld blir därmed rotade i objektiv 

fattigdom och ojämlikhet hos de som uppmanar till upploppen. Lewis (1967) har i sin studie 

följt 15 puertoricaners livshistorier genom fyra generationer. Författaren hävdar att under 1960-

talet var fattigdom i USA inte längre något som kunde iakttas eller upplevas av medelklassen. 

Vidare menar han att fattiga inte längre var en majoritet utan en minoritet som var separerad av 

segregation från det övriga USA. Fattigdom identifierades i termer av marginalisering och 

självförstärkande vilket säkerställer att fattiga förblir fattiga (Lewis, 1967). Detta bekräftar 

även Harrington (1962) som tillskriver hur ’de fattiga’ är att vara en främling i en kultur som är 
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radikalt olik från kulturen som dominerar det övriga samhället.  Kriget mot fattigdomen i USA 

på 50 till 60-talet inträffade i en kontext av stor politiskt och socialt uppror där Martin Luther 

King fokuserade uppmärksamheten mot problematiken med segregation, diskriminering och 

utanförskap bland mörkhyade i den amerikanska södern (Cochrane, 2007).   

Enligt Haas (1986) finns det däremot teoretiker som påstår motsatsen att social oro har ett 

psykiskt ursprung som attityder, alienation, protester, frustration. Metafysiska realister påstår 

ett tredje alternativt perspektiv som innebär en blandning av både materiella villkor och 

attitydmässigt ursprung som en viktig del av det kausala sambandet till upploppen (Haas, 

1986). Mucchielli (2009) visar på utanförskapets samband med social oro genom en detaljerad 

sammanfattning av upploppen som ägde rum i Frankrike hösten 2005. Studien bygger på 

intervjuer med upprorsmakare och boenden i två utsatta områden som drabbades av upploppen. 

Mucchielli (2009) skriver att under de senaste decennierna är arbetarklassens bostadsområden i 

relation till politik och stadsplanering ett populärt forskningsområde och utfallet av tidigare 

studier är mycket entydigt. De boende i dessa områden innefattas av alienerande processer och 

otrygga livssituationer. Det gemensamma är att de karaktäriseras av brist på social gemenskap 

och stor koncentration av grupper av immigranter, extremt höga nivåer av arbetslösa ungdomar, 

social isolering, ambivalent relation till samhälleliga institutioner som i sin tur ger dem en 

negativ samt bristande infrastruktur och politisk representation (Mucchielli, 2009).   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011a) har i sin publikation Varför kastar de 

sten? Om konflikter och erkännande analyserat orsakerna till händelserna i Rosengård år 2008 

och 2009.  Deras analys visar bland annat att utanförskapet som råder i utsatta områden föder 

känslor av förfrämligande, maktlöshet, meningslöshet, frustration och brist på identitet, som i 

vissa situationer tar sig uttryck i våldshandlingar. Även Hallsworth & Brotherton (2011) menar 

att våldsamheterna som uppstått främst associerades med samhällets mest maktlösa medborgare 

från de fattigaste områdena i storstäderna. Msb (2011a) menar att utanförskapet kan leda till att 

individen söker sig till grupper där denne blir totalt underordnad och ger upp viktiga aspekter 

av sin personliga integritet, till exempel religiösa grupper, organiserade gängbildningar eller 

kriminella nätverk med stark inre social kontroll. Msb (2011b) noterar att det finns stora 

likheter mellan den problembild av orsaker som målades upp år 1965 med den som 

förekommer i diskussionerna om de segregerade områdena på 2000-talet, bland annat 

utanförskap och ökad isolering. Msb (2011b) menar att det som tycks förena ungdomsbråken 

på 1960 till 1990-talet är att de antingen skedde i storstaden eller var knutna till särskilda 

ungdomsgrupper med egen identitet. Under 2000-talet har mönstret förändrats då 
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upploppsliknande händelser skett i områden och stadsdelar med miljonprogramsbebyggelse där 

det samlats människor med socioekonomiska problem (Msb, 2011b). Msb (2011b) beskriver att 

segregationen i dessa områden leder till en ond spiral av utanförskap, misslyckad skolgång och 

arbetslöshet, vilket i sin tur leder till ökad isolering från det övriga samhället. Enligt Botkyrka 

kommun (2010) kan socioekonomiska problem öka risken för att personer påverkar varandra 

till att vara aktiva i samband med social oro. Våldsamheterna kan leda till diskriminering och 

utanförskap från det övriga samhället vilket kan innebära en samhällelig frånvaro av insatser 

och att samhället ignorerar ungdomsproblematik. När polisen bemöter händelserna kan 

situationen som uppstår mellan polisen och ungdomarna bidra till att kriminell verksamhet 

försöker utnyttja situationen för egen vinning (Botkyrka kommun, 2010). 

Upprorsmakarna består enligt Mucchielli (2009) av olika grupper av ungdomar, mestadels 

arbetslösa och av utländsk härkomst som konfronterat polisen som kallats dit för att 

upprätthålla ordningen. Till skillnad från oroligheterna i början på 90-talet då stora grupper av 

ungdomar drabbade samman med polisen så skedde dessa attacker i mindre mobila grupper. 

Precis som tidigare våldsamheter startade även händelserna 2005 med ett polisingripande 

(Mucchielli, 2009). Msb (2011b) menar att de boende ofta bär på en mycket stark misstro till 

det svenska samhället, i synnerhet riktas misstron mot polisen som ytterst representerar 

samhället. 

Trots samhälleliga åtgärder har social oro blivit en återkommande företeelse i det franska 

samhället. I november 2005 drabbades Frankrike av omfattande upplopp med enorma 

följdskador. Den franska premiärministern benämnde för första gången händelserna för ”social 

oro” istället för den tidigare benämningen ”upplopp” (Mucchielli, 2009). Mucchielli (2009) 

menar att omfattande upplopp som drabbat Frankrike de senaste 15 åren hänger ihop med en 

”ghettoiserade” process som tagit uttryck i bilbränder och våldsamheter. Länsstyrelsen Västra 

Götaland (2012) skiljer på begreppen social oro och sociala risker. Social oro ses som olika 

typer av utfall eller angrepp på det som samhällets institutioner definierar som skyddsvärt. 

Länsstyrelsen Västra Götaland (2012) ser det som en möjlig följd och kombination av flera 

sociala risker (brottslighet, missbruk med mera) vilka i sin tur är uttryck av bakomliggande 

negativa omständigheter som utanförskap och stigmatisering. Det skyddsvärda definierar 

Länsstyrelsen Västra Götaland som demokrati och mänskliga rättigheter, väl fungerande 

samhällsinstitutioner, fysiskt och social trygg miljö, fysiskt och psykisk hälsa, fysisk och 

psykisk trygghet samt ekonomisk trygghet.  
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3. Teori 

3.1 Motivering  

Då forskning visar att social oro uppstår utifrån utanförskap (Msb, 2011a) där det råder brist på 

gemenskap och resurser (Mucchielli, 2009) så har jag valt att utgå från Lois Wacquant (2008) 

och Ove Sernhedes (2002) teorier om utanförskap. Sernhede (2002) valdes då hans teori utgår 

från en svensk kontext. Studien utgår även från Robert Putnams (1993, 2000) teori om socialt 

kapital eftersom min hypotes är att invånarna i ett område i utanförskap har bristande sociala 

band till det övriga samhället. Utifrån valda teorier kan jag undersöka min hypotes om vad som 

händer när de sociala banden till det övriga samhället brister. Anledningen till att valet föll på 

Robert Putnam (1993, 2000) och inte på exempelvis Pierre Bourdieu (1986) var att Bourdieu 

inte förutsätter att socialt kapital bygger på tillit och ömsesidighet, vilket jag vill ta med i 

analysen av ett utanförskapsområde och sociala relationer. Att använda Pierre Bourdieu kan 

betyda att jag går miste om intressanta analyser kring gemenskap och resurser. Jag valde att 

använda mig av Putnams (1993, 2000) inriktning då tidigare forskning visar att fenomenet 

social oro och dess problematik grundar sig på en strukturell samhällsnivå. Sociologiprofessorn 

Alejandro Portes (1998) anser att den starkaste teoretiska ansatsen kring socialt kapital ligger 

på den individuella nivån, och inte som Putnam (1993, 2000) som använder socialt kapital på 

en strukturell nivå. Att inte välja en teoretiker som fokuserar på den individuella nivån, 

exempelvis Portes (1998) eller Bourdieu (1986) kan innebära att jag inte når ner på det 

individuella planet då det är uppfattningar av problematiken i Järva jag söker.  

Jag hade kunnat använda mig av Alberto Meluccis verk Nomader i nuet – sociala rörelser och 

individuella behov i dagens samhälle (1992) där författaren redogör för sin syn på de 

samhällsförändringar och konsekvenserna de medfört för individen och kollektiva rörelser. 

Melucci (1992) menar att när den kollektiva handlingen går emot den rådande 

meningsuppbyggnaden sätts konflikten som ligger till grund i fokus. Att inte utgå från Melucci 

(1992) kan medföra att studien går miste om grundorsakerna till social oro i Järva. Jag menar 

dock att Sernhede (2002) och Wacquant´s (2008) teorier om utanförskap är fullt tillämpbara för 

att analysera grundorsakerna till social oro, då Wacquant (2008) menar att utanförskap föder 

missnöje och misstro som leder till att samhällets legitimitet i underklassens ögon riskerar att 

försämras. Därtill kan Putnams (2000) sociala kapital djupare analysera de upplevda orsakerna 
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till problematiken, exempelvis genom att analysera hur respondenterna uppfattar befolkningen i 

Järvas sociala band till det övriga samhället.  

3.2 Utanförskap 

Wacquant (2008) menar att en ökande klyfta mellan underklassen och samhällets institutioner 

leder till missnöje och misstro vilket gör att samhällets legitimitet i underklassens ögon riskerar 

att försämras. Detta medför att underklassen riktar sin fientlighet mot polisen som får stå som 

symbol för samhällets okänslighet och förtryck. Enligt Wacquant (2008) är det inte konstigt att 

det uppstår våldsamheter eftersom det skapas ett tomrum utifrån bristen av närvaro från 

samhällets förmedlingar mellan en marginaliserad förortsbefolkning och samhället de känner 

sig utkastad från.  

Storstädernas nya fattigområden präglas enligt Sernhede (2002) av obalans där det råder en 

osäkerhet och ett främlingskap till det övriga samhället, där villkoren i områdena präglas av 

motsättningar mellan grupper. Sernhede (2002) menar att dessa mönster finns i dagens Sverige 

eftersom våra områden domineras av invandring och nyfattigdom där de tre storstadsregionerna 

präglas av svaga gemenskaper. En av anledningarna till de svaga gemenskaperna är att många 

vuxna endast ser sitt boende som en tillfällig lösning vilket minskar förutsättningarna för 

gemenskap. Den gemenskap som skapar möjlighet till välbehag är gemenskapen med familjen, 

religionen eller den etniska tillhörigheten. För barn och ungdomar ser förutsättningar dock 

annorlunda ut då man i det sociala sammanhanget i exempelvis skolan leker med barn och 

ungdomar av annat etniskt ursprung. På fritiden skapar man gemenskaper där föräldrakulturens 

etniska gränser inte spelar någon roll, det gäller alla oavsett kön, klass och etnisk bakgrund. 

I de multietniska områdena runt Stockholm, Göteborg och Malmö skiljer sig villkoren för 

sökande av gemenskap mellan olika grupper av unga. Enligt Sernhede (2002) finns det dock 

erfarenheter som är gemensamma för ungdomarna i dessa områden och som skiljer deras värld 

från majoriteten av ungdomar i dagens Sverige. Ungdomarna i de multietniska områdenas 

behov av erkännande, respekt och tillhörighet präglas på ett helt annat sätt av vad som är fallet 

med etniska svenska ungdomar, av alienationsskapande möten med det officiella Sverige 

(Sernhede, 2002).  
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3.3 Socialt kapital 

Putnam (1993) menar att frivilligt samarbete är lättare i ett samhälle som har ärvt ett stort 

socialt kapital i form av normer för ömsesidighet, förtroende och nätverk av 

samhällsengagemang. Med socialt kapital menas inslag i samhällsorganisationen, exempelvis 

förtroende, normer och nätverk som kan öka samhällseffektiviteten. Samarbete bygger på en 

mycket stark känsla för det ömsesidiga värde som deltagarna får ut av samarbetet, det bygger 

inte på en allmän etisk syn på att alla människor bör hålla ihop eller på någon organisk syn på 

samhället. I brist på fysiska tillgångar ställer deltagare sina sociala kontakter som säkerhet, där 

det sociala kapitalet utvidgar möjligheterna som står till förfogande i dessa samhällen och 

förbättrar den sociala effektiviteten (Putnam, 1993). 

Socialt kapital tenderar att ackumulera mer där man tack vare småskaliga institutioner kan 

bygga vidare på det sociala kapital som skapats och kan lösa större problem med större och mer 

sammansatta institutionella arrangemang. Putnam (1993) benämner förtroende, normer och 

nätverk som självförstärkande och ackumulativa och beskriver detta förfarande som goda 

respektive onda cirklar. Goda cirklar uppstår i samhällen med hög grad av samarbete, 

förtroende, ömsesidighet, medborgerligt engagemang och kollektiv trivsel vilket är vad som 

kännetecknar medborgargemenskapen. Avsaknaden av dessa företeelser i ett samhälle utan 

medborgaranda är även de självförstärkande. Avhopp, misstro, skolk, exploatering, isolering, 

oordning och stagnation intensifierar varandra i en kvävande atmosfär av onda cirklar (Putnam, 

1993).      

Alla samhällen karaktäriseras av formell och informell kommunikation och utbyte. De 

horisontella nätverken för samman personer med likvärdig status och makt, medan de vertikala 

nätverken knyter samman personer med ojämlika resurser i asymmetriska hierarki- och 

beroenderelationer. Vanligtvis är nästan alla nätverk blandningar av horisontella och vertikala 

nätverk. Putnam (1993) menar att de samhällsengagerade nätverken består av intensiva 

horisontella nätverk. Sådana nätverk är en oerhört viktig form av socialt kapital. Ju tätare 

banden är desto troligare är det att invånarna kan samarbeta till ömsesidig nytta (Putnam, 

1993).  

Socialt kapital skapar social samhörighet vilket bidrar till välstånd och klokhet. Putnam (2000) 

förklarar att oavsett om människor bor i socialt utsatta områden eller välbärgade miljöer så 

innebär det svårigheter att leva utan socialt kapital. Det sociala kapitalet bidrar exempelvis med 
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värdefull information som underlättar för människor att uppnå sina mål. Putnam (2000) gör en 

distinktion mellan överbryggande och sammanbindande nätverk. Överbryggande nätverk 

kännetecknas av ”utåtblickande” och innefattar människor över olika sociala nivåer vilket 

bidrar till att människor kan skaffa sig externa tillgångar som i sin tur skapar bredare 

identiteter. Dessa nätverk karaktäriseras av svaga band mellan människorna men är samtidigt 

mycket värdefulla för att få tillgång till möjligheter och information. Sammanbindande nätverk 

kännetecknas å andra sidan av ”inåtblickande” som skapar lojalitet mellan människorna inom 

gruppen samt förstärker snävare identiteter och homogena grupper, exempelvis religiösa och 

etniska grupperingar. Sammanbindande nätverk består av starka sociala band som skapar en 

grund för ömsesidighet och mobiliserar solidaritet inom nätverket. Dessa nätverk ger ett mer 

omfattande socialt stöd åt mindre lyckligt lottade individer inom gruppen. Detta nätverk utgör 

en hjälp för att leva dugligt, medan det överbryggande sociala kapitalet ger en möjlighet till att 

avancera framåt och bli framgångsrik (Putnam, 2000).                                                                                                       

Förutsättningen för att socialt kapital ska uppstå beror enligt Putnam (1993, 2000) på den 

bredare sociala kontexten. Ett samhälle med en tradition av normer för ömsesidighet och ett 

nätverk av samhällsengagemang underlättar betydligt för samarbete, till skillnad från samhällen 

där dessa normer och nätverk inte finns. Till skillnad från andra typer av kapital ökar det 

sociala kapitalet ju mer det används (Putnam, 1993, 2000). Putnam (2000) menar att ett stort 

sammanbindande socialt kapital i kombination med frånvaron av överbryggande socialt kapital 

är en grogrund för intolerans och fördomar som riskerar att vidga klassklyftor, diskriminering 

och rasmotsättningar. Putnam (2000) pekar på det sociala kapitalet i relation till frihet och 

tolerans och hur samhällen ofta begränsar frihet och uppmuntrar till intolerans (Putnam, 2000).  

3.4 Kritik mot Robert Putnams sociala kapital 

Putnam har kritiserats för att hans tre former av socialt kapital (förtroende, normer samt 

deltagande i formella och informella nätverk) har ett diffust samband samt att de uppstår ur 

varandra, där resultatet blir ett cirkelresonemang som innebär att källorna till socialt kapital blir 

desamma som effekterna av socialt kapital (Portes, 1998). Enligt Bo Rothstein (2001) är 

Putnams resultat inte överförbara till andra länder i västvärlden än USA eftersom USA har ett 

annat socialt och politiskt system. Det finns heller inte några bevis för att det sociala kapitalet i 

Sverige har minskat (Rothstein, 2001).  
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4. Metod 

4.1 Fenomenologi 

Studien har en fenomenologisk ansats där social oro tolkas och belyses som ett fenomen. 

Edmund Husserl var den som utvecklade erfarenhetsfilosofin under början av 1900-talet. Hans 

inriktning var att undersöka på vilka sätt människan upplever verkligheten. I modern tid har 

fenomenologin förgrenats och utvecklats åt flera håll. En av de som har utvecklat 

fenomenologin är Alfred Schütz. Han använde teorin för att beskriva livsvärlden och på så sätt 

utvecklades ”den sociala världens fenomenologi”. Han undersöker sociala samspel och 

kommunikation mellan människor. Fenomenologiska teorin fokuserar på ett ”inifrån 

perspektiv”, det vill säga den subjektiva upplevelsevärlden. Teorin förklarar människan som en 

egen aktör som gör egna tolkningar av sin omvärld (Hilte, 2011). Tolkningarna av omvärlden 

baseras på flera aspekter ur varje enskild människas liv, ett av dessa är erfarenhetsförrådet som 

består av tidigare upplevda erfarenheter i det dagliga livet (Schütz, 2002). Det fenomenologiska 

perspektivet är en bra teori för att skapa en förståelse för människors beteende och förklarar 

människors uppfattningar och tolkningar av omvärlden. Fenomenologin klargör även reaktioner 

på aktörernas verklighet och visar hur de uppstår och formar ett beteende eller förstärker ett 

beteende på grund av sociala processer (Bryman, 2002; Payne, 2008). Fenomenologin förklarar 

sociala relationer och verklighetsperception utifrån att varje enskild människa bildar sin 

uppfattning om verkligheten genom sina sinnen och påverkas av omgivningens uppfattningar.  

Vid varje tidpunkt befinner sig människan i en levnadsbestämd situation som är baserad på 

fysisk, sociokulturellt, den yttre tiden, moral, ideologi samt status och roll i det rådande sociala 

systemet. Dessa tillsammans utvecklar den biografiska situationen ur ett historiskt perspektiv. 

Alltså finns en historia till varför aktören befinner sig där den är, samtidigt finns ett 

föreliggande syfte med handlingen vilket visar på framtida aktiviteter efter handlingen som 

görs i nuet (Schütz, 2002).  Schütz (2002) beskriver vidare att en handling innebär ett beteende 

eller ett projekt för att uppnå ett i förväg föreställt resultat.  Det innebär att innan aktören agerar 

har han fantiserat om resultatet och reaktionerna på aktörens handling. Andra begrepp som 

förekommer inom handlingen i den sociala världens fenomenologi är akt som beskriver 

resultatet av handlingen. En handling kan vara dold det vill säga den mentala handlingen att 

lösa ett problem. En handling kan även vara öppen och därmed riktat till aktörens omvärld 

(Schütz, 2002).  
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Fenomenologin är inte skuldbeläggande utan mer förklarande för aktörens beteende och 

problem på grund av sociala skeenden. Kritiken till fenomenologin kan vara att aktörerna kan 

uppfattas som offer. Det upplevs även att den är otydlig och att det inte finns några tydliga mål 

att uppnå. Teorin beskriver heller inte hur man kan åtgärda aktörernas situation. För att kunna 

använda sig av fenomenologin måste det finnas sociala relationer att utgå från för att kunna 

analysera aktörens verklighet (Payne, 2008).  

Då respondenterna bor och/eller arbetar i Järva ämnar studien att genom fenomenologin fånga 

deras livsvärld och undersöka problematiken på djupet, dess orsaker och innebörd. På detta sätt 

kan jag enklare bilda mig en uppfattning kring vad de upplever är problematiskt och vilken 

förändring de anser behövs. Fenomenologin har genom dess fokus på innebörderna i 

undersökningspersonernas livsvärld i hög grad bidragit till att klargöra förståelseformen i 

kvalitativ forskningsintervju (Bryman, 2002). Ett visst beteende är accepterat och förståeligt till 

situationen medan ett annat beteende kan avvika och vara oförståeligt. Kunskapen om detta gör 

att vi kan utveckla vårt medvetande och bredda vår kunskapsbas. Kunskapen gör att vi får en 

förförståelse för beteendet och kan applicera vår erfarenhet på liknande beteende eller situation 

(Schütz, 2002).  

4.2 Djupintervjuer 

En fenomenologisk studie styrs inte av förutbestämda regler utan enbart av själva fenomenet i 

sig vilket innebär att forskaren vänder sig och förhåller sig till fenomenet så att det kan visa sig 

(Dahlberg, m.fl., 2008). Jag valde därför att genomföra individuella djupintervjuer till min 

studie. Enligt Webb (1992) är djupintervjuer fördelaktig när intervjuaren önskar få en 

detaljerad analys av en komplex situation. Min förförståelse om problematiken i Järva är att 

den är av komplex karaktär vilket gör valet av djupintervjuer lämpligt. Nackdelen med 

djupintervjuer är möjligheten till att generalisera resultatet till population är begränsad eftersom 

endast ett fåtal ska intervjuas (Christensen, m.fl., 2001). Denna studie ämnar inte till att 

generalisera resultatet till populationen utan jag söker en förståelse för hur social oro uppfattas i 

Järva. En ökad förståelse kan förhoppningsvis hjälpa samhällsaktörer att skapa sig en 

kontextuell förståelse över social oro i Järva och komma tillrätta med problematiken. Enligt 

Webb (1992) är djupintervjuer flexibla och snabbt anpassningsbara till olika situationer. 

Metoden går ut på att tolka information från respondenten, där respondenten i sin tur ska lämna 

så stor mängd information om undersökningstemat som möjligt. Tack vare att denna studie är 
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en kvalitativ forskning banar den väg för ytterligare forskning, däribland kvantitativ metod som 

kan vara goda komplement för att kartlägga och förstå situationen i dessa bostadsområden och 

dess sociala oro som i ett steg för att mobilisera för en bättre välfärdsstat.  

4.3 Transkribering 

Transkriberingen genomfördes enskilt med hörlurar så att inga obehöriga kunde lyssna. Jag 

strävade efter att genomföra transkriberingen så omgående som möjligt efter intervjuerna då 

mina intryck, känslor och tankar kring intervjun fortfarande var färska. Intervjupersonerna 

benämndes inte med sina riktiga namn utan döptes istället till ”IP” följt av en individuell siffra. 

Intervjumaterialet lästes förutsättningslöst med öppet sinne flera gånger. I detta skede måste 

förförståelsen aktivt tyglas vilket innebär att ständigt vara vaksam och inte ta saker för givna 

(Dahlberg, m.fl., 2008). Jag försökte hela tiden skapa mig en bild av helheten där jag ständigt 

begrundade vad som svarade mot studiens syfte, resterande tog jag bort. Då jag haft en 

fenomenologisk ansats i min studie har jag hela tiden försökt att vara just öppen och 

förutsättningslös i bearbetningen av materialet. Den fenomenologiska ansatsen har hjälpt mig i 

strävan att vara objektiv då syftet är att jag ska förklara deras uppfattning av verkligheten. 

Fenomenologin var även ett stöd när jag analyserade mina transkriberingar då den har en bra 

förklaringsmodell till reaktioner och handlingar och hur de uppstår ur sociala processer. Den 

ger mig även möjlighet att se till andra aspekter än enstaka händelser som påverkar varje 

enskild människas uppfattning om hur dess omvärld är beskaffad. Jag har reflekterat över 

varenda utsaga som jag ställt i relation till andra utsagor där jag sökt förklaringar, samband, 

skillnader och bakomliggande orsaker i det som sagts.         

4.4 Tematisk analys 

Tematisk analysmetod används för att bearbeta kvalitativt undersökningsmaterial. Teoristyrd 

eller deduktiv tematisk analys kan användas för att göra hypotesprövning men även för att 

undersöka ett material utifrån en teori utan att för den skull testa teorin. Intervjuerna formas så 

att de svarar på studiens syfte och min hypotes, därefter sorteras data in under redan givna 

teman. Vid den induktiva empiristyrda analysen identifieras teman relativt förutsättningslöst i 

materialet. Dessa reduceras sedan till slutgiltiga teman, ges nya begrepp och teoretiska 

definitioner. Den tematiska analysen skiftar ofta mellan induktivt och deduktivt 
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tillvägagångssätt där förutbestämda teman kombineras med nya teman som genereras under 

processen (Langemar, 2008).  

Till denna studie har jag använt en kombinerad teori- och empiristyrd tematisk analysmetod. 

Till detta kommer en fenomenologisk ansats vilket gjorde att mina förutbestämda teman var 

kontext, boendesituation och åtgärder/behov. Under processen jämförde jag transkriberingarna 

för att identifiera vad som var gemensamt och vad som skiljde sig åt. Sedermera identifierades 

totalt tio teman utifrån empirin varav åtgärder/behov var det enda temat jag behöll av de 

förutbestämda. De tio teman som min analys utgår ifrån är: bakomliggande orsaker, 

utanförskapet/utflyttningen, normer/stigmatisering, media/politiker, gemenskap, relationen med 

polisen, symboliska platser/meningsfull fritid, polisens arbetsuppgifter, utveckling och 

åtgärder/behov.    

4.5 Genomförande och förförståelse 

Under studiens gång har jag varit anställd vid Polismyndigheten i Stockholms län, hos Kista 

närpolisområde som ligger i Järva. Där har jag arbetat med ett integrationsprojekt om 

samverkan mot social oro. Mina respondenter fick jag tag på genom rekommendationer från 

några kollegor inom polisen. Jag ringde sedan upp respondenterna där jag presenterade mig 

främst som forskare men även som anställd hos polisen. Kollegorna fick sedermera inte veta 

vilka det var jag till slut intervjuade. Detta förfarande kan ha påverkat min studie negativt då 

respondenterna känt sig tvungna att ställa upp på intervjun, dels för att några kände till mig och 

integrationsprojektet samt för att ett telefonsamtal kan upplevas som mer tvingande än ett mail. 

Detta kan även medföra att respondenten genomför intervjun mot sin vilja och att denne ger 

mig svar som den tror att jag vill höra och undanhåller sina riktiga åsikter. Dessa respondenter 

har även känt till mina kollegor vilket även kan ha medfört att dem gett mig de utsagor de tror 

att mina kollegor uppskattar, samt att respondenterna undanhållit information då de kanske 

varit oroliga över deras anonymitet i studien.  

För att bemöta dessa kritiska punkter har jag varit noga med att förklara och understryka min 

roll som forskare. Jag påpekade även att jag endast var tillfälligt anställd hos närpolisen under 

projektet och att jag inte är polis. Jag upplevde det som att respondenterna var mycket positiv 

till att ställa upp på intervju samt upplevde jag samtalen som öppna och trovärdiga. 

Respondenterna fick själva bestämma plats för var intervjuerna skulle ske vilket fördelaktigt 

gjorde stämningen avslappnad. Alla respondenter gick med på att intervjun spelades in.  
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När jag sökte lämpliga respondenter var jag noga med att förtydliga att jag sökte respondenter 

från flera olika perspektiv. Studien ska inte utgå från polisens uppfattning utan representera en 

större kontext. Jag valde därför att intervjua tre poliser (IP1, 3 och 5), en lokal aktiv politiker 

(IP2) samt en boende i området som har inblick samt egna erfarenheter i problematiken (IP4). 

Respondenterna representerar båda könen och är i åldern 25-55 år. Alla är boende och/eller 

verksamma i Järva. Det som utmärkte respondenterna var att de var viktiga på sina positioner, 

kunniga inom området och/eller gjort sig kända som färgstarka samhällskritiker. Totalt 

genomfördes fem djupintervjuer som noggrant transkriberades och analyserades genom 

tematisk analys. Intervjuerna tog mellan 90-120 min. 

Ytterligare en viktig aspekt att lyfta mot denna studie är att polisen som myndighet är reaktiv 

med i huvudsakligen insatsoperativa arbetsuppgifter, vilket gör att man inte är inom ramen för 

social oro som enligt forskningen grundar sig i faktorer på en strukturell samhällsnivå. Jag 

menar dock att polisen är dem som oftare än många andra samhällsföreträdare vistas i utsatta 

områden och därmed får ta emot ungdomarnas frustration i form av stenkastning och hot m.m. 

Därför är polisen en högst relevant aktör att studera i samband med social oro. 

Förförståelse kan medföra att man medvetet eller omedvetet vrider sin studie utifrån sina egna 

uppfattningar och lägger förutbestämda värderingar i respondenternas utsagor (Dahlberg, m.fl., 

2008). Det har varit viktigt för mig att hela tiden försöka bortse från min tidigare kunskap i 

ämnet. Detta har jag sett som en förutsättning för att kunna se bortom min egen uppfattning och 

kunskap i ämnet. En fördel med ett visst mått av förförståelse är att jag kunde leda in 

respondenten på rätt spår när dennes utsago befunnit sig långt utanför mitt ämnesområde och 

avgränsning.  

4.6 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet innebär hur tillförlitligt något är och att samma resultat kan uppvisas vid olika 

tillfällen. Validitet handlar om att mäta det som är avsikten att mäta. Båda begreppen har sitt 

ursprung i kvantitativ forskning där de används för att säkerställa kvaliteten på undersökningen 

(Widerberg, 2002). Enligt Kvale (1997) går det inte att utesluta reliabilitet och validitet i 

kvalitativa undersökningar. För att resultatvaliditeten ska vara god måste två krav vara 

uppfyllda, för det första måste begreppsvaliditeten vara god vilket är detsamma som frånvaron 

av systematiska fel. För det andra måste reliabiliteten vara hög vilket innebär frånvaro av 

osystematiska och slumpmässiga fel (Esaiasson, m.fl., 2007).  
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För att undvika fel i datainsamlingen och bearbetningen försökte jag få respondenten att 

förtydliga eller utveckla resonemang när jag inte förstod respondentens utsaga. Detta gjorde 

även att jag minskade risken att missförstå respondenten. Eftersom ämnet jag undersökte är av 

komplex karaktär var det viktigt för mig att förstå sambanden i utsagorna. Jag var även 

noggrann när jag överförde intervjun till skriven text så att det var läsligt och förståeligt även i 

efterhand. Eftersom jag valt att göra djupintervjuer kring ett komplext fenomen där jag själv 

som forskare varit en del av kontexten vill jag inte påstå att studiens resultat skulle uppvisas vid 

ett annat tillfälle av en annan forskare. Reliabilitet och validitet är som ovan nämnts inte helt 

förenligt med en kvalitativ studie. Jag anser inte att detta påverkar kvaliteten i studien negativt 

då jag har vidtagit alla nödvändiga åtgärder i mitt urval av respondenter och i arbetsprocessen, 

för att läsaren ska kunna få en förståelse av problematiken i Järva.  

4.7 Konfidentialitet och etik 

Jag har varit noggrann med att ta hänsyn till konfidentialitetskravet genom att informera 

respondenten om dess anonymitet och att allt material kring deras medverkan kommer att 

behandlas med högsta konfidentialitet. Jag informerade också respondenterna om syftet med 

undersökningen och att de närsomhelst kunde välja att avbryta intervjun vilket svarar mot 

informationskravet. För att bemöta samtyckeskravet var jag noggrann med att understryka att 

respondenternas medverkan var helt frivillig. Jag informerade dem även om intervjuns längd 

och att allt som sägs endast får användas till undersökningen och dess syfte (Bryman, 2002). 

      

5. Resultat och analys 

5.1 Resultat 

De teman som framkom efter studiens databearbetning var bakomliggande orsaker, 

utanförskap/utflyttning, normer/stigmatisering, media/politiker, gemenskap, relation med 

polisen, symboliska platser/meningsfull fritid, polisens arbetsuppgifter, utveckling, och 

åtgärder/behov.   

Tema 1. Bakomliggande orsaker 

Samtliga respondenter menar att problematiken beror på utflyttningen av samhällsinstitutioner 

och övrig service. Utanförskapet tas upp i alla intervjuer där det råder ett ”vi och dem” 

förhållande mellan boenden och det omgivande samhället. Faktorer som beskrivs är även 
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extremt stora populationer av invandrare och ungdomar, och hög arbetslöshet där många har 

svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Människorna har även lågt förtroende för samhällets 

instanser som man känner sig exkluderad från. IP4 menar att den ekonomiska situationen bland 

föräldrar och ungdomar är den främsta orsaken till dagens problem vilket har medfört psykisk 

ohälsa bland de boende.  

Alltså, när dem kommer hem man hör exempelvis morsan o farsan tjafsa om ekonomin. Jag har 

inte råd att ha fickpengar. Jag har inga fickpengar alls (IP4). 

Försämringen av socioekonomiska faktorer som nämns i de flesta intervjuer och som upplevs 

vara alarmerande i Järva är den höga procenten av arbetslösa och bidragsberoende samt den 

låga andelen som får godkänt i SFI (svenska för invandrare). Ytterligare faktorer som 

intervjupersonerna nämner är att få är behöriga att söka gymnasiet, den låga medelinkomsten 

och andel människor med utländsk härkomst i bemärkelsen att man är utlandsfödd eller första 

generationens invandrare. Flera respondenter hävdar att det från början gick snett med 

miljonprogramsområdena som byggdes med syftet att husera tjänstemän och arbetare, fast som 

istället drog till sig socialt utsatta. Enligt IP5 är det ca 200-300 personer i dessa områden som 

försörjer sig på kriminalitet. Det är även denna grupp som enligt IP5 utgör kärnan och är de 

drivande i problematiken.  

Tema 2. Utanförskapet/Utflyttningen.  

Alla respondenter beskriver hur samhällsinstitutioner och näringsidkare lämnat Järva där 

kommunal service, banker och butiker med mera försvunnit. Den enda service som finns kvar 

är närpolisstationen.  IP3 berättar att detta medfört att ”vi och dem” riktas mot polisen eftersom 

polisen är den sista samhällsföreträdaren i området och de enda man kan ta ut sin frustration på. 

Detta har skapat egna normer, värderingar och lagar där många vägrar prata med polisen vilket 

försvårar situationen då rättssamhället bygger på vittnesmål.   

Så att samhället har ju flyttat ut från det här området och det tror jag förstärker alla dem här 

socioekonomiska faktorerna, det faktumet att samhället flyttar därifrån gör ju att man isoleras 

ännu mer (IP5).  

Enligt IP2 eskalerade oroligheterna i Järva för 5-6 år sedan, ungefär i samband med att 

utflyttningen av förvaltningarna började och man därför fick minskade resurser. Den sociala 

nedrustningen blev mer och mer märkbar där en av anledningarna kan ha att göra med att 

politikerna inte vill satsa på dessa områden.  
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Tema 3. Normer/Stigmatisering 

Samtliga respondenter talar om händelseutvecklingen som skett på Risingeplan där de boende 

upprörts över höga hyror och dåligt underhåll. Detta har skapat en infekterad konflikt som 

grundar sig i en diskrimineringsskillnad i tänket mellan områdena, framförallt från politikerna. 

IP2 berättar om hur det tog två år för Rinkebyskolan att byggas upp efter att den brann ner 

medan skolan som brann i Rissne i Sundbyberg byggdes upp direkt. Detta har enligt IP2 

påverkat det sociala tänket i områdena då man känner att ”samhället skiter i oss”.  IP3 berättar 

att externa faktorer såsom krigen i Afghanistan och Irak gör att många muslimer känner sig 

utpekade, stereotypiserade och stigmatiserade vilket gör att man undviker att vistas i det 

omgivande samhället. Detta gör att det känns svårt att etableras i det svenska samhället och 

accepteras som svensk muslim. En annan oroväckande faktor med krigen i Afghanistan och 

Irak är att radikala och militanta krafter tolkar krigen som ett korståg mot islam vilket enligt 

IP3 i varierande grad har medfört rekrytering av ungdomar i Rinkeby till olika 

extremistgrupperingar. Till detta tillkommer också en motsatt polarisering i majoritetssamhället 

i och med att det lyfts fram en ny typ av grupp med terrorister som inte är bundna till en 

specifik konflikt och som inte är geografiskt avgränsad som exempelvis IRA (min anm: 

Irländska Republikanska Armén). Enligt IP3 medför detta att majoritetssamhället upplever att 

denna grupp kan verka här, när som helst och var som helst, och denna okunskap från 

majoritetssamhället föder islamfientliga föreställningar hos folk vilket gynnar islamfientliga 

partier. Polariseringsprocessen sker i en symbios där det växer fram ett ännu starkare ”vi och 

dem” tänkande. IP1 pekar på problematiken med ”vi och dem” och att ungdomarna man 

hänvisar till när man talar om social oro faktiskt ofta är födda i Sverige, men trots det inte 

känner sig svenska utan att det hela tiden är ”vi och dem”. IP3 hänvisar till människans 

tolkningar och den tolkningsprocess som sker mellan olika grupper i samhället.  

Det som är främmande tolkar vi som farligt och redan där blir det väldigt lätt för dem här 

fobierna att få fotfäste (IP3). 

 

Majoriteten av de boende i området där IP3 arbetar är muslimer. Ett stort problem enligt IP3 är 

att gemene man ser islam som en religion och att man bara kan vara på ett sätt och därför tolkar 

man in det mest extrema. Folk glömmer att det finns lika många extrema grupperingar inom 

islam som det finns inom kristendomen. Enligt IP3 finns det många skillnader mellan oss och 

andra länder där IP3 tar USA som exempel. USA är en statsnation där staten bildades före 

gemenskapen och därför bygger på andra värderingar kring att vem som helst kan komma dit 

och lyckas. I Sverige och Europa har vår identitet vuxit fram ur en redan befintlig nation och en 
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uppfattning av vad en nation är där våra kriterier baseras på territoriella avgränsningar, språk, 

kultur, religion osv. Detta gör att det blir inkluderande för dem som är med i den här gruppen, 

men också exkluderande för dem som faller utanför ramen. IP3 menar att detta medför att det 

är lättare att bli amerikan än vad det är att bli svensk om man kommer från ett annat land. IP3 

menar att om känner man sig exkluderad får man också svårt att uppfatta de sociala koderna 

vilket försvårar när man exempelvis går på en arbetsintervju, vilket även IP4 anser.  

Om jag går o söker ett jobb o det jobbet inte känner mig så pass bra o arbetschefen inte känner 

mig, o hör att jag kommer från Tensta/Rinkeby så blir jag inte godkänd. Jag blir inte 

accepterad (IP4). 

IP3 påpekar att trots att USA är den ”stora satan” i kriget mot terrorismen tillsammans med en 

koppling till Israel så producerar Europa mångt fler ”home-grown terrorists” än vad USA gör. 

Detta beror enligt IP3 på att just på att utanförskapet är mindre i USA än vad det är i Europa.  

IP3 menar att många tolkar det som att man som invandrare måste vara illojal mot Sverige 

eftersom man även är ”något annat”. Det här också skett en normförskjutning i områdena vilket 

försvårat situationen för polisen. IP3 tar upp ett exempel på en dom från Högsta Domstolen 

som inte ansåg att det var ett brott att kalla en polis för gris vilket medför att det heller inte blir 

ett ”övertramp” att kalla en polis för gris, som i sin tur medför att om man vill göra ett 

övertramp mot polisen så kastar man sten istället för att skrika okvädesord eftersom okvädesord 

inte är straffbart i samhällets ögon. Vidare berättar IP3 att de som inte har en negativ 

uppfattning om polisen så medför denna normförskjutning att polisen inte kommer uppfattas 

som en ”kapabel väktare”. Många är besvikna på svenska lagar och tycker att det var bättre i 

ursprungslandet där det var ordning och reda.  

Tema 4. Media/Politiker 

Alla respondenter talar om media och dess betydelse för händelseutvecklingen i Järva. Dessa 

områden har ett varumärke där en löpesedel med RINKEBY och POLIS alltid är intressant. 

Tyvärr är det så gott som alltid en negativ bild som förmedlas där media inte ger områdena en 

ärlig chans. Media beskrivs inte som ett stöd utan snarare ett bekymmer. Man upplever att 

media själva tror sig stå för någon sorts objektivitet, men att man som samhällsföreträdare och 

boende har extremt svårt att få media att komma till områdena och rapportera om det positiva 

som sker. Problemet är att medias bild ofta tolkas som sanning. IP4 menar att media bara 

förmedlar den bild som säljs som framställer ungdomarna som kriminella trots att man har rent 

register. Även i arbetsgivarens ögon upplever sig IP4 som kriminell. På frågan varför det är 
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dåligt för media att lyfta fram en finare bild svarar IP4 att det är politiskt och dem vill splittra 

på invandrare och svenskar, bara för att svenskar tror att de också ska bli kriminella.  

För enligt dem är svenskar som är svenskar personligen mindre kriminella än invandrare. 

Fastän dem flesta i HA o Bandidos är svenskar (IP4). 

IP4 menar även att politiker bara lyssnar på dem när det brinner i området eller när dem vill ha 

deras röst. Men trots politikernas besök händer det i slutändan ingenting. På frågan vad IP4 

skulle göra om denne var politiker blir svaret: Jag skulle först o främst, om jag kunde 

bestämma över media. Jag skulle tvinga dem att skriva om de bra sakerna som händer i 

Tensta/Rinkeby. För media har folks hjärnor. Jag känner att media för det mesta diskriminerar 

oss. IP4 berättar att trots att de framför sina åsikter civiliserat så beskrivs de i media i termer av 

”vilda hyresgästprotester” vilket enligt IP4 framställer dem som djur.  

På frågan kring de bränder som skett i Tensta i samband med hyresprotesterna svarar IP4: Om 

jag ska vara helt ärlig, det är just det här med eldandet jag tycker är väldigt bra! Bra, för att 

den lockade till sig media, politiker och allt. Den hjälpte vår styrka. SVT och DN sa till och 

med till oss att dem inte kommit om vi inte eldat (IP4). 

IP2 anser att politikerna i dessa områden tar beslut över medborgarnas huvuden. Det råder en 

avsaknad i dialog och medverkan i de politiska besluten. Enligt IP2 genomsyrar inte 

demokratin folket och det är inte bara samhällsservice som lämnat områdena utan även 

politikerna själva.   

Tema 5. Gemenskap 

IP2 menar att gemenskapen inom området är god vilket gör det möjligt för dem att mobilisera 

sig när de känner sig orättvist behandlade. En av anledningarna till att ungdomarna eldar eller 

kastar sten på polisen är att det inte finns särskilt många positiva förebilder i området. IP3 

hävdar att gemenskapen bygger på allt från etniska grupper till multietniska grupper. Detta 

förtydligas av IP5 som berättar att man i Järva främst identifierar sig utifrån uppväxtmiljö. IP5 

och IP3 menar även att det finns grupper inom området med våldskapital som terroriserar de 

övriga boende då de vill vara normgivande i sitt område. Flera respondenter berättar om 

människor som är röstsvaga, hur det finns ett underskott i demokratin då samhället har lämnat 

områdena och att det finns poliser som inte vågar åka in områdena för att man är rädd. 

Gemensamt för alla respondenter är att man inte anser att invånarna i Järva har några sociala 

band till det etablerade samhället överhuvudtaget. Invånarna saknar i princip helt formella 

nätverk.  
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Tema 6. Relation med polisen 

IP2 menar att kontakten med polisen är bristfällig och att ungdomar endast ser dem åka förbi i 

sina radiobilar vilket gör att ungdomarna inte får någon bra kontakt med polisen. IP3 anser att 

det tar tid att bygga förtroende och att förtroende baseras på person och inte på organisation. 

Vill invånaren något ringer man till personen och inte till polisen då förtroendet för 

myndigheten saknas. Anledningen till detta är enligt IP3 att alla poliser kanske inte tänker 

likadant, inte har långsiktiga tankesätt i sitt handlande och är ovana med miljön vilket skapar 

stresspåslag då man hört att det är farligt. Enligt IP3 leder detta till felbedömningar.  

När andra poliser kommer hit så upplever jag att det blir mer friktion än när vi själva löser ett 

problem. Jag känner mig tryggare när jag o min närpoliskollega går ner själva än om jag har 

med mig 10-15 IG (min anm: ingripandeverksamheten) poliser (IP3). 

 

IP4 berättar att relationen med polisen är god då både sidor känner till varandra. Men poliserna 

som kommer längre ut från Västerort, som bara kommer in och gör en insats och som inte vet 

vilka ungdomarna är drar enligt IP4 alla över en kam. Enligt IP4 föder detta i slutändan ett hat 

mot poliser. IP4 återberättar en händelse som (enligt IP4) skedde förra året då ett 

polisingripande blev gnistan till upplopp efter att poliser samlats runt en fotbollsplan, och enligt 

IP4 börjat ”putta” på människor. Detta resulterade i att en av poliserna fick en sten i huvudet 

varpå situationen urartade fullständigt. IP4 menar att det finns ett hat mot polisen ute i 

områdena och att det är polisen själva som byggt upp hatet. Anledningen är enligt IP4 tidigare 

incidenter då IP4 bevittnat hur polisen begått vad IP4 upplevt som övervåld mot närstående. 

Även IP5 menar att relationen med den lokala polisen är fungerande medan relationen med 

radiobilarna som endast ”åker in och ut” är dålig. Detta är enligt IP5 inte särskilt konstigt med 

tanke på att ”om du blir kallad för jävla hora så fort du öppnar bildörren så kommer det prägla 

ditt förhållningssätt”. IP5 beskriver också en påfrestande arbetsmiljö där det vid flera tillfällen 

förekommit så kallad ”police-fishing” då ungdomarna ringer in ett falsklarm för att sedan från 

bakhåll kasta sten på poliserna när de kommer till platsen.  

 

Tema 7.  Symboliska platser/meningsfull fritid 

IP2 berättar om hur kulturverksamheten i Rinkeby monterats ned. Förr frodades föreningslivet 

med ca 150 föreningar i Järva men som av olika anledningar försvann. IP4 berättar att många 

ungdomar fått nog eftersom det inte finns någonstans att ta vägen. Som exempel tar IP4 upp 

hur ungdomar bröt sig in i ett garage för att ha någonstans att vara. Enligt IP4 så medförde 

stängningen av Lyktan (min anm: samlingsplats) att alla ungdomar istället gick till ett garage. 
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IP4 berättar att det förr fanns fler platser att vara på men att det uppstod konkurrens mellan 

lokalerna, samt att den äldre personalen som arbetade i Blå huset (min anm: samlingsplats) fick 

gå. Efter detta upplever IP4 att det bara blivit värre och värre. En annan anledning till att många 

stannar kvar i områdena är att butikerna har öppet längre på kvällarna vilket påminner de om 

deras hemländer. IP5 kopplar de destruktiva handlingarna till rastlöshet och ett uttryck för 

frustration för att man har tråkigt. 

Det finns teorier om att det här förekommer för att skydda organiserad brottslighet. Dem 

teorierna är inte belagda. Det är en hypotes. Kanske finns det brottslighet som tjänar på att 

polisen inte är där. Men min bedömning är att det inte är helt sant. Det här är, en del beskriver 

att man har tråkigt (IP5).  

 

IP5 menar och det är svårt att driva verksamheter för ungdomarna i områdena, exempelvis 

måste Blå huset ha en stålsluss i samband med insläppet av besökarna. IP5 berättar hur man 

kört in en bil i Blå huset som ungdomarna försökt tända på. Det är enligt IP5 dessa ställen som 

utgör plantskola för den grupp på 200-300 personer IP5 menar ligger bakom både 

kriminaliteten och den sociala oron i områdena. Vid tillfällen har även personalen blivit 

misshandlad och personalen har inte sällan själva varit kriminella enligt IP5.  

 

Tema 8. Polisens arbetsuppgifter.   

De flesta respondenter talar om polisens arbetssituation utifrån svåra arbetsförhållanden, 

underbemanning samt att man prioriterar fel saker. IP2 menar att ”det polisen kan göra är att 

gå ut på gator och torg och synas mycket mera. Och inte bara åka bil kors och tvärs”. IP2 vill 

även se mer dialog mellan polisen och de boende samtidigt som man ställer sig frågande till 

några av tidigare insatser, exempelvis vid ett tillfälle när Rinkebyskolan brann då polisen blev 

bortmotad av ungdomarna. IP2 menar att om polisen vill visa makt då gäller det att gå in 

stenhårt. Om polisen ska lyckas med sitt uppdrag att förebygga brott måste man enligt IP2 

arbeta relationsskapande ute bland folket i områdena ”och inte vara rädda för att diskutera och 

prata med invånarna. Det bedrivs nog ingen sådan verksamhet nu”. IP3 beskriver en kraftigt 

underdimensionerad närpolisorganisation där man försöker planera efter de behov som finns.  

IP3 tycker att polisen borde lyssna mer på vad medborgaren vill. Ha ett kundperspektiv. Känner 

man sig inte trygg i samhället så förlorar man förtroendet för samhället vilket medför att det 

osynliga kontraktet mellan individen och samhället bryts. En annan aspekt är som tidigare 

nämnts Friends Arena där man enligt IP3 har ett minimum på 100 events per år för att det ska 
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gå runt. Enligt IP3 hamnar det på närpolisenheten att täcka dessa behov samt att man även har 

andra kommenderingar. Detta medför att närvaron ute i områdena försvinner och de kapabla 

väktarna därmed saknas, när polisen sedan kommer dit uppfattas man istället som en repressiv 

ordningsmakt. Då går det inte att arbeta relationsskapande. Även IP5 menar att polisens roll i 

att lösa problematiken i Järva blir att ”försöka göra det tryggt så att de socioekonomiska 

faktorerna kan bli bättre, det är ungefär det här som polisen kan göra”.  

Tema 9. Utveckling 

Utvecklingen som beskrivs av respondenterna är genomgående väldigt dyster. Man menar att 

det kommer bildas parallella samhällen där kriminella grupper, familjer och släktingar ägnar 

sig åt kriminell verksamhet och där man rekryterar ungdomar från områdena. Normala 

samhällsinstitutioner har enligt respondenterna inte längre någon insyn och lokala bostadsbolag 

kliver åt sidan. Har man gått över en viss gräns blir det en självisolering för att man känner sig 

så isolerad från det omgivande samhället. Den enda som finns kvar är den repressiva polisen 

och då kommer de uppstå en situation som enligt IP1 blir omöjlig att vinna. IP3 anser att vi är 

på väg mot en ”fransk förort”. Med en fransk förort menar IP3 en förort där polisen åker in 

överbeväpnad för att hotbilden är så stor vilket gör att själva arbetsuppgiften blir sekundär. Det 

primära blir att säkra sin egen överlevnad. Ett samhälle där man övergett allt vad dialog är från 

polisens sida, där man övergivit området så att det mer eller mindre får styra sig själv. Där egna 

normer, värderingar och lagar råder och inte svenska lagar. Ett stort problem enligt IP3 är 

Sverigedemokraterna som går framåt vilket gör att man tolkar det som att allt fler svenskar är 

öppet rasister, och dem som inte är öppet rasister är dolda rasister. Problemet är att detta gör att 

polariserande och radikala krafter vinner mark och det uppstår ännu mer ”vi och dem”, som i 

sin tur innebär att det krävs mindre för att det ska utbryta stenkastning då polisen uppfattas 

ännu mer som de onda.  

IP3 pekar på att om den negativa spiralen fortsätter så hamnar man tillslut så långt ner i den här 

konflikttrappan att förutsättningar för dialog stängs, man är så långt ner i konflikten så att det 

låser sig för att det är för infekterat för att kunna föra en dialog. Fortsätter en negativ våldspiral 

och en negativ händelseutveckling i Järva så kommer det enligt IP3 att låsa sig i Rinkeby, 

Tensta och Husby också. När jag frågar IP4 om hur denne ser på utvecklingen får jag svaret 

”det brann igår kväll på Risingeplan igen. Jag hoppas att det blir bättre. Jag känner att det 

kommer bli bättre och vi kommer lyckas. Vi kämpar för alla! Enligt IP4 är samhället tvunget att 

ta tag i problemen så länge Järva är en del av Sverige.  
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Tema 10. Åtgärder/Behov 

IP1 menar att den viktigaste faktorn är skolan där det måste ske en förändring eftersom skolan 

inte är med i samverkan utan lever sitt egna liv. Det är skolan som bidrar med kunskapen och 

relationen till samhället. Det är enligt IP1 genom skolan du ges möjlighet att komma ut i det 

etablerade samhället. IP4 vill bland annat se fler lokaler och ungdomsgårdar till de boende, 

sänkta hyror och bli bättre bemött av sina hyresvärdar. Enligt IP2 är de boende i behov av 

förtroende så att dem kan påverka sin egen situation. Förtroende utifrån att få vara med i den 

beslutande processen kring frågor som rör deras område och samhället i stort. Inte bara när det 

är val utan genom hela processen. IP2 vill även att skolan och polisen ska få bättre 

arbetsförhållanden och resurser. IP2 efterlyser även en närmare samverkan mellan skola, 

socialtjänst och polis vilket enligt IP2 bidrar till att anonymiteten bland ungdomarna minskar 

genom bättre kanaler till föräldrarna. Även IP3 menar att skolmiljön är ett lämpligt forum för 

åtgärder, bland annat genom utbildningsinsatser i grundskolan om främmande kulturer och 

religioner, allt som inte tillhör det som definieras som majoritetssamhället. Och att man har en 

levande diskussion kontinuerligt i skolmiljön. Problemet är dock att skolorna i Rinkeby, Tensta 

och Husby är så pass segregerade. Det finns enligt IP3 ingen mix.  

IP3 menar att så fort en nyanländ kommer till Sverige måste man vara noga med vilka 

rättigheter och vilka skyldigheter man har och hur det fungerar i Sverige rent praktiskt. Många 

har med sig normer, värderingar och traditioner hemifrån som inte alltid stämmer överrens med 

svenska normer, värderingar och traditioner. Gemensamt för alla respondenter är att de anser 

att man måste minska på utanförskapet till majoritetssamhället och de mentala hinder som står i 

vägen för att våga lämna området. IP3 menar att man måste hjälpa människor att bli 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden, och det handlar mycket om att stärka det sociala 

kapitalet och kunna se de sociala spelreglerna i samhället. Det är inte okej att skrika hora och 

fitta till polisen eftersom det bara ökar den stereotypa inställningen till ungdomarna i de här 

områdena.  IP5 menar att för att komma tillrätta med grundorsaken till social oro så måste man 

ta tag i de socioekonomiska faktorerna. IP1 skulle vilja tillsätta en förortskommission där alla 

ministrar sätter sig ner och samverkar kring problemet. Gemensamt för alla respondenter är att 

för att lösa problematiken i Järva måste man se till att samhällsinstitutioner, förvaltningar och 

service flyttar tillbaka till områdena. Annars kommer utanförskapet inte minska.  
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5.2 Analys 

Tema 1. Bakomliggande orsaker 

Respondenterna upplever att människorna känner sig exkluderade och hävdar att invånarna har 

lågt förtroende för samhällets insatser. Wacquant (2008) beskiver att utanförskapet och 

klyftorna riskerar att öka missnöjet och misstron. Enligt intervjuerna kommer myndigheternas 

och institutionernas beslut allt längre från de invånare som besluten berör vilket i sin tur gör att 

invånarna inte känner sig delaktiga och att besluten fattas över deras huvuden. Wacquant 

(2008) påstår även att det samhälleliga förtrycket resulterar i att polisen blir en måltavla för 

fientlighet. Upploppsmakarna upplever alltså att våldsuttrycket är en adekvat handling mot den 

okända och fientliga samhällsinstitutionen. Därmed blir polisen den närmaste institutionen att 

agera ut sitt missnöje mot. Av intervjuerna att tolka kan vi enligt Putnam (1993) se att 

medborgargemenskapen är låg och att därmed onda cirklar av misstro, isolering, oordning 

eskalerar i en dunkel stämning. Respondenterna beskriver misstron till myndigheter, något som 

jag enligt Putnam (1993) tolkar som en brist på vertikala nätverk, samtidigt finns en stark tro på 

lokala krafter vilket visar på goda horisontella nätverk i Järva. Msb (2011b) beskriver också att 

oroligheterna i segregerade områden leder till en ond spiral av ökad isolering och utanförskap 

från det omgivande samhället. Att utanförskapet och social oro finner ett samband blir med 

detta tydligt, samtidigt som det komplexa faktumet tydliggör att de göder varandra i en 

ömsesidig symbios.  

Ytterligare en orsak som intervjupersonerna tar upp är de socioekonomiska problem som finns i 

Järva. IP5 menar att ungdomarna inte har någon vinst i handlingarna utan att den primära 

anledningen till oroligheterna beror på rastlöshet. Samtidigt beskriver IP4 hur bränderna 

anläggs i syfte att få uppmärksamhet och göra sin röst hörd. IP4 menar att den främsta orsaken 

till oroligheterna beror på föräldrars och ungdomarnas ekonomiska situation som leder till 

psykisk ohälsa bland de boende. Av intervjuerna att tolka får jag en förståelse att situationen är 

komplex och att flera infallsvinklar hör hop med de våldsamma handlingarna. Fenomenologin 

ser just denna komplexitet och beskriver den som att vi påverkar våra handlingar och vår 

uppfattning om verkligheten av våra sinnen och yttre faktorer. Vi påverkas av vår historia, av 

våra förfäder men vi påverkas även av vår framtid och av det som görs i nuet (Schütz, 2002). 

Fenomenologin gör att vi förstår den sociala oron som komplex och att den består av flera lager 

av problematiska betydelser för att upplopp ska ske. De socioekonomiska faktorerna som 

respondenterna framhäver i intervjun är också en del av detta komplexa lager. När regeringen 
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beslutade om miljonprogrammen drog bostäderna till sig socialt utsatta människor. Det 

resulterade i en ökad segregation och marginalisering för de människor som verkligen behövde 

integreras och agera med majoritetssamhället för ett ökat välbefinnande. IP5 poängterar att 

200-300 personer i området är yrkeskriminella och det är de som står för den sociala oron i 

området och även är kärnan i problematiken. Haas (1986) menar att fattigdomen och 

ojämlikheten är orsaker till fysiskt våld hos dem som deltar i våldsamheterna. I relation till den 

situationen så är även utanförskapet en bidragande faktor och Lewis (1967) menar att termer av 

marginalisering och självförstärkande säkerställer att fattiga förblir fattiga. Länsstyrelsen 

Västra Götaland (2012) definierar just psykisk och fysiskt hälsa som skyddsvärt. Det är tydligt 

att inte bara utanförskapet är bidragande utan även den socioekonomiska situationen som 

tillkommer bidrar till den psykiska ohälsan, som också finner ett samband med oroligheterna 

enligt intervjupersonerna.  

Tema 2. Utanförskapet/Utflyttningen  

Studien visar att befolkningen i Rinkeby och Tensta står utanför vad som av flera respondenter 

beskrivs som ”majoritetssamhället”. Enligt Lewis (1967) gick de fattiga i USA från en 

majoritet till att bli en minoritet som segregerades från det övriga USA. Harrington (1967) 

menar vidare att tillhöra de fattiga är att vara en främling i en kultur som är radikalt olik från 

kulturen som dominerar det övriga samhället. Egna normer och värderingar skapas inom dessa 

ramar och Sernhede (2002) beskriver att det blir en obalans och att ett främlingskap bildas till 

det övriga samhället. Detta stämmer in på denna studies resultat som visar att boende i Järva 

känner sig utpekade, missförstådda och stigmatiserade av det omgivande samhället, och inte 

uppfattar sig vara en del av Sverige. Msb (2011a) beskriver också denna avskärmning och att 

våld och hot mot auktoriteter blir allt mer accepterat i och med det egna normbildandet. 

Invånarna finner välmående hos varandra då man uppfattar samma verklighet, en verklighet 

som är en ersättning för att vara en del av majoritetssamhället vilket gör de horisontella 

nätverken starkare (Putnam 1993). Putnam (1993) skriver även om att samarbete för 

samhällsengagemang är lättare i samhällen där man ärver ett socialt kapital i form av normer 

och förtroende och att det finns ett ömsesidigt värde med samarbetet. I och med utanförskapet 

har egna normer, värderingar och lagar byggts upp i Järva, samtidigt är förtroendet nedbrutet 

mellan institutioner och invånarna som gör att det överbryggande sociala kapitalet är väldigt 

lågt i dessa områden. Enligt Putnam (2000) kommer även social samhörighet med socialt 

kapital vilket innebär att det är svårt att bo i utsatta områden där det sociala kapitalet brister. Ett 

sammanbindande nätverk finns redan i dessa områden anser jag då det finns starka sociala band 
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inom samhället, men det överbryggande sociala kapitalet ger en möjlighet till att framgångsrikt 

utvecklas och det är dessa som behövs stärkas i områdena. Putnam (2000) beskriver just den 

situation som Järva befinner sig i, som ett stort sammanbindande nätverk med en frånvaro av 

det överbryggande. Därmed skapas en grogrund för intolerans och fördomar som ökar 

klassklyftor, diskriminering och konflikter. Begränsad frihet och uppmuntran till intolerans är 

precis det som händer samtidigt som samhället flyttar ut från orterna, vilket leder till att den 

sociala oron eskalerar precis som IP2 beskriver.  

Utanförskapet som det beskrivs och den utflyttning av näringsidkare och myndigheter som har 

lämnat Järva visar också den utsatthet som finns i dessa områden då invånarnas frihet och rätt 

till lokal service försvinner. Wacquant (2008) pekar på problematiken som uppstår när det blir 

ett tomrum mellan befolkningen och samhällets förmedlingar. Enligt Mucchielli (2009) präglas 

dessa områden av stor koncentration av immigranter, extremt höga nivåer av arbetslösa 

ungdomar, social isolering, ambivalent relation till samhälleliga institutioner och en bristande 

infrastruktur och politisk representation. IP5 beskriver hur demokratin är eftersatt i Järva 

samtidigt som IP2 menar att politiker tar beslut över de boendes huvuden, beslut som påverkar 

deras livssituation i allra högsta grad. Enligt IP2 har politikerna en stor del i den utflyttning 

som skett från Järva. Då samhället flytt staden men människorna är kvar förstärks känslan av 

att vara utkastad från samhället. När IP3 berättar om ”vi och dem” som riktas mot polisen 

tolkar jag det som att när polisen är den enda förmedling som stannar kvar så förstärks känslan 

av att samhället flyr. Detta uppfattas därmed som att samhällets beslutsfattare ändå vill ha 

kontrollen över invånarna och att ett förakt därför ökar gentemot polis och myndigheter. 

Resultatet blir ett icke samarbetsvilligt förhållningssätt gentemot det övriga samhället.  

Tema 3. Normer/stigmatisering  

Respondenterna menar att det i Järva har bildats egna normer, värderingar och lagar som inte 

gäller för det omgivande samhället. IP4 berättar om oroligheterna som skett på Risingeplan i 

Tensta där konflikten handlat om höga hyror och dåligt underhållna lägenheter. Detta liknar det 

Herman (2005) beskriver i hur tillgången till arbete och bostad genererat i kollektivt våld i 

USA. Fattigdom var även en grundläggande aspekt i rörelsen som Martin Luther King låg 

bakom (Cochrane, 2007).  

Haas (1986) tar upp begreppet ”blaming the victim”, att skylla på offret. Haas (1986) menar att 

rapporterna från upplopp fokuserar på etnicitet och framställer människorna som våldsbenägna 

vildar, som skiljer sig från andra etniciteter. Deras agerande ursäktas av att de inte kan våra 
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normer. Jag tolkar det som att man glömmer bort att se till orsaken av upploppet. Enligt Haas 

(1986) har myndigheter tidigare sett avvikande beteende som bristfällig integration och 

assimilering med samhällets normer. Det Schütz (2002) menar är att en handling kan vara 

förståelig i en situation men helt oförståelig i en annan kontext. Nya normer har skapats utifrån 

de förutsättningar som bekräftar ett visst handlande. Enligt de tidiga rapporterna som Haas 

(1986) granskat skulle dessa händelser som lett till social oro i Järva bero på bristande sociala 

normer samt förvirring hos invandrare. Respondenterna menar istället att normer finns i dessa 

områden men att stigmatiseringen är så stark då väldigt många människor som är bosatta i 

området blir stereotypiserade, vilket försvårar etableringen i det svenska samhället och därmed 

även att få ta del av de rådande normerna. Därmed bildar istället de boende sina egna normer.   

Mucchielli (2009) menar att de boende i dessa områden innefattas av otrygga livssituationer 

och alienerande processer. Denna studie visar att det finns en kärna av kriminella ungdomar 

som utifrån flera respondenters uppfattning terroriserar och skrämmer de övriga boende, vilket 

medfört att de boende inte vill samarbeta med polisen. Sernhede (2002) menar att dessa 

områden omfattas av svaga gemenskaper och att de boende finner sina gemenskaper i olika 

formationer exempelvis via religion, etniska tillhörigheten eller andra gäng. Sernhede (2002) 

menar för övrigt att ungdomar i dessa områden är i behov av starkare gemenskap än etniskt 

svenska ungdomar. IP3 pekar på problematiken med ”vi och dem” och den tolkningsprocess 

som genererar utanförskapet. Trots att många ungdomar är födda i Sverige så känner man sig 

inte svensk. Detta beror dels på att det omgivande samhället tolkar det som är främmande som 

farligt vilket gör att fobier mot exempelvis islam får fotfäste. Detta skapar en 

polariseringsprocess som gynnar ett ”vi och dem” tänkande som i sin tur gynnar mer extrema 

falanger på både sidor. Msb (2011a) menar att rekryteringen till organiserade gäng och 

kriminella nätverk förenklas i och med utanförskapet. IP4 menar även att de boende 

diskrimineras och stigmatiseras när de uppger var de bor på grund av förutfattade meningar om 

vilka det är som bor i Järva. IP3 menar även på att om man blir exkluderad är det svårt att lära 

sig de sociala koderna. 

Studien visar också att det finns ett motsatsförhållande till att ha en annan identitet än svensk. 

Är man ”riktig” svensk då är man inte svensk och muslim till skillnad från USA där den här 

kopplingen till identitet inte görs. Detta beror enligt IP3 på att utanförskapet är större i Europa 

än vad det är i USA. Dessa motsättningar är sedan det som ligger till grund för konflikter. Detta 

kopplas till Sernhede (2002) som menar att det råder en osäkerhet och ett främlingskap till det 

övriga samhället där villkoren i områdena präglas av motsättningar mellan grupper.  
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Det sociala kapitalet som Putnam (2000) förklarar är svårt att leva utan då det underlättar för 

människor att uppnå sina mål då det kräver en bred social kontext. Det innebär ett samhälle 

med traditioner av normer för ömsesidighet och nätverk av samhällsengagemang. Detta banar 

väg för samarbete. Enligt intervjupersonerna finns det normer och samhällsengagemang bland 

de boende, samtidigt kan man konstatera att det inte finns någon längre tradition av dessa 

normer då området formades i och med miljonprojektet. När respondenterna beskriver 

exkluderingen så förstår jag även att de rådande normerna i Järva inte heller knyter an till de 

äldre normer och traditioner som finns i omgivande samhällen. De normer som finns i Järva är 

en parallell väg till majoritetssamhällets normer utan av- och påfarter som knyter de samman, 

det finns alltså ingen grund för samarbete. Samarbetet är enligt Putnam (2000) väsentligt för 

det sociala kapitalet i ett samhälle. 

Tema 4. Media/politiker 

Hallsworth & Brotherton (2011) beskriver hur våldsamheterna associeras med samhällets mest 

maktlösa medborgare. Denna studie visar att förknippningen till de maktlösa medborgarna ofta 

ter sig negativ i det omgivande samhällets ögon. En bidragande orsak är att media endast 

rapporterar när det sker något negativt i områdena. Respondenterna beskriver att den bild media 

visar uppfattas som en sanning av läsarna. Detta skapar en oro som kan kopplas till 60-talets 

mediauppståndelse över händelserna i USA (Haas, 1986; Lewis, 1967). Haas (1986) beskriver 

hur oroligheterna eskalerade och att flera aktiva politiker blev mördade i samband med detta. 

Herman (2005) beskriver också att flera av upploppen i USA har haft flera dödsfall som 

resultat. IP5 och IP3 upplever att det finns poliser som är rädda för att arbeta i dessa områden. 

Det är möjligt att våra erfarenheter vi har från upploppen på 60-talet har gett oss en 

förförståelse för hur ett upplopp snabbt kan eskalera och bli okontrollerat med tragiska 

utgångar, och därför påverkar enskilda polisers agerande när upplopp i dessa områden sker. 

Dock är det viktigt att se att detta skedde under 60-talet och att vi idag har mer erfarenhet samt 

mer forskning att luta oss mot som grund till vårt agerande (Mucchielli, 2009). 

Trots att Haas (1986) beskrivit rapporter från oroligheter i USA som skedde för ett halvt sekel 

sedan så finns det likheter med medias framtoning av dagens upplopp i Sverige. Haas (1986) 

påpekar att man beskrev invandrare som vildar som var våldsbenägna och skiljer sig från andra 

etniciteter. Exakt detta belyser även IP4 som säger att oavsett om åsikter framförs civiliserat 

eller med upplopp beskrivs de boende som djur eller att deras agerande varit ”vilda” protester. 

Medias framtoning resulterar i ”blaming the victim”, de är offrets fel, en onyanserad bild som 

ska symbolisera det objektiva perspektivet till sina läsare. Det är därför viktigt att se 
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fenomenologins perspektiv på medias rapportering då allt sker genom någon annans 

upplevelser, det vill säga journalistens (Schütz, 2002). Medias rapportering blir inte ett 

överbryggande nätverk (Putnam, 2000) utan istället ökar klyftorna samtidigt som 

diskrimineringen och stigmatiseringen ökar. Detta bekräftas även i intervjun med IP4 som 

upplever sig bli diskriminerad av media av denna anledning.  

IP2 uppfattar att politikerna har lämnat området och att demokratin inte längre genomsyrar 

folket. IP2 säger att det finns brister i dialog och medverkan mellan beslutsfattare och invånare, 

något som gör att de politiska besluten tas långt ifrån de boendes verklighet och vardag. 

Mucchielli (2009) beskriver också att detta innebär en bristande politisk representation som en 

del i den kluvna relationen till samhället. Att det överbryggande sociala kapitalet är bristfälligt 

innebär för Järva att det är svårt att utvecklas och bli framgångsrik (Putnam, 2000). Enligt 

Schütz (2002) är upploppen en öppen handling med ett målinriktat resultat. IP4 hävdar att 

eldandet under upploppen är bra för då påkallas politiker och medias uppmärksamhet vilket ger 

upploppsmakarna syre till att fortsätta eftersom det ger resultat.  

Tema 5. Gemenskap 

Mucchielli (2009) och Sernhede (2002) hävdar att dessa områden präglas av svaga 

gemenskaper då många vuxna ser sitt boende som en tillfällig lösning, vilket minskar 

förutsättningarna för gemenskap. IP5 förklarar att de som lyckas i området flyttar därifrån 

vilket gör att in- och utflyttningen blir stor. Detta argument för även IP3. Den här studien visar 

att den sociala gemenskapen inom områdena trots allt är någorlunda god, en gemenskap som 

baseras på etnicitet, religion och/eller områdestillhörighet. Ofta ser man grupper av ungdomar 

som hänger ihop obundna av etnisk härkomst. Detta förklaras av Sernhede (2002) som menar 

att gemenskapen utgår från familjen, religionen eller den etniska tillhörigheten. För barn och 

ungdomar ser förutsättningar dock annorlunda ut där de etniska gränserna inte spelar någon 

roll, det gäller alla oavsett kön och klass. Det finns negativa aspekter av dessa gemenskaper i 

form av mindre grupperingar som förtrycker och terroriserar de övriga boende i kriminella 

syften.  

Alla samhällen karaktäriseras enligt Putnam (1993) av formell och informell kommunikation. 

Vanligtvis är nästan alla nätverk en blandning av horisontella och vertikala nätverk. Studien har 

vidare inte identifierat några tendenser till vertikala nätverk annat än den komplicerade 

beroendeställningen till media. Putnam (2000) förklarar att oavsett om människor bor i socialt 

utsatta områden eller välbärgade miljöer så innebär det svårigheter att leva utan socialt kapital. 
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Den här studien identifierar bland annat faktorer såsom höga nivåer arbetslöshet och liten andel 

behöriga till gymnasiet. Dessa faktorer ska ses som indikatorer på att det sociala kapitalet är 

bristfälligt i Järva eftersom ungdomarna uppenbarligen har stora problem att ta sig framåt i 

livet, och den enda motståndskraft IP4 uppfattar hjälper är att elda. Förutsättningen för att 

socialt kapital ska uppstå beror enligt Putnam (1993, 2000) på den bredare sociala kontexten. 

Den bredare kontexten beskrivs av flera respondenter utifrån de misslyckade 

miljonprogramsområdena som byggdes med goda kommunikationer, lekplatser och skolor. 

Tanken var att tjänstemän och arbetare skulle flytta in, istället samlades samhällets socialt 

utsatta i dessa områden. Och sedan dess har utanförskap präglat många av dessa områden.  

Denna studie visar att överbryggande nätverk inte existerar då man inte har några kontakter 

över andra sociala nivåer eller områden, man har heller inga externa tillgångar som i sin tur 

skapar bredare identiteter. Det råder dessutom en motsättning mellan identitetsnormer hos de 

boende i Järva kontra det omgivande samhället. Att sedan skolan bidrar med kunskap och ger 

möjlighet till att komma ut i samhället, kan enligt Putnams teori (2000) tolkas som att skolan är 

en viktig länk mellan det sammanbindande och överbryggande sociala kapitalet.     

Tema 6. Relation med polisen 

Att utanförskapet kan leda till att samhället ignorerar ungdomsproblematik (Botkyrka kommun, 

2010) kan även härröras till IP3 som menar att polisen arbetar fel och prioriterar fel saker. 

Wacquant (2008) utgår från att en ökande klyfta leder till missnöje och misstro vilket leder till 

samhällets legitimitet i underklassens ögon riskerar att försämras. Detta medför att 

underklassen riktar sin fientlighet mot polisen som får representera samhället. IP2 beskriver hur 

samhällets institutioner inte gett dessa områden en chans och att det i slutändan är polisen som 

får ta det yttersta ansvaret.  

När respondenterna talar om våldet gör man det oftast utifrån stenkastning och anlagda bränder. 

Likadant har våldsamheterna i Frankrike tagit sig i uttryck. Där är det främst ungdomar, 

arbetslösa och av utländsk härkomst som konfronterat polisen (Mucchielli, 2009). Forskning 

och rapporter visar att social oro allt som oftast börjat efter ett ingripande av polisen 

(Mucchielli, 2009; Msb, 2011b). Vid närmare analys kan detta även tolkas som Haas (1986) 

beskrev ”blaming the victim” då en ond cirkel av orättvisor och våld allt eftersom eskalerar för 

att sedan bli den spiral av negativa händelser som skapar den sociala oron. Ytterligare belägg 

till detta kan vi se i det som IP5 benämner ”police-fishing” då ungdomar lockar till sig poliser 

genom falsklarm för att sedermera kasta sten på polisen.  
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Tema 7. Symboliska platser/meningsfull fritid 

Putnam (1993) menar att frivilligt samarbete är lättare i ett samhälle som har ärvt ett stort 

socialt kapital i form av normer för ömsesidighet, förtroende och nätverk av 

samhällsengagemang. Denna studie visar på en avsaknad av dessa vilket i slutändan syns då det 

frivilliga samarbetet är eftersatt. Det är även svårt att skapa ett nätverk av samhällsengagemang 

när intervjupersonerna beskriver hur samhället lämnar områdena. IP5 beskriver även 

svårigheterna med att driva en mötesplats för ungdomar då samhällsengagemanget och 

samarbetet är bristfälligt. Tidigare forskning har visat på att meningslöshet och bostäder kan 

vara två utlösande faktorer till upplopp och att det kan uppstå bråk mellan grupperingar om 

sociala territorier (Herman, 2005; Msb, 2011a). Haas (1986) menar att det inte bara är 

ojämlikhet och utanförskap utan även materiella aspekter. Något som också beskrivs i denna 

studie då ungdomarnas mötesplatser läggs ner och att de istället bryter sig in i ett garage för att 

kunna umgås. IP5 tolkar att ungdomarna inte är tillräckligt aktiverade i sitt bostadsområde 

varav de begår destruktiva handlingar. Länsstyrelsen Västra Götaland har bland annat definierat 

fysisk och social trygg miljö, fysiskt och psykiskt hälsa, fysiskt och psykiskt trygghet samt 

ekonomisk trygghet som skyddsvärt, något som enligt intervjupersonerna är bristande i Järva. 

När fysiska tillgångar brister sätter de boende istället sina sociala kontakter som säkerhet enligt 

Putnam (1993) i syfte att förbättra den sociala effektiviteten, vilket jag tolkar leder till 

gängbildning och destruktiv mobilisering i områdena. Denna studie visar att avsaknaden av 

positiva förebilder i områdena är stor vilket betyder att de sociala kontakter som individer kan 

ställa till sitt förfogande ofta befinner sig i samma hopplösa situation och/eller är kriminella. 

Flera respondenter har även beskrivit hur det saknas meningsfulla platser att vara på. 

Utflyttningen innebär att det inte står särskilt stora möjligheter till förfogande överhuvudtaget. 

 

Tema 8. Polisens arbetsuppgifter 

Som tidigare nämnts i denna studie så är polisen den samhällsföreträdare som upploppen riktas 

mot (Wacquant, 2008). De flesta respondenter bekräftar detta genom att beskriva svåra 

arbetsförhållanden, underbemanning och prioriteringsfrågor. Msb (2011b) beskriver 

stenkastning mot polisen samt vandalisering av polisstationer som två hotfulla faktorer till 

polisernas arbetsmiljö. Situationen har förvärrats och det finns beskrivet att ungdomar lockar 

till sig polis på olika sätt för att sedan anfalla med stenar (Botkyrka kommun, 2010; Msb, 

2011b). Detta bekräftar även IP5 som berättar att falsklarm rings in för att kalla till sig polisen. 

IP2 upplever att polisen bör vara mer synlig genom att gå omkring i området och öppna upp för 

dialog med de boende, samtidigt menar IP2 att polisen bör visa makt genom att gå in med kraft 
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för att kunna stå emot upploppen. Mucchielli (2009), Msb (2011a) och Botkyrka kommun 

(2010) identifierar social oro som anlagda bränder och stenkastning mot främst polisen. IP3 

upplever att polisen har ett bakvänt arbetssätt då det inte görs någon statistisk skillnad på det 

kortsiktiga och det långsiktiga arbetet vilket gör att det därmed inte är lönsamt att arbeta 

preventivt med ungdomar. Med tanke på att polisen ska arbeta både kortsiktigt och långsiktigt 

så upplever IP3 att närpolisstationerna är kraftigt underbemannade i relation till deras uppdrag. 

Friends Arena kräver sin polisiära övervakning vilket gör att man behöver täcka dessa 

kommenderingar, något som enligt IP3 hamnar på närpolisen. Vidare uppmanar IP3 till att ha 

ett kundperspektiv och lyssna på medborgarnas önskemål. Polisen befinner sig i en stressfull 

arbetssituation där flera behov behöver täckas och där hot och våld förekommer, vilket belyser 

polisens arbetsförhållanden och att man inte har möjlighet att arbeta relationsskapande.  

Tema 9. Utveckling  

Den ökande isoleringen från områdena kan förklaras utifrån Putnams (1993) onda och goda 

cirklar. Denna studie visar att de boende inte känner något förtroende för det omgivande 

samhället vilket kan förklaras utifrån de socioekonomiska faktorer som sedan enligt Putnam 

(1993) leder till onda cirklar som skapar ännu mer social isolering. Detta kan kopplas till IP3´s 

argument där denne säger att vi kan komma till en punkt där dialog inte längre är möjligt, och 

att det sedermera kommer bildas ”franska förorter” där polisen inte kan åka in utan 

kravallutrustning. Studien visar också att situationen i Järva underlättar och ger förutsättningar 

för kriminell verksamhet och rekrytering av unga i området. Det har även i varierande grad 

förekommit rekrytering till mer extrema religiösa grupper. Detta stämmer in på Msb (2011a) 

som beskriver hur utanförskap kan leda till att individen söker sig till grupper som exempelvis 

religiösa grupper, organiserade gängbildningar eller kriminella nätverk. Botkyrka kommun 

(2010) menar att risken för att personer påverkar varandra till att vara aktiva i samband med 

våldsamma situationer ökar då man befinner sig i en socioekonomiskt utsatt situation. 

Våldsamheterna kan leda till diskriminering och utanförskap, vilket kan innebära en 

samhällelig frånvaro av insatser och att samhället ignorerar ungdomsproblematik. IP2 menar att 

gemenskapen i områdena präglas av att de befinner sig i samma situation vilket gör det möjligt 

för dem att mobilisera sig och kraftsamla.  
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Tema 10. Åtgärder/Behov 

Msb (2011a) inriktar sina analyser på utanförskapet som finns i dessa bostadsområden. Martin 

Luther King fokuserade problematiken på segregationen, diskriminering och utanförskap under 

de stora politiska och sociala upproren i USA på 50 och 60-talet (Cochrane, 2007). Mucchielli 

(2009) beskriver också livssituationen för de boende som otrygg och att de upplever 

utanförskap vilket tillsammans med segregationen är hörnstenar i problematiken. Gemensamt 

för alla respondenter är att de talar om hur man ska komma till rätta med diskriminering, 

segregation och utanförskap. IP1 uppfattar att ungdomar kan integreras i det etablerade 

samhället genom skolan, genom att skolan samverkar mer med myndigheter som till exempel 

polis och socialtjänst. IP4 tycker att fler lokaler och ungdomsgårdar ska upprättas, sänka hyror 

på bostäderna och att hyresvärdarna bättre ska bemöta sina hyresgäster. Enligt IP2 är invånarna 

i behov av att få vara en del av den beslutande processen så att de kan påverka sin situation. 

Detta skulle kunna minska utanförskapet då det skulle öka samarbetet och stärka de vertikala 

nätverken (Putnam, 1993). Enligt Wacquant (2008) är exkluderingen en självklar faktor till 

social oro. För att minska utanförskapet och arbeta med överbryggande socialt kapital (Putnam, 

2000) skulle det IP2 framhäver vara fruktsamt, då bättre kanaler till föräldrarna ska finnas 

genom bland annat att socialtjänst, polis och skola vilket ökar samarbetet samt krävs mer 

resurser och bättre arbetsförhållanden för att kunna arbeta relationsskapande. IP3 anser också 

att skolan är ett forum som kan utveckla positiva åtgärder via återkommande diskussionsforum 

och utbildningsinsatser om kulturer och religioner som inte anses tillhöra majoritetssamhället. 

IP3 belyser segregationen i skolorna som ett problem. IP3 menar att man ska visa nyanlända 

hur det fungerar i Sverige rent praktiskt då alla har med sig normer och värderingar hemifrån 

som inte stämmer överens med de svenska normerna. IP3 menar att detta kan hjälpa dem att bli 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden och att stärka det sociala kapitalet. Det sociala kapitalet 

som IP3 nämner skulle innebära att man även skapar en social samhörighet som bidrar till 

välmående (Putnam 2000). Det sociala kapitalet kan förstärkas genom småskaliga institutioner 

som allt eftersom det sociala kapitalet cementeras kan utvecklas och generera i större och mer 

sammansatta institutionella arrangemang, vilket skulle vara ett gynnsamt för Järva (Putnam, 

1993). Alla respondenter anser att samhällsinstitutioner, förvaltningar och näringsidkare måste 

flytta tillbaka till Järva för att minska utanförskapet. IP1 anser att en förortskommission måste 

tillsättas där alla ministrar sätter sig ner och samverkar kring detta problem.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Studien bör kompletteras med fler undersökningar där nya urval av respondenter, 

frågeställningar och metoder kan bredda och fördjupa kunskapen om social oro och dess 

problematik. Denna studie kan endast ses som ett begränsat bidrag till förståelsen av 

komplexiteten av problematiken med social oro i Järva. Det är även motiverat att undersöka 

problematiken utifrån annan forskningsdesign och andra teorier. Man skulle exempelvis kunna 

undersöka hur och om studiens syfte varierar med hänsyn till åldersgrupp, etnicitet, 

religionstillhörighet eller bostadsområde. Ett kvantitativt tillvägagångssätt hade också varit 

tillämpbart i en sådan studie. Valet av djupintervju gör heller inte att studiens resultat kan anses 

generaliserbart till population, inte ens till Järva. Utan resultatet är endast generaliserbart till 

urvalsgruppen. Valet av djupintervjuer var en avvägning mellan studiens avgränsning, 

tidsmässiga begräsningar och de fördjupande möjligheter som djupintervjuer medför (Webb, 

1992). Det ska även tilläggas att den fenomenologiska ansatsen är väldigt tidskrävande men 

samtidigt svarade mot syftet på ett lämpligt sätt i och med att jag sökte respondenternas 

livsvärld, erfarenheter och uppfattningar.  

Jag har genom hela processen haft ett kritiskt förhållningssätt till genomförandet samtidigt som 

jag ovillkorligen hållit mig till den avsedda metoden. Enligt Dahlberg m.fl. (2008) stärker detta 

studiens validitet. Langemar (2008) menar även att för att stärka studiens validitet är det också 

viktigt att sträva efter variation i urvalsförfarandet, vilket jag ämnat göra tillsammans med att 

fånga så många aspekter av problematiken som möjligt. Studiens resultat har god empirisk 

förankring i insamlad data. Resultatet kan också vara meningsfullt och användbart för fortsatt 

forskning om social oro. Ytterligare studier bör även ta med yrkesverksamma från exempelvis 

stadsdelsförvaltningen och fler boende. Studiens replikerbarhet är svårare att bedöma eftersom 

verkligheten och därmed människors uppfattning är föränderlig. En noggrann metod och 

forskningsprocess har ökat studiens replikerbarhet samtidigt som resultatet till stor del stämmer 

överens med tidigare forskning om social oro.   
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6.2 Resultatdiskussion 

Studien visar att den största problematiken i Järva för närvarande är utanförskapet och att 

samhällsservice lämnar området vilket förstärker exkluderingen från det omgivande samhället. 

IP2 menar därtill att oroligheterna i Järva eskalerade på allvar för 5-6 år ungefär när 

utflyttningen började. Studien visar att utvecklingen i Järva går åt fel håll där isoleringen av 

dessa områden kommer att bli än mer omfattande. Scenariot som beskrivs relateras till de 

”franska förorter” där samhället står helt utan insyn där egna normer, värderingar och lagar 

råder. En fortsatt utveckling av detta kommer leda till att hotbilden förvärras mot polisen vars 

arbete då primärt kommer att handla om att säkra sin överlevnad. Detta betyder att 

relationsskapande arbete inte kommer kunna bedrivas. I förlängningen har vi områden där 

kriminella krafter styr utan samhällets insyn och där rekryteringen av ungdomar sker inom 

området. Fiendeskapet mot polisen kommer därför också att öka samtidigt som det kommer bli 

ännu svårare att få personer att ställa upp i exempelvis vittneskonfrontationer. Det ska 

förtydligas att studien visar att Järva till viss del redan är där. Terrorn mot de övriga boende 

som redan förekommer ökar likaså. Ska vi ha en rimlig chans att vända utvecklingen måste 

samhällsservice flytta tillbaka till områdena. 

Externa faktorer som händer i vår omvärld bidrar till att gemene man får förutfattade meningar 

som bygger på missförstånd och okunskap. Intervjuerna visar på exempel då deras upplevelser 

är att många ser det som att muslimer är terrorister, något som muslimer i framförallt Rinkeby 

känner av då dem känner sig utpekade och stigmatiserade av det omgivande samhället och 

upplever det som svårt att accepteras som muslim. Dessa uppfattningar gör även att radikala 

och militanta krafter tolkar krigen i Afghanistan och Irak som ett korståg mot islam. Detta har 

medfört att ungdomar i Rinkeby i varierande grad rekryterats till olika extremistgrupperingar. 

Till detta kommer en polarisering i majoritetssamhället som grundar sig i att det lyfts fram en 

grupp av muslimska terrorister som inte är knuten till en specifik konflikt eller är geografiskt 

avgränsad, utan kan verka var som helst och när som helst. Denna okunskap från 

majoritetssamhället föder islamfientliga föreställningar hos folk vilket gynnar islamfientliga 

partier, en teori som väl förklarar Sverigedemokraternas framgång de senaste åren. Denna teori 

förklarar även det ”vi och dem” tänkande som växt fram i Järva.  

I studiens resultat kan man även tolka diskriminering både i normerna hos allmänheten i 

Sverige men även inom det politiska styret. IP3 tar USA som exempel där gemenskapen 

baseras på värderingar som bygger på att vem som helst kan komma dit och lyckas. Medan i 
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Sverige baseras våra kriterier istället på territoriella avgränsningar, språk, kultur och religion. 

Intervjuerna belyser att det är lättare att komma från ett annat land till USA än vad det är att 

komma till Sverige eftersom USA är mer inkluderande till sin karaktär än vad Sverige är. 

Utifrån detta synsätt är det alltså lättare att vara amerikan och muslim än att vara svensk och 

muslim, trots att USA beskrivs som den stora fienden i krigen mot islam. Är man ”något annat” 

i Sverige anses man på något sätt vara illojal och därför invandrare tills man dör. När jag tolkar 

detta kan man alltså säga att Sverige inte ger tillräckligt goda förutsättningar för invandrare att 

bli en del av det svenska samhället där exkluderingen redan börjar när de kommer hit. Detta 

medför vidare att invandrare får väldigt svårt att ta till sig de sociala koder som exempelvis 

krävs vid en arbetsintervju. Integreringen av människor med olika etnisk och kulturell 

bakgrund måste vila på antaganden om människors lika rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter. Samtidigt är integreringstänket i sig problematiskt då man särskiljer på de som 

integreras och de som integrerar vilket utgör grunden för ett ”vi och dem” tänkande. Detta leder 

till att man då definierar en människa som invandrare utifrån individens etniska och kulturella 

härkomst, och därmed bortser från individens identitet, personlighet och erfarenheter. 

Integreringen handlar om att ”dem” ska skaffa sig kunskaper och egenskaper för att leva bland 

”oss”. Detta resonemang kan kopplas till det som sagts ovan om USA där man inte identifierar 

en nyanländ som invandrare utan som en nybliven amerikan och därmed är mer inkluderande.  

Det finns vad jag tolkar som en dold strukturell diskriminering i det svenska samhället, ett 

diskrimineringstänk från beslutsfattare där beslut tas utan att inkludera invånarna. Trots att det 

handlar om beslut som i högsta grad påverkar de boende i dessa områden. Det kan te sig 

märkligt hur en nedbränd skola i Rissne byggs upp inom några veckor medan en nedbränd 

skola i Rinkeby byggs upp efter två år. Detta leder uppenbarligen till att invånarna i Rinkeby 

upplever sig åsidosatta, diskriminerade och inte lika mycket värda av det svenska samhället 

vilket förklarar det samhällsförakt som finns i Järva, exempelvis i Tensta där incidenterna på 

Risingeplan uppmärksammat att skyhöga hyror tas ut för lägenheter som inte underhålls. Enligt 

respondenterna saknas dialog och medverkan i de politiska besluten vilket betyder att 

demokratin inte genomsyrar folket. Två av respondenterna menar att demokratin i Rinkeby, 

Tensta och Husby är ”eftersatt”. Detta medför att de boende känner sig maktlösa och inte 

tycker det är värt att gå och rösta. Till sist är det polisen som får ta smällen för vad som är ett 

samhällsproblem. Det är också ett problem att Högsta Domstolen anser att det är okej att kalla 

en polis för ”gris” då det sätter en samhällelig norm som säger att det är okej att kalla en polis 
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för skällsord. Det naturliga då är att om man vill kränka en polis så kastar man en sten eftersom 

att skrika okvädesord är inte tillräckligt förolämpande i samhällets ögon.     

Gemensamt för alla respondenter är att media snarare stjälper än hjälper och inte alltid ger den 

objektiva bild de tror sig ge, eller vill ge. Det upplevs av respondenterna som ett problem då 

media bara rapporterar om det negativa som händer i områdena och aldrig om de positiva saker 

som sker. Och tyvärr tolkas den bild som media förmedlar som sanning hos allmänheten. 

Bilden som förmedlas bygger enligt flera respondenter på att ungdomarna är idioter och 

vandaler, och polisen antingen är svin eller maktlösa, eller både och. IP4 upplever att media 

framställer den bilden av ungdomarna för att de vill splittra på svenskar och invandrare. IP4 

säger att ”för enligt dem är svenskar som är svenskar personligen mindre kriminella än 

invandrare. Fastän dem flesta i HA o Bandidos är svenskar”. Ser man närmare på IP4´s citat är 

det än mer tydligt att det finns en motsättning mellan ”vi och dem” då IP4 faktiskt säger 

”svenskar som är svenskar”. Utifrån citatet är det uppenbart att invandrare i Rinkeby och 

Tensta inte anser att de i det omgivande samhällets ögon är svenskar. När IP4 svarar på frågan 

vad han främst skulle åtgärda om han själv var politiker säger han att han skulle tvinga media 

att skriva om de bra saker som händer i Järva. Media diskuteras som en bidragande faktor till 

att ge, i detta fall, orter en viss benämning och belysa det med ett negativt perspektiv som 

påverkar människors förståelse och uppfattningar om dessa områden.  Detta gör det aktuellt att 

i denna diskussion kortfattat avhandla medias ekonomiska vinning i att rapportera om 

oroligheter och om den ekonomiska vinsten i att sälja ett scoop. Media är inte bara 

samhällskommunikation utan även ett vinstdrivande företag, något som man bör ha i åtanke. 

Studiens resultat visar också att politiker och media bara uppmärksammar de boende och dess 

problematik när de själva får ut något av det. Politiker kommer inför val eller när man vill ha 

publicitet men försvinner lika snabbt och inget händer. Därtill menar IP2 att även politikerna 

lämnat Järva i takt med att all samhällsservice lämnat, vilket är anmärkningsvärt. Media 

rapporterar bara när något negativt händer då det säljer. Enligt IP4 hade SVT och Dagens 

Nyheter inte kommit till Tensta om ungdomarna inte hade eldad. Detta gav i slutändan deras 

problem uppmärksamhet. Att dem själva i media framställs som kriminella vandaler ses i 

princip som ett nödvändigt ont. En tolkning av detta är att invånarna har nått en gräns där den 

enda möjligheten för dem att göra sig hörda är att vandalisera. Effekten har blivit att politiker 

och poliser blivit rädda för att besöka området. Något som i sin tur leder till värre vandalism då 

invånarna inte känner sig sedda eller hörda och att politiker och myndigheter bestämmer över 

deras huvuden. När vandaliseringen sker blir det även en negativ uppståndelse i media som ger 
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området dåligt rykte. För politiker däremot är det möjligt att Järva blivit en het gröt som de 

vandrar runt utan att våga röra. Rädslan för att om de tar i den så får de kritik som påverkar 

partiet och kanske även personen själv. Det blir därmed ett för stort riskspel då de inte vill 

förlora värdefulla väljare som påverkar partiets popularitet och förtroende. Istället ignoreras 

området och människornas levnadsstandard. Det är först när deras problem uppmärksammats i 

medier som saker faktiskt har blivit åtgärdade. Det ska tilläggas att det heller inte är lämpligt att 

exempelvis polisen i egenskap av statens våldsmonopol säger åt media vad de ska eller inte ska 

rapportera.  

Studien visar att det finns en koppling mellan social oro och kriminalitet där dessa två 

korrelerar med varandra, även om det råder några delade meningar. Det som är gemensamt för 

alla respondenter är att utanförskapet och ”vi och dem” motsättningen ger förutsättningar för att 

anta en kriminell livsstil och en stark grund för rekrytering. Enligt IP5 är det en gruppering på 

200-300 ungdomar och unga vuxna i områdena som står för det mesta av oroligheterna. Det är 

även dem som livnär sig på kriminalitet, såsom exempelvis bostadsinbrott. Huruvida 

stenkastningen och anlagda bränder iscensätts i syfte att hålla polisen och övriga samhället 

borta är i studien oklart. IP5 menar dels att det är samma individer som är kriminella och som 

är drivande i oroligheterna, och dels att det inte finns någon grund för att de tjänar på 

oroligheterna i att detta skulle hålla polisen på avstånd. Argumenten kan verka motsägelsefulla 

vilket å andra sidan belyser hur komplex problematiken är. Studien identifierar däremot att det 

finns en rastlöshet och frustration bakom de destruktiva handlingarna som till stor del grundar 

sig i att ungdomarna inte har någonstans att vara eller ta vägen. De få ställen som finns eller 

funnits har präglats av kriminalitet, våld och skadegörelse och har därför stängts vilket även 

legat i linje med att annan verksamhet lämnat områdena.  

Jag menar att det finns ett behov av symboliska platser och meningsfull fritid för ungdomarna. 

Det visar sig även i IP4´s argument då han säger att många stannar kvar i Rinkeby, Tensta och 

Husby eftersom affärerna har öppet längre på kvällarna vilket är något som påminner dem om 

sina hemländer. Även detta kopplas till vikten av att ha symboliska platser och meningsfull 

fritid. Det är även intressant att ställa IP2 och IP4´s argument kring eldningen mot varandra. 

IP2 menar att de destruktiva handlingarna bygger på gemenskapen i att vara i samma utsatta 

positioner där eldningen ofta utförs i tron att det är legitimt, som en utomparlamentarisk 

handling. IP4 menar istället att eldningen sker i syfte att uppmärksamma sina problem. Detta 

betyder att ungdomarna som eldar och kastar sten mycket väl vet att det dem gör är fel. Men 

man gör det för att man måste. Det kan alltså finnas en strategisk tanke bakom eldandet, som i 
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IP4´s fall där eldningen enligt denne stärkt dem. I detta fall är anledningen alltså inte att hålla 

polisen på avstånd utan snarare att göra sin röst hörd. Med skyddsvärt menar Länsstyrelsen 

Västra Götaland (2012) det som samhället i slutändan vill skydda, det yttersta. Tittar man på de 

skyddsvärda faktorerna så visar min studie att alla i varierande grad är eftersatta och 

bristfälliga. Detta betyder att det som övriga samhället tar för givet och ytterst vill skydda är 

bristfälligt för de boende i Järva. Däribland demokrati och mänskliga rättigheter.   

Gemenskapen inom områdena beskrivs som förhållandevis god där gemenskapen baseras på 

faktorer såsom etnicitet eller områdestillhörighet. Tyvärr förtrycker och terroriserar 

grupperingar de övriga boende vilket skapar otrygghet. Utifrån studiens resultat är det 

uppenbart att gemenskapen och de sociala banden till det omgivande samhället är bristfälligt. 

En stor del av de boende vill inte ens lämna området då man upplever att man inte accepteras. 

Avsaknad av överbryggande socialt kapital och informellt nätverk minskar de boendes 

möjligheter till att få arbete och uppfylla sina mål. Detta ökar bara isoleringen än mer vilket 

leder till misstro och frustration. Resultatet visar också att det är skolan som bidrar med 

kunskap och ger möjlighet att komma ut i samhället. Jag tolkar det som att skolan är en viktig 

länk mellan Putnams (2000) sammanbindande och överbryggande socialt kapital vilket betyder 

att skolan är extremt viktig att ge resurser och integrera i samverkan kring dessa frågor.  

Relationen med polisen är generellt sett dålig. Dock beskrivs relationen med närpolisen som 

förhållandevis god där man vid behov ringer till polisen i mån av person och inte till 

polismyndigheten. Detta visar att de positiva banden byggs på relation. IP3 anser att det är detta 

som polisen ska prioritera. Problemet inom polismyndigheten är att det relationsskapande 

arbetet ute i områdena prioriteras bort i förmån för ett statistiskt arbetssätt, och andra 

kommenderingar där exempelvis Friends Arena av flera respondenter nämns som väldigt 

resurskrävande. Det är också ett problem att ungdomarna enligt IP4 anser att insatspolisen som 

kommer utifrån drar alla ungdomar ”över en kam”. IP3 upplever vidare att det är tryggare att gå 

ner i området med sina närpoliskollegor än vad det är att gå ner med ingripandeverksamheten. 

Utifrån dessa argument tolkar jag det som att flyktiga insatser i områdena snarare stjälper än 

hjälper. Vill polisen arbeta för att minska utanförskapet och stärka invånarnas sociala band till 

det omgivande samhället måste man fokusera på att arbeta relationsskapande ute bland 

lokalbefolkningen. Polisens grundläggande uppgift i dessa områden bör även vara att ge 

förutsättningar för att det omgivande samhället ska vilja/våga flytta tillbaka till Järva, vilket är 

något som IP5 trycker på. Då det finns grupperingar i områdena som förtrycker och terroriserar 

invånarna som resulterat i att folk inte vågar prata med polisen eller anmäla brott blir än mer 
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problematiskt då flera respondenter säger att det saknas positiva förebilder i områdena. Till en 

kontext som denna är det svårt att finna positiva förebilder då barn och ungdomar uppfostras i 

normen att inte prata med polisen. En viktig åtgärd i polisens arbete mot social oro ska därför 

vara att lagföra dessa grupperingar som förtrycker lokalbefolkningen.  

Jag anser att det är en orimlig förväntning att tro att polisen ska lösa oroligheterna som sker i 

Järva eftersom det är en omöjlighet. Problematiken är rotad på samhällsnivå, till och med rotad 

i kulturella skillnader för hur olika statsskick är uppbyggda. För att lösa dessa problem krävs 

dialog och att samhällsservice flyttar tillbaka till Järva. Det krävs att politiker låter de boende få 

vara delaktiga i beslut som påverkar deras liv, det krävs en tvärsektoriell samverkan från högsta 

strategiska nivå till lägsta operativ nivå. IP1 vill se en förortskommission där alla ministrar 

tillsammans arbetar för att lösa problemet, annars har vi snart den ”franska förorten”. IP4 är 

mer hoppfull för framtiden då denne hoppas och tror att kampen för deras rättigheter kommer 

lyckas. IP4 menar att så länge de är en del av Sverige är samhället tvunget att ta tag i 

problemen annars kommer det enligt IP4 bli ”värre”. Ska polisen bidra till att lösa situationen 

måste man fokusera på att arbeta relationsskapande ute bland befolkningen i områdena, 

samtidigt som polisen måste fokusera på att lagföra de 200-300 personer som terroriserar de 

övriga boende och därigenom skapar negativa normer och värderingar. Detta är självklart en 

svår balansgång som endast kan genomföras i samverkan med andra myndigheter, 

organisationer och goda krafter. IP3 vill även se utbildningsinsatser där de nyanlända lär sig 

vilka rättigheter den har, hur svenska staten och dess lagar fungerar men även vilka 

skyldigheter man har i Sverige. Det är även viktigt att skolorna undervisar barn och ungdomar i 

andra kulturer och religioner så att saker och ting inte ter sig främmande och därmed 

skrämmande. För att detta ska kunna ros i land behövs en större ekonomisk insats för att rädda 

Järva och dess invånare från social oro, stigmatisering och isolering. En insats av denna sort 

skulle troligen vara mer ekonomisk än att låta utanförskapet och ohälsan fortgå i dessa 

områden. En ekonomisk insats skulle kunna öka företagsamhet och den lokala effektiviteten. 

Människorna skulle få en betydelsefull vardag som gynnar Järvas välfärd.  

Sammanfattningsvis behövs Järva prioriteras högre inom politiken då en positiv 

samhällsutveckling i området kräver bättre finansiella åtgärder. Utanförskapet i Järva måste 

minskas genom att flytta tillbaka samhällsinstitutioner och service, och låta befolkningen vara 

en del av demokratin genom att de får påverka och medverka i beslut. Denna utveckling skulle 

även ge fler arbetstillfällen för invånarna i den ort de bor i. Det krävs tvärsektoriell samverkan 

från högsta strategiska nivå till lägsta operativa nivå med fokus på relationsskapande arbete 
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samt lagföring av den kriminella kärnan. För att kunna hitta en bra åtgärdsplan som kan lösa 

invånarnas situation krävs att en debatt i samhället tas upp. Diskussionen ska inte fokusera på 

bilbränder och vandalismen utan skälig levnadsnivå bör definieras och någon måste ta första 

klivet och ta denna diskussion. Det är enligt mig regeringens ansvar att ta hand om sina 

medborgare.  

6.3 Slutsats 

Det som är unikt med denna studie är att man nu ser komplexiteten med våldsamheterna, att de 

inte bara riktas utåt mot samhällsföreträdare utan även inåt inom det egna området där personal 

på ungdomsgårdar utsatts för våld och hot, och även fastighetsägare som i fallet på Risingeplan. 

Detta styrker studiens resultat som säger att de destruktiva handlingarna bottnar i känslor av 

utanförskap, diskriminering, frustration och maktlöshet. Min hypotes bekräftas i och med 

upplevelserna av att exkluderas från det svenska samhället och att utanförskapet ter sig mycket 

tydligt i dessa områden, något som också svarar på studiens syfte.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

 

Finns Social oro i Västerort? 

Hur uppfattar du problemet? 

Vad beror problemet på?  

-Orsaker 

-Varför Järva? 

Vad är det boende i behov av?  

-Boendesituation 

-Gemenskap 

Hur ser utvecklingen ut? 

-Åtgärder 
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