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Sammanfattning 

Kravaller är ett intressant ämne både ur ett samhällsperspektiv och som gruppfenomen. 

Denna uppsats syfte är att studera kravallerna i Husby 2013, vilket görs genom 

frågeställningarna: hur kan uppkomsten av kravallerna i Husby förklaras och hur 

förklaras och beskrivs dessa i media? Inledningsvis så redogörs för kravaller ur ett 

bredare perspektiv och som bakgrund beskrivs Husby och kravallerna 2013. Efter detta 

följer avsnitten teori och tidigare forskning kring kravaller. Metodavsnittet mynnar ut i 

analys och resultat av de datamaterial som har samlats in. Datamaterialet består av ett 

antal artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Resultaten visar att det finns 

fyra övergripande förklaringar till kravallerna. Resultaten och de slutsatser som kan 

dras, ger inga direkt nya eller häpnadsväckande resultat men är dock ytterligare ett 

bidrag till forskningen om kravaller.   

 

 

Nyckelord 

Kravaller, upplopp, utanförskap, media.



 

  

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ............................................................................ 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................. 2 

1.2 Begrepp ............................................................................................. 3 

1.3 Avgränsningar ................................................................................... 3 

1.4 Disposition ........................................................................................ 4 

2. Bakgrund ............................................................................ 4 

2.1 Välfärdsstaten Sverige ...................................................................... 4 

2.2 Husby ................................................................................................ 5 

2.3 Kravallerna 2013 ............................................................................... 6 

3. Teori ................................................................................... 8 

3.1 Folkmassor och det kollektiva medvetandet ...................................... 8 

3.2 Social Identitet .................................................................................. 9 

3.3 Den sociala identiteten i en folkmassa ............................................ 10 

4. Tidigare forskning ............................................................... 12 

5. Metod ................................................................................ 15 

5.1 Data ................................................................................................ 16 

5.2 Etiska aspekter/överväganden........................................................ 16 

5.3 Trovärdighet och överförbarhet ...................................................... 17 

6. Analys och resultat .............................................................. 17 

6.1 Socioekonomiska orsaker ................................................................ 18 

6.2 Politiska orsaker ............................................................................. 20 

6.3 Dödsskjutningen av 69-åringen....................................................... 22 

6.4 ”Unga arga män” ............................................................................. 23 



 

  

6.5 Artiklarnas beskrivning av Husby .................................................... 25 

7. Diskussion .......................................................................... 29 

8. Referenser ......................................................................... 32 

Tryckta källor ........................................................................................ 32 

Elektroniska källor ................................................................................ 33 



 

 1 

1. Inledning 

   ”A riot is the language of the unheard.” -  Martin Luther King Jr. 

Kravaller är inget nytt fenomen, utan kravaller tycks, ur ett historiskt perspektiv vara ett 

återkommande och näst intill oundvikligt problem (Adman, 2012). Vissa kravaller har ansetts 

haft politiska motiv, andra har snarare varit uttryck för fattigdom och arbetslöshet. Det som 

olika kravaller dock har gemensamt är att de ofta uppstår på grund av någon form av 

meningsskiljaktigheter och missnöje mellan olika grupperingar ofta mellan de som anses ha 

makten i samhället och de som har mindre makt. Dessa meningsskiljaktigheter kan vara allt 

från ojämna levnads - och arbetsförhållande till etniska och religiösa konflikter. Dessa sociala 

ojämlikheter kan anses påverka människor känsla av förtryck, och deras vilja att hävda sina 

rättigheter, vilket i vissa fall kan ske genom våld, det vill säga kravaller.  

 

I USA har medborgarrättsrörelsens kämpat för afroamerikaners rättigheter. Efter mordet på 

Martin Luther King, 1968, svepte en serie av kravaller över ett antal städer i USA. Sedan dess 

har USA från och till drabbats av kravaller som kan relaterats till motsättningar mellan vita 

poliser och afroamerikaner. Ett mer nutida exempel på sådana motsättningar är kravallerna i 

Ferguson 2014. I Europa har Paris förorter, på senare år varit extra utsatta för kravaller och 

även andra storstäder som London har drabbats. 

 

I augusti 2011 drabbades London av omfattande kravaller, som startade i Tottenham. Den 

utlösande faktorn för dessa upplopp, sägs vara dödsskjutningen av Mark Duggan. Det var vid 

ett polisingripande som Duggan sköts till döds av polisen. Polisens försvar var att de trodde 

att Duggan var beväpnad. Det är fortfarande oklart, vad som egentligen hände. Hans anhöriga 

krävde svar på vad som hänt och ordnade en fredlig manifestation som urartade i kravaller. 

Tottenham är ett av de fattigaste områdena i London, med hög ungdomsarbetslöshet och en 

stark gängkultur. Socialarbetare vittnar om den uppgivenhet som de unga känner. Deras 

tolkning av kravallerna är att det är ungdomarnas sätt att visa vad de saknar i livet. Att det 

handlar om ungdomar utan samhörighetskänsla och utan en röst. De rivaliserande gäng, som 

vanligtvis kämpar mot varandra, existerade inte under upploppen, utan de kände för stunden 

samhörighet och var ett gemensamt ”vi” (Alfelt, 2011 s. 240-241)  
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Regeringen i Storbritannien skyllde upploppen på ungdomarnas bristande respekt, dålig 

uppfostran och föräldraskap. Premiärministern, David Cameron menade att det var lika 

mycket en moraliska fråga som en politisk. Att det handlade om ren och skär kriminalitet. 

Sakkunniga hävdade dock att det var alldeles för onyanserat att bara skylla på kriminalitet. 

Kriminologen, John Pitt, expert på ungdomskultur, menade att ungdomarna som hade deltagit 

i kravallerna var ungdomar utan något att förlora. Författaren Tony Parsons benämnde dessa 

ungdomar som; generationen som inte är värd något, men som inte heller är rädd för något 

(Alfelt, 2011 s. 240-241).    

 

Inte heller Sverige har varit förskonat från kravaller. Enligt Berglund (2009) har det ända 

sedan upploppet på Södermalm 1719, återkommande inträffat kravaller och upplopp i fattiga 

stadsdelar till Stockholm och andra storstäder. Berglund menar att upploppens gemensamma 

nämnare är ilska och utanförskap och det har ofta setts som ett uttryck för missnöje med 

militär, polis och media rapporteringen.  

 

Den senaste tidens kravaller i Sverige har främst uppstått i förorterna till de större städerna, 

till exempel i Rosengård, Malmö 2008 och Backa, Göteborg 2011. De tycks vara ett fenomen 

begränsat till segregerade områden där arbetslösheten är hög och skolresultaten svaga 

(Brevinge, 2013). Människor i dessa utsatta områden har uttryckt att de känt sig utstötta och 

förtryckta och agerat ut genom att demonstrera. Dessa demonstrationer har utvecklats till i 

vissa fall våldsamma upplopp, det vill säga kravaller. Vid dessa tillfällen har det varit 

sammandrabbningar mellan främst polis och ungdomar, men också olika andra grupperingar 

till exempel rasister och antirasister. Ett exempel på detta är kravallerna i Kärrtorp 2013. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera hur det kommer sig att kravallerna i 

Husby uppstod och hur dessa kravaller har beskrivits och förklarats i media. Uppsatsen utgår 

från följande frågeställningar:  

 Hur kan uppkomsten av kravallerna i Husby förklaras? 

 Hur förklaras och beskrivs dessa i media? 
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1.2 Begrepp 

Ordet kravall, kommer från tyskans, krawall. Kravaller definieras som kraftiga oroligheter på 

allmänna platser med många aktörer inblandade, ofta med våldsamma inslag och 

sammanstötningar mellan olika grupperingar som följd. Vanligtvis avser man med kravaller 

händelser som är något mindre omfattande och allvarliga än upplopp, men i princip används 

orden som synonymer (Marklund, 1993 s. 387). Upplopp, i sin tur, definieras som det brott, 

som sker när en folksamling anses störa allmän ordning och med uppsåt, genom våld, 

kritiserar, till exempel en myndighet, för att framtvinga förändringar eller hindra åtgärder. 

Vidare ingår också i begreppet att folkmassan inte skingras trots befallning. 

Brottsrubriceringen ändras till våldsamt upplopp när våldet övergår till att drabba enskilda 

personer och/eller egendom (Engström, 1996 s. 80) Det är dessa begrepp jag avser att 

använda mig av i denna uppsats. 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats handlar om kravaller, vilka kan delas in i olika kategorier, beroende på bland 

annat, var de sker, dess omfattning, vilka som deltar och så vidare. De kravaller som har 

uppstått i förorterna skulle för enkelhetens skull kunna kallas för förortskravaller. Det är 

denna typ av kravaller, som studeras i denna uppsats. Valet föll på kravallerna i Husby i maj 

2013, eftersom det är en av det mest omfattande kravallerna i Sverige av sin typ. Dessa 

kravaller fick även en stor medial uppmärksamhet både nationellt och internationellt. På 

grund av denna mediala uppmärksamhet är det intressant att ta del av medias bild, hur de 

förklarar och beskriver dessa kravaller. I uppsatsen analyseras ett antal artiklar ur Dagens 

Nyheter och Svenska Dagbladet för att se hur de beskriver och förklarar kravallerna. 

Materialet består av artiklar publicerade från och med kravallernas start och en vecka 

framöver och är hämtat från de två största morgontidningarna i Sverige. Om andra kravaller 

hade studerats och en annan media valts eller om data bestått av artiklar under en längre 

tidsperiod hade resultatet kanske blivit ett annat. Resultaten kan inte generaliseras till att gälla 

medias bild av kravaller i stort men detta har inte heller varit syftet.  
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1.4 Disposition 

Uppsatsen öppnar med en inledning, där kravaller beskrivs ur ett lite bredare perspektiv. 

Därpå presenteras syfte, frågeställningar, begrepp och avgränsningar. I nästa avsnitt behandlas 

bakgrund, som inleds med ett avsnitt om välfärdsstaten Sverige och därefter beskrivs Husby 

och kravallerna 2013. Avsnitt tre beskriver teorier kring kravaller och är indelat i tre delar: 

folkmassor och det kollektiva medvetandet, social identitet och den sociala identiteten i en 

folkmassa. Uppsatsens fjärde avsnitt handlar om tidigare forskning kring kravaller. I avsnitt 

fem behandlas metod och data, etiska överväganden, trovärdighet och överförbarhet. Avsnitt 

sex behandlar analys och resultat, där resultat redovisas och återkopplas till tidigare forskning 

och teori. Slutligen i avsnitt sju följer en diskussion, där resultatet presenteras efter hur väl de 

besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. Här ges även förslag till framtida forskning.  

2. Bakgrund  

Följande avsnitt avser att beskriva Sverige som välfärdsstat och vidare Husby och de kravaller 

som uppstod i maj 2013. 

2.1 Välfärdsstaten Sverige  

Dagens Sverige anses vara ett höginkomst land med relativt små inkomstskillnader och en 

hög medellivslängd. Enligt United Nation Human Development Index (2012a) har Sverige 

den sjunde högsta levnadsstandarden i världen och en hög nivå av utbildningsfärdigheter 

(med 11,7 års skolning). Dessa fakta kan relateras till utvecklingen av välfärdsstaten och den 

ökade jämlikheten i Sverige. 

 

I början av 1900-talet var Sverige ett av det fattigaste länderna i Europa men utvecklades till 

en rik välfärdsstat med statsgaranterade välfärds principer, såsom lika sociala rättigheter och 

hälsovård (Cisneros, Örnberg och Sohlberg, 2012). Växandet av välfärdsstaten och 

socialförsäkringssystemet sammankopplas ofta med kampen för ett mer jämlikt samhälle som 

arbetarrörelsen förde (Wilensky, 1975).  
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Trots Sveriges internationellt sett höga livskvalitet och levnadsstandard har skillnaderna 

mellan människor, områden och klasser på senare tid ökat. Klass och inkomstskillnaderna 

minskade mellan 1950-1980, men har sedan 80-talet ökat, enligt Statistiska Centralbyrån. År 

2014 rapporterade Statistiska Centralbyrån om ökade inkomstskillnader bland barnfamiljer. 

Det är framför allt barn till ensamstående och invandrade som har halkat efter i det senaste 

decenniets utveckling. Denna utveckling tyder på att samtidigt som de flesta i samhället har 

fått en bättre ekonomi har en del andra fått sämre (Statistiska Centralbyrån, 2014). Ett av 

dessa låginkomstområden kan representeras av Husby. 

2.2 Husby 

Det som kom att benämnas som ”miljonprogrammen” växte fram ur det beslut, som riksdagen 

fattade 1965 om att under en tioårsperiod bygga en miljon bostäder. Syftet var att bygga 

moderna bostäder till rimliga priser och på så sett få bukt med bostadsbristen. Totalt byggdes 

180 000 nya bostäder i Stockholm under de 10 följande åren och varje år tillkom en ny 

stadsdel. Husby var ett av dessa nya bostadsområden (Stockholms stad, Stockholmskällan). 

 

Husby, samt Akalla, Kista, och Rinkeby tillhör stadsdelsområdet Rinkeby-Kista, som är en 

del av Stockholms kommun. Stadsdelsområdet hade i den senaste räkningen från 2014 en 

folkmängd på 48 828 innevånare och enbart Husby hade en folkmängd på 12 108, enligt 

Statistik om Stockholm. Innevånare med utländsk bakgrund har mätts genom att 

sammanställa innevånare som är utrikesfödda med innevånare som är inrikesfödda men har 

två utrikesfödda föräldrar. Av dessa innevånare är 7 326 utrikesfödda och 3074 är 

inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, alltså har sammanlagt 10 400 utländsk bakgrund, 

vilket motsvarar en andel på 85, 9 procent av befolkningen. För att få en mer övergripande 

bild kring den socioekonomiska bakgrunden i dagens Husby redogörs här för statistik kring 

medelinkomst, arbetslöshet, utbildningsnivå samt andelen som får ekonomiskt bistånd. År 

2013 var medelinkomst bland inkomsttagare, 16 år och äldre, 196 900 kr. En mätning från 

2014 visar att andelen öppet arbetslösa var 7,5 procent. År 2014 var andelen av befolkningen 

som får ekonomiskt bistånd 9,0 procent. Samma år var högsta utbildningsnivån för personer 

mellan 25-64 år, eftergymnasial 31,3%  och gymnasial 39,0 %. Enligt Statistik om Stockholm 

var medelinkomsten år 2013 för personer över 16 år, 215 700 kr för hela stadsdelsområdet 

Rinkeby-Kista, vilket är den lägsta medelinkomsten i Stockholm. Detta kan jämföras med 
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Östermalm där medelinkomsten är högst med 425 600 kr och med hela staden 332 000 kr 

(Statistik om Stockholm, 2013; Statistik om Stockholm, 2014). 

 

När det gäller arbetslösheten bland unga i åldern 18-25 var den omkring 40 procent under 

2013 (Gysling, 2013 s. 95). Enligt en rapport från Arbetsförmedlingen (2013) är Husby ett av 

de områden i Sverige, där ungdomar i åldern 16-29 år arbetar eller studerar i lägst grad. 

Rapportens visar att 20 procent av ungdomarna i området varken studerade eller arbetade, 

vilket motsvarar var femte ungdom. Sysselsättningen bland unga i Husby är därmed en av de 

lägsta i landet. Även enligt Statistiska Centralbyrån (2010), är andelen unga som varken 

arbetar eller studerar hög i Husby, närmare 30 procent. Jämfört med övriga Stockholm är det 

färre i åldern 20-24 som arbetar och fler som är beroende av försörjningsstöd. Arbetslösheten 

bland unga tycks därmed pendla mellan 20-40 procent beroende på vilken åldersgrupp som 

studeras. 

2.3 Kravallerna 2013 

Den 13 maj 2013 kallades polisen till ett lägenhetshus i Husby, där en 69-årig man hotade 

människor med en machete. Mannen försvann in i sin lägenhet när polisen kom till platsen. 

Polisen visste att det även fanns en kvinna i lägenheten. De fattade beslut om husrannsakan 

och piketpolisen blev inkopplad. Polisen försökte förhandla med mannen men efter två 

timmar gick de in i lägenheten. Enligt polisen så gick den 69-årige mannen till angrepp mot 

dem och de tvingades skjuta i nödvärn. Mannen avled senare på sjukhus. Först hävdade 

polisen att mannen dog i lägenheten. Det visade sig senare att de hade lämnat felaktig 

informationen (Alfelt, 2013 s. 178). 

 

På kvällen, söndagen den 19 maj, startade oroligheter i Husby. Ungdomar satte bilar i brand 

och mer än 100 bilar brandskadades. Det hela eskalerade till att ett garage eldhärjades, vilket 

framtvingade evakuering av det bostadshus som fanns i anslutning. Även Husby Centrum och 

tunnelbane-uppgångarna vandaliserades. När polisen kom till platsen möttes de av 

stenkastning, vilket skadade tre poliser. Enligt polisens uppskattning var 50-60 ungdomar 

inblandade. På morgonen upphörde kravallerna och det var åter lugnt i området. Kvällen efter, 

tilltog kravallerna i styrka. Enligt polisens uppskattning var 50 till 100 personer inblandade, 

några så unga som 12-13 år men merparten var vuxna.  
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Under den 20 - 23 maj spred sig oroligheterna till andra förorter i Stockholm. Den 24 maj 

hade oroligheter även blossat upp i andra delar av Sverige, till exempel Örebro och Västerås. 

Den 28 maj rapporterade polisen att oroligheterna upphört. Både polis och brandmän som 

arbetade under kravallerna i Husby utsattes för våld, främst stenkastning. Sammanlagt 

skadades 32 poliser. De vittnar om att de utsattes för riggade bakhåll (Alfelt 2013 s. 178). 

Organisationen Megafonen jobbar för ett rättvist samhälle. De organiserar unga människor i 

förorten för att skapa ett samhälle där alla ges lika förutsättningar och där folket får vara med 

och bestämma. De har olika program och kampanjer i bland annat Husby, Rinkeby och norra 

Botkyrka. De gick ut med ett pressmeddelande den 20 maj 2013, där de hävdar att de 

kravaller som uppstått i Husby berodde på att de boende visade missnöje med att polisen sköt 

den 69-årig man till döds. Megafonen fördömer polisens sätt att arbeta, när det gäller att 

hantera kravallerna och menar att de gjort sig skyldiga till övervåld och rasistiska uttalande. 

De anser att människorna i Husby saknar förtroende för ordningsmakten på grund av polisens 

brutalitet. Megafonen och boende i Husby krävde en oberoende utredning av polisens 

agerande kring dödsskjutning av den 69 årige mannen (Megafonen, 2013). 

Statsvetare och kriminologer förkastar iden om att dödskjutningen av den 69-årige mannen 

hade något att göra med kravallerna. Enligt dem handlade förklaringen till kravallerna om 

utanförskap (Alfelt 2013 s.178). Kriminologen Jerzy Sarnecki menade att det nästan alltid 

finns ett legitimt missnöje bakom denna typ av kravaller. Det handlar om missnöje med 

arbetslöshet, utbildningsproblem och polisen. Enligt Sarnecki omvandlas detta missnöje till 

våldsamma aktioner av personer som är våldsbenägna. För dessa personer handlar det ofta om 

att visa sin makt, att uppleva tillfredställelsen att ge tillbaka och visa upp sig för sina kompisar 

(Sarnecki 2013, refererat i Alfelt 2013 s. 178). De som fördömde kravallerna menade att det 

handlade om ungdomarna som varit enormt våldsbenägna och att de tycktes sakna socialt 

samvete. Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt riktade skarp kritik mot våldet och 

ungdomarna och uppmanade föräldrarna att hålla bättre kontroll på sina barn. Även dåvarande 

integrationsministern Erik Ullenhag yttrade sig och antydde att kravallerna hade att göra med 

att ungdomarna var ovilliga att fullständigt integreras i det svenska samhället. Ullenhag 

menade dock att det var viktigt att Sverige även i fortsättningen förblir ett tolerant samhälle. 

(Gysling, 2013 s. 94-95). 
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3. Teori 

I följande avsnitt behandlas teorier som kan kopplas till kravaller och som anses relevanta för 

denna uppsats. Avsnittet är indelat i tre delar; först beskrivs det kollektiva medvetandet i 

folkmassan, därpå följer en beskrivning av social identitet och sist den sociala identiteten i en 

folkmassa. 

3.1 Folkmassor och det kollektiva medvetandet 

Vanligtvis definieras en folkmassa, som en samling eller grupp av olika individer, oberoende 

av vad som har fört dem samman. Le Bon (2002) hävdar att under vissa speciella 

omständigheter skapar folksamlingar en ny karaktär som skiljer sig från individernas egna 

karaktärer. Individer kan ha olika känslor och ideer men när de bildar en folkmassa så tar 

deras känslor och ideer en och samma riktning. Individerna förlorar då sin personlighet och ett 

kollektivt medvetande skapats. Det kollektiva medvetandet, i folkmassan, får individer att 

tänka och känna och handla annorlunda från vad de skulle göra om de var ensamma. I 

folkmassan är varje känsla och handling så till den grad ”smittsam”, att individen är redo att 

offra sina intressen för kollektivets intresse. Individen anses alltså inte längre vara sig själv 

och kan på grund av kollektivet handla mot sin egen vilja. Individen i folkmassan blir mindre 

civiliserad och handlar mer efter instinkt. Då framträder mer primitiva egenskaper som större 

spontanitet, våldsamhet och grymhet men också entusiasm och heroism. Därför kan en 

folkmassa förändra en individ till både kriminell eller hjälte. En folkmassa kan på så sätt, 

beroende på omständigheterna vara både bättre eller sämre än den enskilde individen. 

Folkmassor är alltså primitiva och impulsiva men även mobila. På grund av att folkmassor är 

mobila gör det dem svåra att kontrollera (Le Bon, 2002). 

Enligt Le Bon (2002) existerar inte begreppet ”omöjligt” för individen i folkmassan. En 

enskild individ vet mycket väl att han ensam inte kan ” sätta eld på ett hus eller plundra en 

butik”.  Även om folkmassan har ideer och föreslår handlingar, så som mord, så kan individen 

ge efter för frestelsen eftersom alla andra tycks se det som en bra ide. Oavsett om handlingen 

är att sätta eld på ett hus eller involverar självuppoffring, så bidrar folkmassan med samma 
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lätthet. Följaktligen är folkmassan ständigt redo att ge efter för alla nya förslag och att 

genomföra dem (Le Bon, 2002). 

Känslorna i folkmassan förstärks på grund av att varje känsla som uppvisas, fortplantar sig 

snabbt i gruppen. De våldsamma känslorna i en folkmassa ökar på grund av frånvaron av 

förnuft och ansvar. Denna tendens gör att folkmassor ofta överdriver negativa känslor. Det är 

primitiva drifter som levs ut. Vetskapen om straffrihet, är troligen större på grund av 

folkmassans storlek. Folkmassor är för impulsiva och för mobila för att kunna vara moraliska, 

i syfte att vara moraliska i den meningen att ha respekt för sociala konventioner och att kunna 

tränga bort själviska impulser. Om även andra kvaliteter inkluderas i begreppet, såsom 

förnekelse, självuppoffring, hängivenhet, oegennytta, och den stävan efter jämlikhet som 

folkmassan besitter. Då har det visat sig att folkmassor ibland har en väldigt hög eller ädel 

moral. Folkmassor kan således trots primitiva instinkterna ha en hög moral (Le Bon, 2002). 

Le Bon (2002, s 104-105) skriver även om kriminella folkmassor, vars generella egenskaper 

är; öppenheten för förslag, lättrogenhet, mobilitet, förstärkning av känslorna gott och ont, de 

olika formerna av moral, det vill säga samma egenskaper som övriga folkmassor uppvisar. 

Det vanliga motivet för brott begångna av folkmassor är att det var kraftfulla och smittsamma 

förslag som bidrog till deltagarnas handlingar. Individerna som deltar i dessa brott är 

övertygade om att det gjort sin plikt. 

3.2 Social Identitet 

Tajfel (1982) förklarar begreppet social identitet, som den del av individens ”själv” som 

härleds av vetskapen om att individen är medlem i en eller flera grupper samt det värde och 

den emotionella koppling som just detta/dessa medlemskap har för individen. Denna 

definition är dock en begränsad definition av identitet och social identitet. Det viktiga är hur 

detta/dessa medlemskap påverkar individens beteende i relation till gruppen. Social identitet i 

detta sammanhang ses som en term för att beskriva 1) begränsade aspekter av begreppet själv 

som är 2) relevant för vissa begränsade aspekter av socialt beteende (Tajfel, 1982).  

 

En social grupp kan definieras som två eller flera individer som delar en liknande social 

identifikation av sig själva, eller som uppfattar sig tillhöra samma sociala kategori. 

Medlemmarna i en social grupp delar således inget mer än den kollektiva uppfattningen om 

deras sociala gemenskap och enighet. Detta verkar dock vara tillräckligt för att handla som en 
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grupp. Den teori om sociala grupper som representeras detta kallas ”The Social Identification 

Model”(Turner, 1982 s. 16). En grupp kan också definieras som två eller flera individer som 

är fysiskt eller psykiskt beroende av varandra, för att tillfredsställa behov eller nå mål eller i 

termer av gemensamma öden eller sociala influenser (Turner and Killian, 1957; Reicher 1982 

s. 41-46).  

 

Den sociala identiteten kan också ses som den totala summan av ”social identifications” som 

en individ använder sig av för att beskriva sig själv och den sociala kategoriseringen beskriver 

en person, genom att systematiskt inkludera eller exkludera honom från kategorier (Turner, 

1982). Detta koncept av social identitet bygger på Tajfels definition; individens kännedom om 

att han tillhör en viss grupp samt de emotionella värde, som detta medlemskap ger honom 

(Tajfel, 1972 s. 31; Reicher, 1982 s. 67). 

3.3 Den sociala identiteten i en folkmassa 

En folkmassa definieras som en samling individer som delar en liknande social identifikation 

(Reicher, 1982). Basen för det homogena beteendet för individer i en folkmassa är att alla 

agerar efter den gemensamma sociala identiteten. Med andra ord, den kognitiva struktur som 

medlar mellan stimuli och beteende kommer att bli identisk för alla individer i folkmassan, så 

till den grad att alla exponeras för samma stimuli, så kommer de att uppvisa samma beteende 

(Reicher, 1982 s. 69). Det som behövs är en gemensam definition av den sociala identiteten, i 

form av en samling av attribut som bestämmer vilka beteenden och uppfattningar som är 

lämpliga för gruppmedlemmen i en given situation. Svårigheterna med identitets konstruktion 

är det som bidrar till de problematiska med beteenden i folkmassan (Reicher, 1982 s. 68). 

Men denna process är inte unik för folkmassor utan kan hittas i alla sociala grupper. Dock 

skiljer sig folkmassor i två avseenden; för det första uppstår folkmassor i en situation som 

karaktäriseras av osäkerhet och därför finns inga existerande normer som automatiskt kan 

appliceras, till skillnad från de flesta andra sociala grupper som agerar i relativt väldefinierade 

miljöer. För det andra till skillnad från folkmassan, så har mer långvariga grupper utvecklat 

strukturer som hjälper dem att hantera problem som kan uppstå i nya situationer (Reicher, 

1982 s. 69)  

 

En gruppmedlem kan alltså ställas inför problemet med att konstruera en identitet. Detta sker i 

en särskild situation och att klargöra denna situation är en av aspekterna i att identifiera sig 



 

 11 

med en social grupp. Den identitets process som inträffar för medlemmarna i en folkmassa 

kan beskrivas som följande; först sker en omedelbar identifikation med en överordnad 

kategori, och därmed definierars ett fält av möjliga identiteter, sedan måste medlemmarna i 

folkmassan konstruera en specifik identitet, vilket motsvarar den konkreta situationen 

(Reicher, 1982 s. 71).  

 

En känsla kan bli en del av folkmassans sociala identitet så till den grad att den kommer att 

accepteras av varje individ som förhåller sig till den identiteten. Reicher (1982) redogör för att 

Codol (1975) har beskrivit en effekt som kallas: ”prima inter pares”. Den går ut på att när en 

norm är etablerad för en speciell grupp, så kommer medlemmarna i denna att tävla om att 

uppfylla denna norm bättre än de övriga gruppmedlemmarna. Denna effekt kan appliceras till 

ett emotionellt attribut, såsom aggression, vilket förutsäger att varje individ kommer att sträva 

efter att vara mer aggressiv än de andra, vilket i sin tur kommer att resultera i att aggressionen 

stiger i intensitet (Reicher, 1982 s. 75-76).  

 

För att förklara hur medlemmarna i en grupp omvandlar sina ideer och känslor till handling 

kan individen enligt Reicher (1982) ta hjälp av två ideer. Den första är ett koncept av Bandura 

(1977) som kallars: ”self-efficacy”. Det innebär att en individ bara kommer att utföra ett 

beteende i den utsträckning, som individen tror sig vara kapabel att lyckas med. Den andra 

ideen har sitt ursprung i forskningen kring aggression; det har visat att en viktig faktor när det 

gäller uppkomsten av aggressivitet är om den upplevs som legitim eller ej. Allt beteende som 

bekräftar folkmassans ideer ses som legitimt. Med utgångspunkt i dessa två ideer kan det bli 

möjligt att förstå varför individer i en folkmassa uttrycker ideer, som vanligtvis skulle kunna 

tyglas. Det har ofta noterats att individer i en folkmassa visar känslor av upplevd oändlig 

makt. Det som en enskild individ inte kan uppnå, har en folkmassa på hundratusen inte några 

svårigheter med alls. Förväntningarna att lyckas har en större chans att infrias för individerna i 

en folkmassa än för de enskilda individerna (Reicher, 1982 s. 76-77). En folkmassa, är en 

respons på en social osäkerhet, och kan därför tvinga in en individ i en ny social position som 

framkalla hos denne ett nytt socialt beteende, som motsvara den nya situationen eller platsen 

ifråga (Reicher, 1982 s. 78). 

 

Tajfel (1982) hävdar att till skillnad från vad Le Bon (1947) ursprungligen föreslog att 

människan i folkmassan frambringar det bästa i människan, anser Lowenthal (1936) snarare 

att folkmassan i samhället frambringar det bästa i samhället. Om folkmassan har en tendens 
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att vara våldsam, så är det inte på grund av den mänskliga naturen utan snarare på grund av 

sociala system. Det är först när vi kan skilja på människan och dess miljö, som vi kan förstå 

att mänsklighetens fiende inte är människan, utan de sociala system som upprätthåller 

orättvisor och exploatering (Tajfel, 1982 s. 78). 

4. Tidigare forskning 

Det finns gått om tidigare forskning som har undersökt kravaller ur olika perspektiv. Följande 

avsnitt behandlar ett urval av denna forskning, vilken anses relevant för denna uppsats. 

 

Länge har strukturella orsaker, så som fattigdom, (ungdoms)arbetslöshet och nedskärningar i 

välfärden, setts som förklaringar till att upplopp och kravaller kan uppstå. Det har visat sig att 

kravaller, nästan uteslutande inträffar i socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar eller 

områden, där de flesta av innevånarna är etniska minoriteter. Ofta är arbetslösheten och 

kriminaliteten i dessa stadsdelar hög. Dess innevånare bär på en misstro mot systemet och 

framtidstron är låg, eftersom möjligheterna till förändring och inflytande anses små. 

Deltagarna i upploppen, verkar främst vara unga arbetslösa män, som själva bor i de aktuella 

områdena. De skador som uppstår av upploppet drabbar främst den egna stadsdelen och 

innevånarna i den Ekonomisk utsatthet och mångkulturalitet är dock inte hela förklaringen. 

Det finns utsatta stadsdelar världen över med liknade svårigheter, där det inte uppstår 

upplopp. I områden, där upploppen uppstår, har det dessförinnan ofta funnits en konflikt eller 

uppstått en konfrontation, mellan ordningsmakten, vanligtvis polisen och några boende i 

området. Ofta är det poliser och några personer från en minoritetsgrupp som är inblandade. 

Minoritetsgruppen upplever incidenterna som orättvis behandling, precis på samma sätt som 

de känner att de behandlas av resten av samhället. Det kan ha skett flera incidenter under en 

period, tills en mer spektakulär händelse som tillskrivs en symbolisk laddning, verkar som en 

utlösande faktor (Adman, 2012). 

 

Forskning visar att upplopp inte enbart kan ses som en våldsam politisk protest, mot 

ekonomiska svårigheter och diskriminerande behandling. Då våldsamheter under upploppen 

inte endast riktas mot polisen utan även mot till exempel andras egendom. Initialt riktas våldet 
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främst mot polisen, men övergår till att även skada och förstöra allmänna utrymmen och 

andras egendom. Skadegörelsen och förstörelsen gäller även stölder och plundringar av till 

exempel lokala butiker. Det har även konstaterats att det vid vissa upplopp, finns personer 

som deltar i våldet, som vanligtvis inte är våldsamma eller tidigare har begått brottsliga 

handlingar och att kravaller har en tendens att locka till sig kriminella som kan härja fritt 

eftersom ordningen och kontrollen i samhället för tillfället är ur funktion (Adman, 2012). 

 

Om relationen mellan ordningsmakten och innevånarna i de utsatta områdena förbättras och 

likaså, om segregationen och fattigdomen minskar så minskar förmodligen även risken för 

kravaller. I områden med bättre ekonomi, lägre kriminalitet och med nöjda innevånare saknas 

de strukturella förutsättningarna för att upplopp ska uppstå. (Adman, 2012). 

 

Ett bidrag till forskning är ett forskningsprojekt, finnanserat av Vetenskapsrådet från 2011. 

Dess huvudsakliga syfte är att undersöka hur invandrare skapar sin kollektiva identitet när de 

kommer till ett nytt samhälle. Det behandlar social integration i relation till identitetsskapande 

och den institutionella kontexten. Projektet visar att en av de bakomliggande orsakerna till 

kravallerna i London är det sociala klyftorna i landet. Bland befolkningen har många tappat 

tron på framtiden och det finns en ilska och frustration. Projektet hävdar att kravaller inte har 

med integrationspolitik att göra utan att sociala bakgrund istället kan ses som en orsak till 

upploppen. Människor från olika delar av samhället har reagerat starkt på nedskärningarna, 

genom att protestera och demonstrera. De känner sig frustrerade när politikerna inte lyssnar. 

Enligt detta projekt är en förklaring till kravaller, att det är folkets reaktion mot att de känner 

att de inte har någon möjlighet till en bra framtid. Människor har tappat sin framtidstro, vilket 

kan få ödestigna konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2011). 

En studie har visat att social utsatthet, urban oro och segregation ökar risken för bilbränder. 

Studiens syfte var att studera om urban/social oro har samband med segregation. För att mäta 

oro har den undersökt antalet bilbränder som har rapporterats till polisen under perioden 

2002-2009. Studien visar att kommuner och stadsdelar där utlandsfödda har lite kontakt med 

majoritetsbefolkningen har upplevt fler bilbränder än kommuner där befolkningen är mer 

blandad. Studien hävdar att segregation underlättar upplopp genom att skapa koncentrationer 

av människor som känner sig utsatta och är utsatta. Även en hög koncentration av unga och en 

hög andel bidragsberoende ökar risken för oroligheter och upplopp. Likaså visar även denna 

studie att innevånarnas känsla av maktlöshet, få resurser och möjligheter, samt det allmänna 
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missnöjet ökar risken för upplopp och att även polisens inblandning i skjutningar och dödsfall 

av boende i stadsdelen kan vara en utlösande faktor. Den hänvisar även till tidigare studier 

som visar även att bristen på social kontroll, gör att många ungdomar kan driva omkring utan 

uppsikt, vilket kan öka risken för bilbränder (Bo, M., Eva, A., Östh, J., 2013). 

En rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011) har undersökt upplopp 

och förekomsten av dem under en 45-års period i Sverige. Den visar att upploppens karaktär 

har förändrats över tid och att förekomsten av upplopp har spritt sig i samhället och att våldet 

har ökat. Individernas förmåga att fritt utrycka sina åsikter har stärkts under denna period och 

att det idag finns ett ifrågasättande och ett minskat förtroendet för olika myndigheter och 

institutioner.  Även denna rapport tyder på att hög segregationen, och andra sociala problem 

har betydelse för uppkomsten av upplopp. Rapporten menar att ungdomsbråk och denna typ 

av kravaller inte är någon ny företeelse men den har ändrat karaktär. Den har bytt plattform 

från innerstan till förorterna. Nu handlar det om ungdomar som ingår i mer löst sammansatta 

grupperingar, utan någon tydlig identitet. Dessa typer av upplopp startas av ungdomarna i de 

områden där de själva bor. Upploppen blir mer som en ren protest mot samhället, byggd på 

frustration, som tar sig våldsamma utryck. Ytterligare en förändring är att det inte tycks finnas 

någon spärr mot att våldet även drabbar polisen. När polisväsendet svarar tillbaka, med 

hårdare tag, ger sig ungdomarna istället på räddningstjänsten, ambulans och brandkår. Detta 

kan se som en reaktion på att det finns en utbredd misstro mot företrädare för olika 

myndigheter i samhället och auktoriteter i allmänhet (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2011). 

Under 2000-talet har upplopp uppstått i stadsdelar, som redan anses ha en problemkaraktär, 

till exempel, miljonprogramsförorter. De har rapporterats om oroligheter i Rosengård, i 

Hjällbo, i Gottsunda och i Ronna. De konkreta händelserna som utöst dessa upplopp kan 

anses triviala. Det kan vara enskilda slumpartade händelser som successivt trappas upp. När 

våldsamheterna uppstår och polisen kommer till platsen så riktas istället aggressionerna mot 

ordningsmakten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011). 

I den statliga utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering (SOU 2005:69) 

genomfördes fokusgruppsintervjuer i marginaliserade och stigmatiserade förorter i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visade sig att deltagarna hade en mycket stor misstro 

mot polisen och att segregationen leder till en ond spiral av utanförskap, arbetslöshet, misstro 

och bitterhet mot samhället. I en annan rapport (SOU 2006:73) hävdas att polisen behandlar 
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invandrare i förorten på ett hårdare sätt och att det finns ett slags inneboende institutionell 

rasism inom poliskåren, vilken är en grund för misstron mot polisväsendet.  

I en avhandling (Berglund, 2009) tas en aspekt upp, vilken kallas: ”De dubbla massorna”. De 

dubbla massorna innebär att en viss samhällsklass eller en viss politisk grupp är delaktig i 

början av ett upplopp, medan det mot slutet kan vara en helt annan grupp. Det betyder att det 

kan vara en grupp som startar upplopp, på grund av sina egna politiska motiv, och när det 

känner att de har ”sagt sitt”, så lämnar de platsen och andra grupper med andra motiv kan ta 

över och styra upploppet i en annan riktning. Det är i detta skede som våldsammare former 

som till exempel plundring kan ske. Enligt Berglund så visar gamla rättegångshandlingar att 

det ofta är unga pojkar som deltar. En del av dessa följer enbart med för att de tycker att 

våldet är roligt och spännande (Berglund, 2009).  

5. Metod 

Denna uppsats datamaterial består av ett antal tidningsartiklar som har analyserats för att se 

hur de beskriver och förklarar kravallerna i Husby. Som metod för att göra detta har kvalitativ 

innehållsanalys används. Innehållsanalys innebär ett sökande efter bakomliggande teman i det 

material som analysera (Winther Jörgensen & Philips, 2000). Denna metod är relevant för att 

kunna besvara uppsatsens frågeställningar, som handlar om att söka förklaringar och 

bakomliggande orsaker till kravallerna. Graneheim och Lundman (2004) menar att kvalitativ 

innehållsanalys även handlar om en tolkning av innehållet i den text som analyseras. 

Kvalitativ innehållsanalys har på grund av detta kritiserats. Om det finns en medvetenhet 

kring att det kan handla om tolkningar, kan hen hålla sig kritisk och inse att resultatet i sig inte 

presenterar några sanningar. Syftet i denna uppsats är att tydliggöra medias bild av 

kravallerna, vilket i sin tur är deras tolkning. Trots eventuell kritik, anses denna metod vara ett 

bra val för denna uppsats. Valet föll på en kvalitativ metod eftersom det handlar om att 

undersöka förklaringar och beskrivningar av kravallerna, vilket är svårt att mäta. Om det 

däremot hade handlat om att undersöka vilka slags personer som deltog, hur många, och så 

vidare hade en kvantitativ metod varit mer lämplig. Denna uppsats metod, data, analys och 

resultat del är baserat på eget insamlat material. 
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5.1 Data 

För att finna och samla in data, det vill säga artiklar, har databasen Mediearkivet använts. 

Sökordet som skrevs in var Husby+kravaller under tidsperioden 2013-05-20 till 2013-05-27. 

Denna tidsperiod har valts för att nyhetsflödet kan antas ha svalnat efter en vecka. Första 

sökningen inkluderade all svensk tryckt press, vilket gav 138 träffar. Eftersom materialet då 

blev väldigt stort så avgränsades sökningen till storstadspress, vilket gav 64 träffar. Av dessa 

har valts att endast titta närmare på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Därför att de är 

två stora rikstäckande, morgontidningar, som anses upprätthålla en hög journalistisk nivå och 

som beskriver nyheter ur ett helhetsperspektiv. Detta gav 17 träffar för Dagens Nyheter 

respektive 18 träffar för Svenska Dagbladet, men när artiklarna från Svenska Dagbladet skulle 

skrivas ut var det bara möjligt att välja 14 av dessa 18. Efter att ha läst igenom materialet, 

uteslöts artiklar som inte var fullständiga eller relevanta. Det gav 14 artiklar från Dagens 

Nyheter och 7 artiklar från Svenska Dagbladet. Sammanlagt utgörs datamaterialet av 21 

artiklar. Materialets urval är relativt lite och på grund av detta är det svårt att dra några 

generella slutsatser från det, vilket heller inte har varit syftet. Trots det relativt lilla 

datamaterialet går det att se tydliga mönster. 

5.2 Etiska aspekter/överväganden 

På grund av valet av metod och datamaterial i denna uppsats, så har inga direkt etiska 

övervägande behövts göras. Det hade däremot varit viktigt om det istället handlat om till 

exempel kvalitativa intervjuer eller observationer. Datamaterialet består av artiklar som redan 

tidigare har publicerats och som finns tillgängliga för allmänheten. Allt tidningsmaterial, 

vilket inkludera de artiklar som valts i uppsatsen skyddas av upphovsrätten, men det finns 

undantag och det gäller exempelvis rätten att citera. I resultat och analys delen används citat 

för att illustrera olika teman. Dessa citat är anonyma och inhämtade från nämnda artiklar 

antigen i sin helhet eller förkortade. Citaten är tänkta att illustrera resultaten och valet föll 

endast på de citat som anses relevanta i sammanhanget. Det finns en medvetenhet kring att det 

kan handla om tolkningar, och att misstolkningar kan göras. Det finns alltid en risk att 

problematiken kring det som studeras reproduceras och även att stereotypa bilder återskapas. 

Min mening är varken att förminska eller förringa problembilden av kravallerna. 
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5.3 Trovärdighet och överförbarhet 

Eftersom validitet och reliabilitet främst är begrepp som anses används inom kvantitativa 

studier så är det i denna uppsats mer lämpligt att istället använda sig av överförbarhet. För att 

uppnå största möjliga trovärdighet och överförbarhet har en så detaljerad beskrivning som 

möjligt presenterats av hur uppsatsens studie har genomförts och hur materialet analyserats. 

Uppsatsen och dess resultat kan anses som trovärdigt och tillförlitligt. Den är även replikerbar 

för andra, eftersom datamaterialet enkelt kan tillgås och laddas ner.    

 

Enligt Bergström och Boreus (2012) bör forskaren ta hänsyn till och redovisa sin egen 

förförståelse. Det finns en medvetenhet om att min egen förförståelse kan ha påverkat 

analysen och resultaten, men strävan har genom arbetets gång varit att förhålla sig neutral. 

Min förförståelse om vad som orsakade kravallerna är att det främst handlar om sociala 

orsaker och brister i samhällsstrukturen. Även resultaten i denna uppsats tyder på det. 

Resultaten visar även en mer övergripande bild som jag sedan tidigare inte kände till. Denna 

uppsats och dess resultat presenterar inga absoluta sanningar. Det har inte heller varit avsikten 

utan det har varit att undersöka hur media förklarar och beskriver kravallerna. Resultatet kan 

inte generaliseras, men det ger en bild av hur den valda median förklarar och i sin helhet 

beskriver kravallerna i Husby. 

6. Analys och resultat 

I analysprocessen av datamaterialet har först kodning och tematisering används och slutligen 

summering. Dessa tre steg beskrivs av Miles och Huberman (1984 s. 21-23). Även Hjerm och 

Lindgren (2010) använder sig av dessa steg för att beskriva hur man kan analysera kvalitativ 

data. Dessa tre steg sker löpande, växelvis och i många avseenden parallellt. Det handlar om 

att först sortera datamaterialet grovt (kodning) sedan ordnas det lite mera noggrant 

(tematisering) för att slutligen kunna användas som utgångspunkter för analyser och slutsatser 

(summering). Enligt sociologen, Michael Burawoy (1998 s. 5) förutsätter en väl utförd analys 

en dialog mellan empirin och teorin. Analysarbetet kan på så sätt fungera som ett samspel 

mellan vad undersökaren trodde innan arbetets start, vad som inhämtats från littereraturen, 

andras slutsatser i liknande studier och de egna data och tankar kring dessa. 
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I analysarbetet lästes artiklarna först igenom, för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter 

har meningar, fraser och även enskilda ord som är relevanta för uppsatsens frågeställningar 

markerats. Dessa har sedan ”kodats” och grupperats i kategorier som mynnat ut i teman. 

Kodningen syftade till att korta ner texten men ändå bevara dess innehåll. Artiklarna har 

primärt kodats efter orsaksförklaringar till kravallerna. Eftersom den beskrivande delen också 

var av vikt för frågeställningen, har även kontexten kring kravallerna tagits med. Analysen av 

datamaterialet gav slutligen fyra teman, vilka i denna uppsats motsvarar fyra olika 

förklaringar eller orsaker till kravallerna i Husby. Dessa är:  

 

 Socioekonomiska orsaker.  

 Politiska orsaker. 

 Dödsskjutningen av 69-åringen.    

 ”Unga arga män”.                       

Det är inte helt renodlade teman, det vill säga en del vävs samman och influerar varandra. 

Artiklarnas beskrivning av kravallerna är mer övergripande och har inte inordnas i dessa 

teman.   

6.1 Socioekonomiska orsaker  

De flesta artiklarna som analyserats anger olika socioekonomiska orsaker som förklaringar till 

kravallerna. Främst anses segregationen och utanförskapet i Husby vara bidragande orsaker. 

Även de ungas arbetslöshet/sysslolöshet beskrivs som ett stort problem: 

 

Vilket samhälle skapas när 70 procent av alla niondeklassarna inte klarar kunskapsmålen? Hur många går 

vidare till gymnasiet? Hur många driver omkring i brist på mening och sammanhang? (Siffran som 

sammanfattar Stockholms problem, Dagens Nyheter, 2013-05-26). 

 

Citat ovan är från en artikel (Siffran som sammanfattar Stockholms problem, 2013-05-26) som 

beskriver den rådande skolsituationen i Husby. Den menar att bakgrunden till kravallerna är 

komplicerad, men att den främsta orsaken är segregationen och att den kan speglas i de låga 

skolresultaten. Men det handlar inte bara om de låga skolresultaten utan även om hur stor 

andel av eleverna som antigen är födda utomlands eller har föräldrar som är det. I 

Hjulstaskolan, till exempel, klarar merparten av niondeklassarna inte minimikraven och 

nästan alla har antigen direkt eller indirekt utländsk bakgrund. Det finns dock inget rakt 
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orsakssamband mellan antalet invandrare och skolresultat men om invandringen är förknippad 

med andra sociala problem påverkas förutsättningarna. De problem som skapas i skolan dröjer 

sig kvar och leder ofta in i arbetslöshet och i värsta fall kriminalitet.  De som slås ut från 

utbildning har ännu svårare att skaffa sig en försörjning och det kan vara en grund för 

bitterhet och hopplöshet. En annan artikel (Kravallerna får inte krossa drömmen, 2013-05-23) 

som också beskriver denna bild har även intervjuat elever i Hjulstaskolan. Flera av eleverna 

har föräldrar med utländsk examen som visat sig vara poänglös på den svenska 

arbetsmarknaden och därför är bilden av arbetslivet för många av eleverna endera oklar eller 

ganska mörk. 

 

Flera artiklar belyser även att de socioekonomiska orsakerna anses hänga samman och bero på 

strukturella orsaker, det vill säga, att samhället är uppbyggt av ett system som diskriminerar 

och marginaliserar och i sin tur stigmatiserar och att detta system bland annat skapar 

utanförskap och arbetslöshet: 

 

 Jag ser ett system som i åratal diskriminerat, marginaliserat, skapat arbetslöshet, utanförskap, ilska och hat hos 

människor (Kravaller på mammas gata, Svenska Dagbladet, 2013-05-22) 

 

Artiklarna visar en relativt samstämmig bild av att kravallerna ger de boende i Husby en 

känsla av nedstämdhet, hopplöshet, frustration och brist på framtidsutsikter:  

 

Husby mår mycket dåligt. Jag har bott här i elva år och det har varit bra, men nu vet jag inte vad som händer. 

Men mina barn tycker om Husby och vill inte flytta, det är ju deras hem. (Enklaste vägen ut är att flytta, Dagens 

Nyheter, 2013-05-22)  

                                                                                                                                                      

Detta citat är hämtat från en artikel, (Enklaste vägen ut är att flytta, 2013-05-22) som 

beskriver de boendes syn på kravallerna och dess konsekvenser. I artikeln beskriver flera 

boende hur de levt i ett slags undantagstillstånd de senaste dygnen, hur de under kravallerna 

varit noga med att låsa dörrar och stänga fönster för att hålla brandröken och på så sätt våldet 

ute.  Många av de boende är beredda att ge upp en förort i förfall. Även i en annan artikel 

(Uppgivenhet råder i Husby, 2013-05-22) så uttalar sig de boende om hur de varit rädda och 

oroliga, att de inte har kunnat sova eftersom de väckts av skrik och bråk och bränder: 

 

Alla har varit rädda. Visst har det varit värre i Husby de senaste dygnen, jag har tittat ut genom fönstret många 

gånger för att se så att bilen är okej.  (Uppgivenhet råder i Husby, Svenska Dagbladet, 2013-05-22)  
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De sociala problemen i området förklaras av media med brister i samhällsstrukturen medan de 

boende i Husby mer konkret beskriver situationen. Bristerna i samhällsstrukturen, kan anses 

ha samband med politik. 

 

Dessa resultat överensstämmer med tidigare forskning där bland annat sociala och 

ekonomiska orsaker såsom utanförskap, segregation, fattigdom och arbetslöshet ses som 

orsaker och förklaringar till kravaller. Detta tema skulle även kunna kopplas till teorin om 

social identitet (Tajfel, 1982), som menar att en individs sociala identitet, skapas efter den 

grupp den ingår i och det påverkar individens handlingar. Att individen handlar efter den 

kategori som den anser sig tillhöra. Detta skulle kunna kopplas till begreppet ”klass” eller 

”invandrare”, vilka är kategorier som de boende i Husby kan identifiera sig med. Tajfel, 

(1982) hävdar även att folkmassors tendens att vara våldsamma, inte beror på den mänskliga 

naturen utan snarare på sociala system och att dessa sociala system upprätthåller orättvisor. 

6.2 Politiska orsaker 

När det gäller politiska orsaker så anges både den misslyckade politiken i närområdet, med 

bland annat nedskärningar som följd samt de boendes brist på möjlighet att påverka politiskt 

och känslan av att vara långt ifrån makten. Dessa nämns som förklaringar i en artikel, (Det 

går att ge Husby en starkare röst, 2013-05 25) som hävdar att det är långt från Husby till 

Stadshuset inte bara geografiskt utan också mentalt. Den ifrågasätter om lokaldemokratin i 

Stockholm verkligen är väl utformad, eftersom utmaningarna i stadens olika delar ser helt 

olika ut. Det politiskt avstånd i Stockholms kommun är stor och att vissa delar finns långt 

ifrån maktens centrum:  

 

Om makten över närmiljön upplevs som ett diffust ”system” i fjärran är det ett problem, oavsett om reaktionen 

blir kravaller, missnöjda insändare eller politisk apati. (Det går att ge Husby en starkare röst, Dagens Nyheter, 

2013-05 25) 

 

Artiklarna visar att det har gjorts en del insatser från olika myndigheter för att förbättra i 

området, men de boendes uppfattning är att det inte är tillräckligt. En artikel (Siffran som 

sammanfattar Stockholms problem, 2013-05-26) redogör för en aktuell granskning från 

Riksrevisionen, som visar att ungdomar med utländskbakgrund i högre grad än andra skriver 

in sig hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens insatser sker först när en ungdom varit 
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arbetslös i 3-4 månader, vilket har kritiserats. Artikeln hävdar att viljan att hjälpa finns men 

problemet är att hjälpen brister. En annan artikel (Politikerna har få lösningar för sysslolösa 

unga, 2013-05-24) nämner speciellt den långvariga sysslolösheten och arbetslösheten, som 

problematisk. Åtskilliga av de sysslolösa och arbetslösa ungdomarna nås inte av olika 

samhällsorgan, alla är exempelvis inte inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Därför är det många 

gånger svårt att hjälpa dem till fungerande lösningar. Politiker och myndigheter har trots sina 

ansträngningar ofta misslyckats. Artikeln antyder att detta problem ställs på sin spets genom 

upploppen: 

      

Politikerna, däremot bör framförallt inrikta sitt tänkande på skolan och arbetsmarknaden, liksom på 

segregationen i Sveriges huvudstad. En skola där bara 30 procent av eleverna klarar godkänt i alla ämnen 

skapar fler förlorare i livet än klassöverskridande livschanser. (Siffran som sammanfattar Stockholms problem, 

Dagens Nyheter, 2013-05-26) 

 

Flera artiklar beskriver hur de socialt utsatta områden som drabbats av kravaller även har 

utsatts för nedskärningar och nedrustningar i välfärden:  

 

Må vi alla förstå att vi bara får betala notan för den sociala sparslakt som drabbade de svagaste och gynnade de 

starkaste. (Där jag växte upp kanaliserade killarna sin ilska genom att krossa och bränna, Dagens Nyheter. 

2013-05-23)  

 

Citaten ovan är från en artikel (Där jag växte upp kanaliserade killarna sin ilska genom att 

krossa och bränna, 2013-05-23) som beskriver ungdomarna som deltar i kravallerna, som: 

”dem vi alla fruktar och fördömer”. Det är främst de andra ungdomarna och deras egna 

familjer i förorterna som blir drabbade av våldet, att det återigen är de redan utsatta som 

drabbas värst. Även om de är oskyldiga så får alla skulden. Artikel antyder att Husbyborna 

måste få tillbaka sina liv och makten över dem: 

 

Vi borde tala mer om alienationen som växer mellan en ungdomsgeneration i en paralyserad periferi som inte 

ser andra sätt att protestera mot maktens arrogans än att bruka våld. (Där jag växte upp kanaliserade killarna 

sin ilska genom att krossa och bränna Dagens Nyheter. 2013-05-23)  

 

Många boende som Svenska Dagbladet pratat med vittar om samma sak: Hur svårt det är att 

komma in i samhället och en besvikelse över att inget blir bättre. Om hur servicen har 

försvunnit från deras område, vilket ger dem en känsla av att deras stadsdel har övergetts: 
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Vi vill bara att det ska bli normalt här. Det behöver inte bli som på Lidingö eller Nacka, bara normalt. Men det 

händer ingenting. Nu tror jag att det är försent.  (Uppgivenhet råder i Husby, Svenska Dagbladet, 2013-05-22)  

 

En artikel (Kravallerna får inte krossa drömmen, 2013-05-23) får elever i Hjulstaskolan uttala 

sig om deras syn på situationen. De menar att konflikten mellan ungdomarna och polisen har 

sin grogrund i sysslolösheten. Men att de ungdomar som deltar i kravallerna överdriver och att 

de svärtar ner bilden av förorten och alla dess unga: 

 

De vill få uppmärksamhet av politikerna. De vill visa hur de lever. Men de överreagerar och överdriver med alla 

bränderna, det räcker nu.  (Kravallerna får inte krossa drömmen, Dagens Nyheter, 2013-05-23) 

 

I tidigare forskning återspeglas även dessa resultat, att nedskärningar i välfärden, och andra 

politiska brister påverkar samhället och dess människor negativt. Dessa nedskärningar kan 

leda till en försämrad samhälls- och boendemiljö i redan utsatta och missköta områden, vilket 

skapar en grogrund för missnöje och oroligheter. Reicher (1982) hävdar att en folkmassa är en 

respons på en socialt osäker situation, vilket gör att individen intar en ny social position som i 

sin tur leder till ett nytt socialt beteende. Detta kan kopplas till den osäkra situationen i Husby.  

Enligt Reicher (1982) är en grupp två eller flera individer, som är beroende av varandra, 

antigen på grund av gemensamma öden eller för att tillfredsställa behov eller nå mål. 

6.3 Dödsskjutningen av 69-åringen 

Detta tema kanske inte direkt kan ses som en orsak till kravallerna utan mer som bidragande 

faktor, som en tändande gnista. Det är främst de boende och organisationer etablerade i Husby 

som anger dödskjutningen av den 69-årige mannen som en bidragande orsak till utbrottet av 

kravaller. I en artikel (Det finns ingen utväg härifrån, 2013-05-26) intervjuas en deltagare 

som säger att dödsskjutningen blev en tändande gnista för kravallerna. En annan artikel 

(Kravaller kan inte ursäktas, 2013-05-22) uppger att även polisen menar att ungdomarna 

själva anger dödskjutningen som orsak. 

 

Flera artiklar antyder att kravallerna beror på misstron och missnöjet med polisen och andra 

myndigheter. De beskriver att en del boende och ungdomarna tillsammans med 

organisationen Megafonen innan kravallerna utbröt, hade krävt att dödsskjutningen av den 69-

årige mannen skulle utredas.  De kände att ingen lyssnade på deras krav: 



 

 23 

De lyssnar inte på oss. Vi måste kasta sten för att höras. Vi måste kasta sten för att de ska höras ända från 

periferin till maktens centrum. (När allt är över finns bara förlorarna kvar, Svenska Dagbladet, 2013-05-24). 

 

Denna artikel (När allt är över finns bara förlorarna kvar, 2013-05-24) beskriver hur 

kravallerna i Husby överensstämmer med andra kravaller. Det behövs en händelse som verkar 

som en tändande gnista för att kravaller ska uppstå. Ofta handlar det om att en person från de 

utsatta områdena hamnat i duell med polisen och att det har haft en dödlig utgång. Även en 

annan artikel (Brist på mening i tillvaron är en riskfaktor, 2013-05-22) anger att risken för 

social oro inte räcker utan att det behövs en utlösande faktor för kravaller, av det slag som har 

drabbat Husby. Den beskriver att dessa kravaller liknar de som har hänt i förorter till Paris, 

London och andra storstäder. Det handlar om segregerade områden, där andelen utrikesfödda 

är hög. Det finns stadsdelar med hög andel utrikesfödda där inte kravaller bryter ut, vilket 

tyder på att etnisk bakgrund spelar en viss roll men inte är avgörande. Andra bakomliggande 

förklaringarna till upploppen är den höga sysslolösheten, hög andelen av personer med 

försörjningsstöd och avsaknaden av behörighet till gymnasiet men att det också behövs något 

mer: 

 

Det är fråga om ett verkligt utanförskap, där ungdomar med svag tillhörighet i arbetslivet och skola lättare än 

andra grips av hopplöshet inför framtiden. En tändande gnista kan räcka för att detta ska få destruktiva följder 

som främst drabbar utsatta människor i den närmaste omgivningen. (Brist på mening i tillvaron är en riskfaktor 

Dagens Nyheter, 2013-05-22) 

 

Detta tema handlar i huvudsak om missnöje och att de boende i de utsatta områdena visar och 

ger utlopp för sitt missnöje. Det stämmer överens med tidigare forskning, där det har funnits 

ett missnöje som har verkat som en tändande gnista för uppkomsten av kravaller. Enligt, Le 

Bon (2002) så överdriver folkmassor ofta negativa känslor, det är primitiva drifter som levs 

ut. Detta kan kopplas till kravallerna eftersom både missnöjet och våldet är negativa känslor 

som lev ut. Kravallerna handlar om deltagarnas impulsivitet och gruppernas rörlighet, vilket 

gör dem oberäkneliga och svårkontrollerade.  

6.4 ”Unga arga män” 

Temat som här kallas ”Unga arga män” kan delas in i två grupper, vilka representerar de två 

falanger som ofta bildas efter kravaller. De delas in i de människor som förstår de som deltog 
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i kravallerna och deras beteende och de som fördömer ”bråkmakarna” och deras beteende. 

Artiklarna visar att de som deltagit i kravaller oftast förklarar sitt beteende med att det enda 

medlet för att synas och höras är genom våld. De känner sig ignorerade och protesterar därför 

med våld. Eftersom ingen har lyssnat på dem, ses våld som en sista utväg. Det är även ett sätt 

för dem att rikta sin ilska mot makten, att slå tillbaka. Andra deltagare medger även att det är 

ett sätt att försöka utöva makt och att skrämmas. En del artiklar redogör för experternas syn 

som framhäver att det handlar om ungdomar som inte längre har något att förlora och att det 

är mycket oroväckande och kan vara en fara för samhället. Andra menar att kravallerna inte 

kan ursäktas, att våld aldrig är acceptabelt.  

En artikel (Där jag växte upp kanaliserade killarna sin ilska genom att krossa och bränna, 

2013-05-23) redogör för att det i hög grad handlar om genus. Det gäller killar, det vill säga, 

”unga arga män”. Dessa är unga killar som inget har, som inget får och som inte kommer 

någonstans. De bär på en ilska och frustration och de inte hittar inget annat sätt att kanalisera 

sin ilska på än genom att krossa och bränna. Deras handlingar leder till mediala 

brandkårsutryckningar. Då får de äntligen en plats i nyhetsflödet: 

Kan man inte vara bäst på att vara bäst kan man bli bäst på att vara värst, skulle deras filosofi kunna 

sammanfattas. Man måste slåss för att synas. (Där jag växte upp kanaliserade killarna sin ilska genom att  

krossa och bränna, Dagens Nyheter. 2013-05-23)  

En annan artikel (Det finns ingen utväg härifrån, 2013-05-26) handlar om en man som har 

varit aktiv i kravallerna. Han får redogöra för sin syn på kravallerna och han förklarar varför 

han deltagit. Han berättar om att han trots att han deltagit i flera utbildningsprogram som 

kommunen anordnat, har han inte kommit ut i arbetslivet. Han menar att även om man 

försöker, finns det ingen utväg från Husby. Det känns hopplöst. Han väljer att visa sitt 

missnöje med våld som metod eftersom han anser att det är rätt väg att gå. Han gillar att 

diskutera politik och hävdar att folk vill att man ska skriva artiklar, debattera och använda 

demokratiska system. Men om allt detta har gjorts och inget har förändrats, vad är då nästa 

steg? Han ifrågasätter vad politikerna gjort för att göra livet bättre för ungdomarna. Orsaken 

till kravallerna är enkel menar han och lösningen likaså. Han menar att aggressiviteten beror 

på arbetslösheten:      

Ta vilken tidningsrubrik du vill, till exempel: ”40 aggressiva ungdomar kastar sten”. Byt ut ordet ”aggressiva” 

mot ”arbetslösa” så får du svaret på problemet. (Det finns ingen utväg härifrån, Svenska Dagbladet, 2013-05-

26) 
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Han medger att många av de som deltar i kravallerna gör det för att roa sig. Han själv har hört 

deltagarna skratta högt, när de inte vrålar eller hotar. Han har även hört polisens glåpord och 

förolämpningar under kravallerna. Han har sett polisens provokationer, aggressivitet, 

knytnävsslag och batongslag, visitationer och kontroller i Husby: 

Sanningen är att du får en kick av att sätta makten på plats. De som alltid trakasserar och behandlar dig som 

skit. (Det finns ingen utväg härifrån, Svenska Dagbladet, 2013-05-26) 

Till detta tema skulle även den hävdade bristen på föräldrarnas ansvar passa in. Det 

överensstämmer med tidigare forskning som visar att bristen på social kontroll ökar risken för 

oroligheter och kravaller: 

Det är givetvis föräldrarnas ansvar också. Föräldrar som för länge sen har förlorat makten över sitt eget liv och 

sina egna barn. (Där jag växte upp kanaliserade killarna sin ilska genom att krossa och bränna. Dagens 

Nyheter. 2013-05-23)  

Detta tema överensstämmer med den tidigare forskning och teori som nämnts ovan. I princip 

alla rapporter och studier nämner att deltagarna främst är unga män och att de agerar ut för att 

de är arga. Denna aggression beror ofta på ett missnöje. Vad missnöjet handlar om kan dock 

variera beroende på tid och plats. Berglund (2009) nämner att en del av dessa unga män deltar 

för att de tycker det är roligt och spännande. Detta tema kan även kopplas till Le Bons (2002) 

teori om folkmassan, som handlar om att när individen ingår i en grupp eller massa, kan den 

begå handlingar som den inte skulle ha gjort ensam. Trycket i gruppen är så starkt att 

individen handlar utan att reflektera, vilket är relevant i gruppfenomen som kravaller. 

Tesen eller effekten, ”prima inter pares” som Codol (1975) skriver om, syftar på att individer 

i folkmassan tycks tävlar om att uppfylla den etablerade normen bättre än alla andra, så till 

den grad att den stiger i intensitet. Codol (1975) ger exempel på att denna effekt kan 

appliceras på till exempel aggression. Det är högst relevant i våldsamma folkmassor och även 

för uppkomsten och upptrappningen av oroligheter till kravaller.  

6.5 Artiklarnas beskrivning av Husby 

I tidningsartiklarna beskrivs de boendes syn på hur det är att bo och leva i Husby och hur de 

tänkte och kände under kravallerna, om den nedstämdhet, bitterhet, hopplöshet, frustration 

och tvivel inför framtiden som finns i området. De känner att ingen bryr sig om dem och deras 
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område. De menar att de insatser som görs bara sker efter oroligheter och då oftast kommer 

för sent. Media kommer endast vid oroligheter, vilket ger en negativ bild av området. Under 

kravallerna fanns plötsligt media överallt, men efteråt när kravallerna upphörde lämnade alla 

journalisterna, politikerna och experterna området. Men de boende fanns kvar och de undrade 

varför de utsatta gav sig på de redan tidigare utsatta och vart beslutsfattarna tog vägen. Alltså 

finns samma känsla av frustration, rastlöshet och vilsenhet kvar i området. Allt blev som 

förut, som det var innan kravallerna.  

 

Artiklarna tyder på att de deltagande ungdomarna innehar en frustration som särskiljer sig 

något från de boendes. Deras frustration är mer aggressiv, den bygger på ilska och hat. De 

boendes frustration är mer hopplöst passiv, det vill säga de har fått nog och är nära att ge upp 

och flytta.  

De boende visar en uppgivenhet och besvikelse både över de som deltog i kravallerna och att 

de överhuvudtaget kunde ske, samt polisens arbete före, efter och under kravallerna. Både de 

boende, de deltagande ungdomarna och polisen är överens om att polisen inte når fram till 

ungdomarna. Det finns försök till en dialog men den är bristfällig. Alla är ense om att ett 

bättre förtroende måste skapas. Ett par artiklar som belyser detta är (Siffran som sammanfattar 

Stockholms problem, 2013-05-26; och Civil motkraft stoppar våld, 2013-05-23). De beskriver 

att polisen måste arbeta med att föra dialog, med tidiga ingripanden och att ha ett nära 

samarbete med socialtjänsten. Andra viktiga faktorer för att motverka oroligheter är att ha ett 

samarbete med kommunen och att ha generösa öppettider på ungdomsgårdar och till andra 

aktiviteter dit ungdomar söker sig. Polisen måste ha en bättre närvaro och synlighet i de 

drabbade områdena. Målet borde vara att etablera kontakter och stärka förtroende hos 

medborgarna och ha beredskap för att mobilisera mot våldet. Kravaller är kortsiktigt ett 

problem som är en fråga för polisen men det borde dessutom inte bara vara polisen som 

reagerar utan även samhället i stort.  

I en annan artikel (Uppgivenhet råder i Husby, 2013-05-22) vittnar polisen om svårigheter att 

få kontakt och nå fram till ungdomarna, speciellt de drivande krafterna i 

ungdomsgrupperingarna.  Enligt polisen rör det sig om en kärna på 30-40 ungdomar som 

eggar andra ungdomar till brott. I vissa kretsar och grupperingar vill man inte ha en relation 

med polisen. Polisen vill och försöker skapa förtroende. Upploppen kan ses som ett 

misslyckande från polisens sida:  
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Visst kan man uppfatta det så.  Samtidigt är det inte bara polisens ansvar i ett sådant sammanhang, men det är 

vi som måste rycka ut när det sker brott och bilar brinner. Men vi tänker inte överge medborgarna i Husby. 

(Uppgivenhet råder i Husby, Svenska Dagbladet, 2013-05-22) 

Nattvandrare vittnar om att de under kravallerna utsattes för våld av poliserna i situationer när 

de försökte föra en dialog med och skingra ungdomarna. Åtminstone en del av upploppen och 

bråken förefaller vara organiserade, enligt nattvandrare. När nattvandrarna och andra vuxna 

tillsammans gick ut på gatorna bidrog de till att åter skapa lugn.  

 

Flera av de boende, tillsammans med olika organisationer och företag i området, började 

engagera och organisera sig för att visa att våld inte är ett sätt att lösa problem och för att få 

ett slut på kravallerna. ”De goda krafterna” i området började samverka. Det anordnades 

manifestationer som samlade föräldrar, föreningar och ideella organisationer. De boende 

kunde förstå ungdomarnas agerande men samtidigt tog de avstånd:                                        

 

Det som har hänt här just nu är fruktansvärt, vi vill inte ha några ligistfasoner här i Husby. (Civil motkraft 

stoppar våld, Svenska Dagbladet, 2013-05-23). 

 

Detta citat är hämtat från en artikel (Civil motkraft stoppar våld, 2013-05-23) som handlar om 

en manifestation, som anordnats av nätverket Järvas framtid, för att protestera mot polisvåld 

och vandalisering. Deltagarna enades om att det behövs lokala krafter för att lösa problemen i 

närområdet: 

Det bästa man kan göra är att civilsamhället ställer upp och visar att det här inte är okej. Det ger betydligt 

större slagkraft än att polisen och politiker talar om hur det ska vara. (Civil motkraft stoppar våld, Svenska 

Dagbladet, 2013-05-23)  

Ett par artiklar (Reinfeldt vill inte trampa snett, 2013-05-22; När slagen haglar håller sig 

Reinfeldt borta, 2013-05-21) tar upp den dåvarande statsministerns, Fredrik Reinfeldts syn på 

kravallerna. Han hävdade att alla måste hjälpa till med att återställa lugnet i Husby. Han 

uttalade sig i ett pressmeddelande, om att Husby ska ges tillbaka till de boende och att några 

få våldsverkare inte ska få bestämma. Han menade att för att genomföra detta behövs 

ytterligare insatser, framför allt behövs resurser för att förstärka skolan och för att underlätta 

för ungdomar att få jobb. Innan denna presskonferens hade han kritiserats för sitt svala 

agerande i början av kravallerna. Artiklarna framför att ett enkelt sätt att visa att samhället tar 

Husbybornas problem på allvar är att politikerna markerar kraftigt att samhället ska agera.  
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En fras som återkommer i artiklarna, både bland journalister, ”experter”, de boende i Husby 

och de som deltar i kravallerna är: ungdomar som inte längre har något att förlora och att det 

är farligt: 

Det har blivit värre de senaste fem åren, det finns många unga som inte pluggar, inte jobbar, inte gör någonting 

och bara driver på stan på dagar och nätter, det är jättefarligt. (Enklaste vägen ut är att flytta. Dagens Nyheter, 

2013-05-22)    

 

En artikel (De flesta tidigare dömda för brott, 2013-05-25) nämner en kartläggning som 

Dagens Nyheter gjort. Den visar att de flesta misstänkta är unga män mellan 15-28 år, 

majoriteten av dem har tidigare har dömds för brott och är välkända hos polisen. Dessa har 

redan i tidig ålder ett långt straffregister och berörs av flera anmälningar till socialen. Flera av 

dem har omfattande problem i familjen med, till exempel missbruk och våld. Av dessa har 

flera i olika omgångar varit omhändertagna av sociala myndigheter och i perioder varit 

placerade på olika behandlings och ungdomshem. De har alltså svåra problem med droger, 

familj och psykisk ohälsa. De kommer från olika delar av Stockholms län, några från andra 

delar av landet.  Men ett fåtal är tidigare helt ostraffade.  

 

Berglunds tes om ”De dubbla massorna”, det vill säga att en grupp kan starta oroligheterna 

och att en annan grupp tar en annan över i slutskedet, får också stöd i resultaten. Flera av 

artiklarna beskriver hur personer, boende och yrkesverksamma i Husby nämnde att de inte 

kände igen alla personerna som deltog. Det tyder på att det kom utomstående personer för att 

delta. De ”andra” kom i efterhand, vilket troligtvis visar på att de kanske hade andra 

anledningar eller motiv till att delta i kravallerna. Enligt, Reicher (1982) har det ofta noterats 

att individer i en folkmassa uppvisar känslor av oändlig makt. Det som en enskild individ inte 

kan uppnå, har en folkmassa på hundratusen inte några svårigheter med alls. Förväntningarna 

att lyckas har en större chans att infrias för individerna i en folkmassa än för de enskilda 

individerna  

Le Bon (2002) hävdar att det vanliga motivet, för brott begångna av individer i folkmassor är 

att det var kraftfulla och smittsamma förslag, som bidrog till deras handlingar. Individerna 

som deltar i dessa brott är övertygade om att det gjort sin plikt. Folkmassor kan förutom att de 

är primitiva, impulsiva, våldsamma även uppvisa känslor av entusiasm och heroism. På så sett 

kan en folkmassa förändra en individ till både kriminell och hjälte. 
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7. Diskussion 

Denna uppsats syfte och frågeställning har varit att se hur uppkomsten av kravallerna i Husby 

2013 kan förklaras och på vilket sätt de beskrivits och förklarats i media. Den första 

frågeställningen formulerades: Hur kan uppkomsten av kravallerna i Husby förklaras? Den 

andra lyder: Hur förklaras och beskrivs dessa i media?  

Den första frågeställningen som är mer övergripande har besvarats, genom att både det som 

redovisas i avsnitten om tidigare forskning och teori går att applicera på kravallerna i Husby. 

Tidigare forskning har visat att till exempel segregation, arbetslöshet och nedrustningar eller 

bristande välfärd och brist på social kontroll har setts som förklaringar till uppkomsten av 

upplopp. På grund av dessa brister upplever innevånarna i de utsatta områdena utanförskap 

och maktlöshet. Innevånarna själva beskriver känslor av hopplöshet, bitterhet, uppgivenhet, 

frustration och missnöje. Dessa känslor påverkar individers handlingar. Vissa väljer att 

mobilisera sig fredligt medan andra tar till våld. Även teorier kring gruppbeteende som kan 

kopplas till våldsamma aktioner, såsom kravaller framhäver att individens känslor och 

handlingar är centrala för uppkomsten av dessa. Enligt Le Bon (2002) handlar det även om 

impulsivitet och frånvaron av förnuft och ansvar, eftersom det tryck eller den kraft som 

folkmassan utövar på individen gör att individen handlar utan att reflektera. Det som Le Bon 

beskriver, är det vi idag kallar ”grupptryck”. Detta gör att individen kan utföra handlingar 

tillsammans med folkmassan, som den inte skulle kunna utföra ensam. Det kan både handla 

om handlingar som går emot individens vilja och handlingar som är för svåra för den att 

utföra ensam. Enligt Le Bon (2002) existerar inte begreppet ”omöjligt” för individen i 

folkmassan. En enskild individ vet mycket väl att han ensam inte kan ” sätta eld på ett hus 

eller plundra en butik” men tillsammans i massan är det möjligt.  

Det tycks som deltagarna i kravallerna i Husby har drabbats av liknande känslor och 

handlingar som de Le Bon beskriver inverkar på individerna i folkmassan. De impulsiva och 

primitiva känslorna förstärks, vilka i sin tur leder till negativt beteende. Deltagarna känner att 

ingen har lyssnat på dem och använder sig därför av våld, som en sista utväg för att synas och 

höras.  De hävdar att våld är rätt, antagligen på grund av att de är fria från förnuft och ansvar, 

på samma sätt som Le Bon beskriver att folkmassor är. Le Bon hävdar även att folkmassor 

både har en låg moral men att de även kan ha en hög och ädel moral. Det kan tyckas som att 



 

 30 

deltagarna har förlorat sin moral, medan de själva skulle kunna hävda att de har en hög moral 

eftersom de handlar för att nå ett mål, som de anser är ädelt. Även om de är omoraliskt att 

bruka våld, så anser det att det är rätt eftersom de gör det för att uppmärksamma orättvisor. 

När det gäller den andra frågeställningen visar resultaten av de valda artiklarna att det i 

huvudsak går att finna fyra kategorier till förklaringar för uppkomsten av kravallerna i Husby. 

Dessa har kallats: ”socioekonomiska orsaker”, ”politiska orsaker”, ”dödsskjutningen av 69-

åringen” och ”unga arga män”. Dessa beskriver att segregationen, sysslolösheten, 

arbetslösheten, nedskärningar samt känslan av utanförskap och maktlöshet leder till ett 

missnöje och en frustration. Denna frustration och missnöjet verkar som en grogrund för 

kravaller. Det finns även en misstro mot olika myndigheter och då speciellt polisen. Det 

behövs även en händelse som verkar som är en utlösande faktor för att upplopp ska uppstå 

och detta går också att finna i Husby. Dessa resultat får stöd i den tidigare forskning och teori, 

som beskriver att kravaller beror på segregation, sysslolösa ungdomar, missnöje och 

frustration. Även den andra frågeställningen har därmed besvarats.  

Min tidigare uppfattning, om att segregation och andra socioekonomiska orsaker skulle kunna 

vara bidragande orsaker, har bekräftats av dessa resultat. Segregation som är en 

återkommande förklaring eller orsak, beror både på själva boendesituationen men även 

arbetslösheten skapar utanförskap. Svenska arbetsmarknaden anses vara dålig på att tillvarata 

invandrares utländska kompetens och utbildning. Ibland anses det svårt att jämföra utländska 

utbildningar med den svenska motsvarigheten och det tar ofta alltför lång tid för att få sin 

utbildning ”godkänd”. Även de så kallade andra och tredje generationens invandrare som har 

studerat i Sverige, vittnar om att de har svårt att få arbete. De hävdar att det är deras 

”utlandsklingande” namn som minskar deras chanser att få ett ”bra” arbete. Min personliga 

åsikt är att detta måste förändras för att lyckas med att bryta segregationen. Om fler 

invandrare kommer in på arbetsmarknaden och får arbeten som motsvarar deras kompetens, 

kan deras levnadsvillkor förbättras och det leder till en gynnsam utveckling för 

arbetsmarknaden och samhället i stort. Detta skulle kunna bidra till att arbetslösheten i de 

utsatta områdena minskar och genom detta kan områden förändras och få en högre status. 

Även rörligheten i området ökar, om de som har fått ett ”bra” arbete och bättre ekonomi 

flyttar ut, vilket skulle kunna bidra till att segregationen minskar. 

Den beskrivande bilden av Husby som ses i resultaten tyder på att det finns ett missnöje och 

en bitterhet mot samhället och politikerna. Jag anser att det är problematiskt att innevånarna i 
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Husby tycks ha en åsikt om kravallerna och vad som orsakade dem och att politikerna tycks 

ha en annan. De boende påpekar den sociala utsattheten medan politikerna tycks reducera 

problematiken till att de gäller ”ligister”. De boende utrycker att det finns en önskan om 

förbättringar och insatser, som inte har infriats. För att försöka förändra sin situation och sitt 

område så har de tagit saken i egna händer. Olika organisationer och ideella föreningar har 

bildats, ett exempel är organisationen Megafonen. Även nattvandrare och föräldrar i området 

organiserar och engagerar sig. Det är positivt, det visar att det finns hopp. Resultaten visar 

även att dessa förändringar bäst infrias om de är de berörda själva som organiserar sig, 

eftersom de är de själva som måste verkställa och upprätthålla dem.  

Resultaten visar även att skolan är viktig, om den fungerar bra så bidrar den till att fler unga 

får godkänt. Om fler ungdomar får en god utbildning leder det till fler kommer ut i arbetslivet. 

Det minskar sysslolösheten och på så sätt risken för oroligheter. Även skolan kan arbeta 

tillsammans med socialtjänsten och polisen för att försöka nå de unga som ligger i riskzonen. 

En annan viktig faktor är att ta reda på vilka insatser som är verksamma, vad som verkligen 

fungerar. Det handlar om att ge hjälp på rätt sätt. Att ge de berörda medel för att förändra till 

förbättring men de måste göra dessa förändringarna själva.  Förändringen måste ske inifrån 

och ut inte utifrån och in. Det är en växelverkan mellan att ge och ta kunskap som på så sätt 

sprider kunskap.  

Media rapporteringen kring kravallerna var massiv och de uppmärksammades även 

internationellt. Förslag på framtida forskning skulle kunna vara att undersöka hur kravallerna i 

Husby har beskrivits i andra stora dagstidningar, både nationella och internationella. Detta för 

att se om det finns några likheter eller skillnader mellan dessa. Ett annat förslag på framtida 

forskning skulle kunna vara att studera vilka åtgärder som bör vidtas för att förebygga och 

förhindra uppkomsten av upplopp eller åtminstone minska risken för att kravaller ska uppstå. 
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