
Upplopp i Stockholms västra 
förorter
– En kvalitativ studie kring varför ungdomar 

startar upplopp

Södertörns högskola | Institutionen för kultur och kommunikation

Kandidatuppsats 15 hp | Pedagogik med interkulturell inriktning| 

höstterminen 2011

(Frivilligt: Programmet för xxx)

Av: Sarah Hansen Karaduman
Handledare: Maria Borgström



Abstract
Department of culture and communication, Education
Södertörn University
Autumn semester 2011
Undergraduate dissertation
By Sarah Hansen Karaduman

Riots in the western suburbs

The purpose of this essay is to investigate and analyze why a particular phenomenon 

is happening. The phenomenon is described like riots in Stockholm’s western 

suburbs, where youths have burned and destroyed social facilities. When this 

happened the youth was also throwing rocks at the police cars and the firefighters that 

were trying to come in and stop the damage they were causing. It has also occurred a 

couple of more incidents but this is the one that got most attention in the media. 

My aim is to find out why the youths in this suburbs are causing this riot and events 

like this one, and destroying there own suburbs, something that they usually  are so 

proud of. In this essay there are interviews whit 4 youths and 2 organic intellectuals 

this people has lived there entire life in the western suburbs, I also interviewed a 

patrolling police officer ho is working in this suburbs. This was to get a bigger view 

to analyze, I tried to listen to all sides of the story and then analyze it. By analyzing 

the interviews with consideration to the theories. The results showed that there are 

several things that can trigger this behavior. A lot pointed to that media has a lot to 

with it, by the way that they present this places and the people that lives here. People 

that comes from country far away have a harder time getting a job then Swedes witch 

leads to that they don’t have the same amount of money and resources. And many of 

the people that live in these areas feel segregated and neglected by the Swedish 

society. The youths in this suburbs create on groups or gangs where they feel that they 

can feel community/connection. Sometimes when this things happen it is in a relation 



whit another event that they don’t feel that they have any other solution to then doing 

this things.  And sometimes more rarely they just want to make noise and be seen. 
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Förord

Min B-uppsats handlade om ritualer bland ungdomar i de västra förorterna och 

behandlade kort ungdomarnas identitetsskapande efter att jag började skriva min B-

uppsats har mycket hänt i dessa förorter. Bland annat har en ungdomslokal blivit 

nerbränd och förstörd. Vissa tidningar var inte sena med att kategorisera detta som 

upplopp. Därför blev min C-uppsats nästan som ett fördjupningsarbete till min 

tidigare uppsats.

Denna uppsats skulle aldrig ha kunnat bli av utan min handledare Maria Borgström 

samt min lärare Tobias Hübinette. Jag vill också tacka min mamma som har ställt upp 

oerhört mycket under den här tiden.

Jag vill dessutom ge ett stort tack till alla mina informanter och alla de som har fått 

agera bollplank under tiden som jag har diskuterat och analyserat min uppsats.

Stort tack utan er hade denna uppsats aldrig varit möjlig! 
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Bakgrund

Mitt intresse för att forska och skriva om oroligheterna i Stockholms västra förorter 

grundar sig på en nyfikenhet och behov att få svar på frågan: ”vad är det som ligger 

till grund för lusten eller behovet att förstöra och sabotera i den egna bostadsorten?”. 

Under fem intensiva dagar i augusti 2011 drabbades Englands fattigaste förorter av 

kravaller. Det var andra och tredje generationens invandrarungdomar som brände hus 

och plundrade i det egna bostadsområdet. 

Under de senaste åren har även Sverige och Stockholm drabbats av oroligheter i 

förorterna. Det har förekommit flera incidenter där ungdomar förstört och vandalisera 

bland annat byggnader av stort värde i det egna bostadsområdet. 

Eftersom jag själv är uppvuxen i en av Stockholms förorter så är jag självklart mycket 

intresserad av fenomenet. 

Hur och varför uppstår behovet att förstöra och sabotera? Min nyfikenhet handlar om 

hur vidare detta handlar om utanförskap, fattigdom eller om det är en klassuppror.

Därför har jag valt att skriva min C-uppsats kring ämnet varför vissa ungdomar väljer 

att förstöra och skapa orolighet i sitt eget bostadsområde/den egna förorten. 

Jag hoppas att genom denna uppsatts kunna komma till klarhet med varför dessa 

ungdomar från de västra förorterna agerar på det här sättet. Och i och med detta 

kanske också väcka uppmärksamhet kring vad som skulle kunna göras i framtiden för 

att undvika liknande situationer.



Då dessa oroligheter naturligtvis har uppmärksammats i nyhetsrapporteringen 

kommer jag i min uppsats också hänvisa till vad som framförts i massmedia. 

Massmedia, står i det här sammanhanget för DN, SvD, Metro, City samt SVT och

TV4s nyhetsrapportering

Problemområde

 I juni 2010 så beskrev de största tidningarna i Sverige hur det utbrutit upplopp i 

Rinkeby och om ett fåtal individer som förstört stora kommersiella värden och en del 

av den gemensamma tryggheten i Rinkeby. Metro skriver bland annat att området 

påminner om en krigszon  

”Ett vittne som vill vara anonymt berättar för tidningen Metro att området påminde 

om en krigszon” Och både SvD DN och Metro använder det här citatet (Runqvist 

2010).

DN skriver om polisen som fått jobba hela natten, från kvällen fram till morgonen för 

att behålla lugnet i stadsdelen. Slutresultat av detta upplopp var att Rinkebyakademien 

som var skapad  2008, och har arbetat med olika mentorsprogram, avsett att ”guida 

ungdomar in i vuxenvärldens arbetsplatser och lära de dem koder, regler och sociala 

färdigheter de behöver i framtiden som arbetstagare/arbetsgivare” (Forsström 2010) 

brann ner till grunden.

Forsström skriver vidare:

”För andra natten i rad skakades Rinkeby av våldsamma upplopp. 50-talet ungdomar 

kastade sten mot poliser och attackerade brandkåren. Minst elva bränder startades, 

varav den allvarligaste ledde till att Rinkebyakademien brann ner”. 

Ett intressant perspektiv i detta är, trots att alla de stora tidningarna(DN, SvD, 

Aftonbladet och Expressen) rapporterade kring detta upplopp så var det bara DN som 

i förbifarten tog upp händelsen med att polisen hade avlossat skott den första kvällen 



av oroligheter i Rinkeby. Detta är ett pressmeddelande som jag hittade på polisens 

hemsida angående vad som hände i Rinkeby 

- Pressmeddelande: ”14 personer misstänkta för upploppen i Rinkeby.  Den 7 juni 

drabbades Rinkeby av oroligheter. Skadegörelse och stenkastning mot bland annat 

polisen gjorde att polisen tvingades dra tjänstevapen och skjuta varningsskott. Samma 

natt sattes Nordeas bankkontor i Rinkeby i brand. Nästföljande kväll eldhärjades även 

Rinkebyakademin och skolan fick stora materiella skador.”

(Eriksson 2010)

Den 22 augusti år 2011 så återinvigdes Rinkeby akademien av prins Daniel. 

Men natten till den 22 augusti så vandaliserades ungdomshuset Blå huset  i Tensta, då 

några ungdomar körde in en bil i byggnaden och försökte sätta eld på Blå huset.

(Göransson 2011)

 Majoriteten utav mina informanter är av manligt kön vilket leds tillbaks till det 

faktum att de flesta som är med i dessa upplopp är av manligt kön. Det kan finnas 

flera olika orsaker till detta, bland några orsaker som spelar in är att tjejer ”pressas” 

mer för att vara aktiva och framgångsrika inom skolväsendet både hemifrån och ifrån 

andra sociala aktörer medan killar är däremot pressade i mer sociala relationer(León 

Rosales, 2010 ) Det finns även forskning som visar på att män är mer utåtagerande än 

kvinnor vid känslor av hat eller skam. Kvinnor blir vid dessa känslor mer 

självdestruktiva, men män vill på ett annat sätt få utlopp för sina känslor. (Starrin 

2011) Med detta i åtanke är det inte konstigt att dessa ungdomar till största delen 

består av unga män. 



Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fenomenet hur ungdomar från förorten 

som oftast är killar/unga män känner ett behov av att ta sönder, förstöra, sabotera 

byggnader och saker som finns i deras egen närmiljö och kontext. Sådant som de 

egentligen skulle kunna ha nytta utav och vara stolta över. Därför är mitt syfte, varför 

ungdomarna skapar oroligheter i sina egna förorter? 

 Jag vill ta reda på detta inte bara genom ungdomarnas synvinkel utan jag vill också 

analysera detta från ett bredare perspektiv. Genom att intervjua en patrullerande 

närpolis i området så får jag en vinkel från någon som jobbar i området och har 

deltagit när oroligheter har pågått i området.  Vilka olika faktorer har lett fram till att 

dessa ungdomar väljer att förstöra viktiga sociala platser i deras egen närmiljö?

Varför skapas upploppen av just dessa ungdomar i just denna kontext?

Tidigare forskning 

Eftersom min forskning kretsar kring förortens ungdomar och varför det sker 

oroligheter i vissa förorter så använder jag mig av tidigare forskning som behandlar 

ämnet hur förorten presenteras och diskuteras i politiska sammanhang. Samt en 

forskning som handlar om varför upploppen i de Franska förorterna startades.

Här följer de väsentligaste delarna från Tedros forskning om den svenska förorten.



Tedros har i sin avhandling: Utanför staden; konkurrerande framställningar av 

förorten i svensk storstads politik, gjort en granskning av politiska policydokument 

under tio år, från slutet av 80-talet till slutet av 90-talet. avhandlingen handlar om att 

politiska problem inte är självskapande utan de är modellerade och skapade, alltså 

konstruerade till att se ut som de gör nu. 

I forskningen analyseras politiska policydokument.

Eftersom politiska förslag inte bara ger en så kallad lösning på problemet utan också 

definierar problemet. 

Under dessa tio år som forskningen pågått har det funnits flera konkurrerande 

framställningar av storstaden, men den mest dominerande framställningen har varit 

den att storstadens problem främst läggs till dess utkanter, alltså dess förorter.

Dessutom visar forskningen att beteckningen ”invandrartäta områden” ersätts med 

vad som framställs som en mer inkluderande beteckning; ”Socialt utsatta områden” 

Dock visar Tedros forskning att den nya beteckningen som skulle vara mer 

inkluderande och leda till en avstigmatisering snarare ledde till starkare territoriell 

stämpling av platserna.  

Huvudlinjen i utredningarna och propositionerna är att åtgärder riktade mot gruppen 

invandrare endast ska vidtas i de fall där det är särskilt befogat. Samma åtgärder kan 

dock vidtas så länge kategoriseringen är en annan, Stöd till ”invandrartäta” områden 

som i den politiska diskursen uppfattas som problematiskt döps om till stöd till 

”utsatta” områden. Fokuseringen på dessa områden som urbana problem resulterade i 

att urbana problem handlade om problemen med marginalisering. Att lokalisera 

problemet med arbetslöshet och hög nivå av socialbidrag till dessa områden gör att 

urbana problem associeras till dessa områden. Problemen som är identifierade i dessa 

områden blir nu lätt att definiera som problemen med området (Tedros 2008).

Mustafa Dikec som är docent vid Royal Holloway universitet i London  har skrivit:

”Badlands of the republic- Space, politics and urban policy”  som handlar om fransk 

politik i samband med upploppen i Frankrike från år 1981 fram tills de stora 



upploppen 2005. 

Han har valt att analysera problemen som en polisordning, Dikec skriver om hur 

upploppen inte bara handlar om bränder och plundring utan måste ses i ett större 

sammanhang. Ordningen som existerar i förorten är skapad av välvilliga politiker 

genom ”urban politik”. Dikec menar att under årens lopp har politiker skapat en 

rumslig ordning i förorterna och det har förändrat hur vi ser på upplopp.Han visar på 

artiklar i franska tidningar hur hotet har ändrat färg över de senaste tjugo åren även 

om invandrarna i dessa områden inte har ökat dramatiskt. Från att hotet från förorten 

har varit ett vitt hot till att ha blivit ett svart hot.

Många olika journalistlister som pratar om förorten har idag institutionaliserats av den 

statliga politiken och den polisordning som byggts upp under åren av den statliga 

politiken, därför anser Dikec att mediebevakning är mycket illustrativt och nyttigt att 

forska i, men innerst inne måste vi förstå att bilderna de representerar och de termer 

de associerar med områden har institutionaliserats,

Han har delat in 3 tidsperioder för upplopp och urban politik

Den första 1981-1989  är lokal geografiperioden, 

den andra 1990-1992 är relativ geografiperioden, 

den tredje 1993- fortsättande är status geografiperioden.

Starten för urban politik är också starten för extremt våld i förorterna, 1981 brändes 

det några bilar i Frankrikes förorter detta hade endast skett vid ett fåtal tillfällen 

tidigare.

Men det viktiga med händelserna 1981 är i vilket sammanhang de skedde, 1981 var 

det första gången som vänstern kom till makten i Frankrike på 26 år, det innebar en 

väldigt stor oro bland fransmännen, om kommunismen skulle ta över. Så såg 

situationen ut när man satte eld på bilar i förorten.

Regeringen reagerar på detta genom att starta ”urban politik” med några väldigt starka 

ideal, man talar om rätten till staten och 23 förorter valdes ut till projektet, därför att 

de hade problem, men också potential.

Planen var att arbeta i dessa 23 förorter genom politiska aktivister, detta skulle starta 



en territoriell politisk dynamik. De utvalda förorterna skulle ta sig upp ur krisen och 

sedan kunna bli positiva modeller för andra liknande områden. Därefter var planen att 

ta bort ”urban politik projektet”. ”Urban politik projektet” startade alltså som en 

tillfällig lösning. Något år senare fanns det 148 förorter i programmet och projektet 

hade förlorat sin experimentella karaktär.

År 1990 var det återigen stora upplopp i en av de förorter som omfattades av ”urban 

politik projektet” det var ett av de största upplopp som ditintills hade skett och en ung 

man blev mördad i en incident där en polis var inblandad.(Polisen blev aldrig dömd) 

De utlösande faktorerna för de här upploppen var bland annat: 

     1. ”slöjaffären” som inträffade 1989 då tre unga flickor blev utslängda från skolan 

för att de hade haft slöja på sig.

2. Salman Rushdie affären, (Rushdie är mest känd för de kraftiga reaktioner i den 

muslimska världen som hans fjärde roman The Satanic Verses, gav upphov till 

Satansverserna , publicerades 1988, och Salman Rushdie blev känd över hela 

världen. En stor del av världens muslimska befolkning läser innehållet i 

Satansverserna som en hädisk representation av profeten Muhammed. Boken 

förbjöds därför i många länder med stora muslimska befolkningsgrupper, men 

värre var att följa. År 1989, då en ledare i Iran Ayatollah Ruhollah Khomeini 

tillkännagav på radio och förklarade att Satansverserna var hädiska och 

meddelade att Salman Rushdie skulle avrättas),

3.  Intifadan (som är ett arabiskt ord för upplopp används för den Palestinska 

kampen mot Israel och började användas 1987 då det bröt ut stora upplopp i 

Palestina.),  

                   4.  Gulfkriget höll på att bryta ut.

Detta är en internationell och nationell kontext där islam spelar stor roll.

Innan upploppen 1990 hade inte någon kopplat ihop islam med förorten. Men efter 

alla dessa incidenter blev de oskiljaktiga.

År 1990 var det också 400 förorter som omfattades inom ”urban politik” detta är 



också det året som departementet för urban utvecklingspolitik startas.

Den stora välfärdsstaten Frankrike ser sig tvungen att satsa på förorterna med stora 

investeringar, man skapar ett statlig institut som inom ramen för ett stort nationellt 

program producerar statistik om dessa områden. Under denna period så engageras 

justitieministern och underrättelsetjänsten i förortsproblematiken och Franska 

underrättelsetjänsten inrättar en avdelning som övervakar förorterna, de utgår från de 

förorterna som omfattas av urban politik projektet.

År 1990  införde man termen ”urbant våld” och började föra statistik över detta, 

eftersom det innan dess inte funnits några siffror över detta, så sköt statistiken i 

höjden. Det var så här man skapade bilden av förorterna

År 2005 skedde de största upploppen, det var då 750 förorter som omfattades av 

urban politik. Under 80 och 90 talet tänkte politikerna att dessa incidenter hade ett 

politiskt budskap men 2005 kallar Nicolas Sarkozy Frankrikes president dem för 

slödder och menar att de är ”härmapor” som bara vill synas på tv.

Alla dessa röster och politiska budskap bakom incidenterna förvandlades till oljud, 

År 2005 var det 300 kommuner som var inblandade i upploppen, på 80 talet var det 

fem stora upplopp, på 90 talet var det 48 stora upplopp och 300 ”mini riots”.  Därför 

stämmer inte teorin om att upploppen spred sig så mycket under 2005 för att folk bara 

härmade det de hade sett, och därmed också önskade vara med i tv.  Om så hade varit 

fallet hade detta också skett tidigare. (alltså att man ville synas i tv och härmas).

Det är samma förorter som är inblandade i urban politik som i upploppen. Vilket tyder 

på stora strukturella problem. Dessa områden är också områden av massarbetslöshet 

och strukturell arbetslöshet, det förekommer diskriminering, territoriell stigmatisering 

och polisvåld. Av 48 upplopp utlöstes 34 av att en ung person, oftast någon med 

utländsk härkomst, blev mördad.  I minst 30 av fallen så var polisen involverad, år 

2005 var det samma historia igen- Trots detta har ännu inte någon enda polisman 

blivit dömd. Ett annat problem är förtrycket och övervakningen av förorterna, 

människor som bor i förorterna känner en stor oro inför framtiden.(Dikec)

 



Här följer två olika forskningar av bl.a. Arai som handlar om diskriminering i 

arbetslivet.

En forskning gjord av bl.a. Arai vid Stockholms universitet visar att vid lika meriter 

har personer med namn som uppfattas som svenska dubbelt så stor chans att bli kallad 

till arbetsintervju som personer med ett arabiskt klingande namn (Arai, et al 2008)

I en annan studie från Arai m.fl. visas det att personer som bytt efternamn från ett 

”Arabiskt” klingande namn eller ett namn som associeras med forna Jugoslavien, 

Polen eller före detta Sovjetunionen till ett neutralt eller ett ”Svenskt” klingande namn 

i genomsnitt ökar sin årsinkomst med 10.000-15.000  (Arai, et al, 2006).

Teori

 

Alienation 

Är ett centralt begrepp enligt många inom marxismen och betyder förfrämligande. 

Förfrämligande innebär en känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och 

brist på identitet. Begreppet har främst använts inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Enligt Marx så skapar kapitalismen alienation i alla samhällssektorer, inte ens de rika 

är immuna mot den. De rika i samhället, den härskande klassen - bourgeoisie är med 

nödvändighet alienerade från de fattiga i samhället - proletariatet eller massorna. Men 

även de fattiga är offer för alienation de är alienerade från sitt arbete, de upplever sig 

själva som endast varor och de lider svårt både fysiskt och psykiskt (Berger,et al 

1999) 

Marx menade att samhället mer och mer delades in i två definierade samhälles 



grupper dessa var bourgeoisie och proletariatet, inom dessa fanns det dock också 

undergrupper som kvalificerades in i någon av dessa två grupper (Marx 1848)

Marxistiska kritiker menar att den alienation som Marx fann i de 

borgliga/kapitalistiska samhällen har inverkat på psyket hos arbetarna och alla andra 

som har fått lära sig att varor lindrar känslan av alienation och tomhet (Berger, et al 

1999). 

 Konsumtionskulturen och konsumtionsbegäret visar att alienation är mycket praktiskt 

för dem som kontrollerar ekonomin, eftersom det är den själsliga ångesten och 

känslan av att vara främmande för det egna jaget som får människor att oavbrutet 

köpa produkter och tjänster i ett försök att lindra sin alienation. Reklaminstitutionerna 

och massmedia har stor betydelse, det är de som får oss människor att bli medvetna 

om produkter och ger tjänsterna och produkter en symbolisk innebörd (Berger, et al 

1999)

Media

I frankfurtskolan inom marxismen så hävdar man att massmedia faktiskt hade hindrat 

historien från att utvecklas som den annars skulle ha gjort enligt ett marxistiskt 

perspektiv. Detta genom att undergräva massorna - proletariatet, massorna drogs av 

media in i konsumtionskulturen, och hjärntvättades av massmedierna och glömde i 

och med detta bort sin klass identitet och behovet av revolution eller åtminstone 

behovet av stora strukturella politiska och ekonomiska förändringar i samhället 

(Berger, et al 1999) 

Inom marxismen så menar man också att upprätthålla den rådande normen och 

ordningen är viktigt för den härskande klassen inom kapitalistiska samhällen. Genom 

att utsättas för så mycket stereotyper och en atmosfär där brott ses som normalt så kan 

de stora massorna förlora förmågan att se verkligheten så som den är, de kan till och 

med förlora förmågan att tillhandahålla sig livserfarenheter (Berger, et al 1999).

Det är väldigt få som erkänner att de själva blir påverkade av media, det är betydligt 



fler som tror att andra blir påverkade av samma medieinnehåll, överlag så bedömer 

människor att andra är mer mottagliga för medias påverkan än vad de själva är 

(Strömbäck 2000)

Massmedierna har också bidragit till att skapa en negativ bild av invandrarungdomar 

som avvikare och offer. De förväntas bo i segregerade områden vara utsatta för 

kulturkrockar, tala dålig svenska och i stor utsträckning avbryta skolan. Detta tenderar 

att bli en självuppfyllande profetia (Borgström, et al 2006) bilden som visas upp av 

verkligheten och den riktiga verkligheten är inte samma sak och avståndet emellan 

dem kan vara betydande. Desto större skillnad det är mellan bilden av verkligheten 

och den riktiga verkligheten, desto mindre är människor medvetna om att detta bara är 

bilder utav verkligheten och desto större är risken för manipulation och missförstånd 

(Strömbäck 2000)

 Dessutom påverkar media inte bara de människor som inte kommer från det område 

som presenteras, utan även de människor som bor i det omtalade området blir 

påverkade utav stereotypifieringen.

Grupp Identiteter/ Vi och dom perspektiv

I vardagliga samtal skiljer man oftast mellan personlig och kollektiv identitet, där den 

personliga identiteten svarar på frågan ”vem är jag?” och den kollektiva identiteten 

svarar på ”vilka är vi?”

Enligt etnicitetsforskningen är identiteten snarare knutpunkten mellan den inre och 

yttre verkligheten, där identitet skapas i relation mellan individen och andra, såväl 



som mellan grupper. 

Ett annat sätt att skilja på begreppet identitet är genom att ställa frågan om det är en 

självdefinition eller om det är utifrån definierat. Samtidigt som identiteten formas i 

relation med omgivningen och förändras över tid (Borgström, et al 2006) 

Så identiteten formas utav flera olika faktorer. Inte bara personliga identiteter  eller 

gruppidentiteter utan också utomstående faktorer så som hur andra definierar en. 

Etniska grupper som befinner sig inom samma geografiska område har en tendens att 

anse att den andra etniska gruppen skiljer sig väldigt mycket även om de kan ha 

nästan samma kultur. Detta bygger först och främst på stereotyper. 

Problemet med varje gemenskap är att inte alla kan vara med i den, gemenskapen är 

oftast avgränsad utåt och man måste definiera en inträdesbiljett till den (Hylland 

Eriksen 1999)

Grupper skapas i relation till varandra och ”den andra” behövs i definitionen utav ett 

”vi” och stereotypen av invandrarkillen är en figur som reproduceras i 

populärkulturen, maffiafilmer och rap musik.  Berättelsen om det stereotypa är också 

ett kommunikativt verktyg som kan användas för att positionera sig i mötet med ”de 

andra”(Jonsson 2007) Exempelvis när en ungdom från förorten vill positionera sig så 

kan han spela på att han har utländsk bakgrund eller att han kommer ifrån en farlig 

förort. För att bekräfta fördomar vissa kan ha, och genom deras reaktioner och frågor 

få det bekräftat att han verkligen är en förorts grabb.

I vissa förortsområden så skapar de unga egna kulturer och gemenskaper som 

utvecklar strategier för sökandet efter den respekt, förståelse och kunskap som 

samhället och skolan har svårt att tillgodose. Ibland skapas friktion mellan 

ungdomarnas praxis gemenskaper och polis, soc., fritids och ungdomsgård eftersom 

det instanserna vill förmedla och upprätthålla är svenskheten (Sernherde 2002/2007 

Söderman 2007) 

Som syns tydligt i dessa siffror angående arbetslöshet:

År 2005 var 63% av den utrikesfödda befolkningen i Sverige sysselsatta i arbete, att 



jämföra med 81% av den inrikesfödda befolkningen. Skillnaden i sysselsättning syns 

också tydligt bland gruppen ungdomar. Störst är klyftan mellan nyinflyttade 

ungdomar och ungdomar som är födda i Sverige. Det finns dock stor skillnad inom 

grupper också, bland annat inom den svensk födda gruppen där olägenheten finns hos 

dem som har föräldrar som är födda utomlands (Jonsson 2007)

Metod

Jag har använt mig av en kvalitativ forskning vilket innebär att jag som forskare har 

mött alla situationer som om den vore ny. Vilket betyder att jag har försökt att inte ha 

några förutfattade meningar under intervjutillfällena. (Olsson & Sörensen 2007)

Jag har gjort en studie med interkulturellt perspektiv. Interkulturell är ett begrepp som 

syftar på möten mellan olika kulturer. I den interkulturella diskursen ligger fokus på 

relationer mellan och inom kultur, interaktion och dess gränsområden och det som 

händer i möten och konflikter i centrum liksom de olika kulturella hybrider som kan 

uppstå när kulturer blandas. Den interkulturella diskursen handlar om en acceptans av 

andras kulturer, men också en bekräftelse på att ingen kultur är bättre eller sämre än 

den andra(Borgström, et al 2011) .

Jag anammar den interkulturella perspektivet i denna uppsats genom att uppsättningen 

av människor som bor vistas och umgås i dessa förorter är av olika etniska och 

religiösa bakgrunder, där interaktionen dem emellan är en väsentlig del av vardagen. 

De flesta av mina informanter är av olika etniska bakgrund men alla har de en 



tillhörighet till samma kontext.

Denna forskningsuppsats består av ett flertal intervjuer av olika personer, med  olika 

bakgrund och yrke. Intervjuerna har skett på lite olika sätt beroende på vem det var 

som jag intervjuade, vad syftet med intervjun var och hur informantens svar såg ut.

Ibland ville mina informanter prata mer om vad som hade hänt under upploppen. Och 

ibland ville de berätta vilka som varit de utlösande faktorerna till upploppen. I dessa 

fall har jag använt mig av lite olika intervju frågor. Samt med hänsyn till min egen 

RIE (race of interviwer effect) (Törngren 2011) Vilket innebär att mina informanter 

blev påverkade av vem jag är, min etnicitet och vad de läser av mig som person. Med 

hänsyn till detta så har jag var mycket försiktig med hur jag själv framställs under 

intervjuerna samt hur jag la fram och formulerade frågorna. Även om detta till största 

del var positivt för mig då jag kommer från samma kontext som mina informanter, en 

förförståelse som kan underlätta i kontakten. Eftersom det vi har i bagaget alltid 

kommer att påverka det vi ser (Pink, 2007).

Jag är högst medveten om att finns mycket annat som påverkar människors sätt att se 

och tänka på  bland annat kön och ålder.

Urval 

Eftersom att ungdomarna som varit med och deltagit i dessa oroligheter inte går att 

finna i formella informationskanaler så valde jag att ta mig till olika informella 

mötesplatser i västerort där jag visste att ungdomar brukar träffas och umgås. Utifrån 

dessa besök på inofficiella samlingsplatser för ortens ungdomar har jag valt att 

intervjua fyra manliga ungdomar. Det framkom tydligt då jag frågade efter vilka som 

varit med att det var i stort sett bara de manliga ungdomarna som medverkat vid 

oroligheterna. Därför valde jag fyra ungdomar av manligt kön. Ingen av de tillfrågade 



ungdomarna nekade till intervjun. Det hade varit av stort intresse att också intervjua 

tjejer om deras syn på händelserna i deras förorter. Men eftersom att de i stort sätt inte 

medverkade till oroligheterna så hade forskningen då tappat fokus. Efter detta så 

bestämde vi ett datum och en mötesplats där vi kunde hålla intervjun i lugn och ro. 

Jag har också intervjuat en ung man som växte upp i en förort kring Järva fältet och 

som har varit delaktig i att starta flera organisationer samt en ungdomsgård i en av de 

västra förorterna. Denna ungdomsgård har nu kommit att bli mycket populär i dessa 

förorter.  Numera arbetar han som kontaktperson i de västra förorterna. Jag valde att 

intervjua honom eftersom att han har stor kännedom om dessa förorter samt 

ungdomarna som bor här, samt om hur situationer kan se ut i området. Jag har 

dessutom intervjuat en man som är uppvuxen i områden kring Järva, han har jobbat 

mycket inom kultur bland annat poesi.  Man skulle kunna förklara allt han gör genom 

att på ett mycket förenklat sätt säga att han gör poesi om förorten. Nu arbetar han som 

lärare i de västra förorterna. Denna informant valdes bland annat för hans djupa 

kännedom om förorten. Hans poesi har också blivit erkänd för att representera 

förorten och människorna som bor här på ett mycket riktigt sätt. Denna informant har 

också rest till andra förorter i flera europeiska städer i olika musik och poesi projekt 

med ungdomarna där. Båda dessa informanter kvalificeras som organiskt 

intellektuella vilket innebär att de inte behöver vara akademisk utbildade, utan de ses 

som en del av samhället som de troligtvis bor eller har bott i. De har organiskt vuxit 

fram och i dessa fall är de organiskt intellektuella från förorten. De här personerna vill 

inte att den härskande klassen ska få fortsätta utöva hegemoni över samhällets alla 

klasser (Burke, B. 1999, 2005) De behöver inte vara akademiskt utbildade, men ses 

som ledare tack vare sin kunskap om den miljö de vuxit fram i och sin förmåga att 

formulera sin syn på samhället. De har organiskt vuxit fram och i dessa fall intagit en 

ledarroll i sin kombinerade styrka av kunskap om förorten, formuleringsförmåga och 

syn på det egna och omgivande samhället(Burke.B 1999, 2005) 

Jag har specifikt valt dessa personer eftersom de är uppvuxna i den här kontexten. De 

kanske har många tankar som påminner om det som ungdomarna har sagt, men jag 



tror att dessa två organiskt intellektuella personerna har en större förmåga att dra 

kopplingar och paralleller till olika saker, och jag är också av den uppfattningen att 

det har lättare för att uttrycka sig. Eftersom båda två ofta har varit tvungna att 

reflektera och prata om förorten och vad som händer här på ett mycket analyserande 

och moget sätt. 

Jag har också gjort en intervju med en polis som träffar ungdomarna från förorten 

nästintill dagligen och troligtvis har en annan synvinkel på vad de har gjort och 

varför.

Tillvägagångssätt 

Eftersom jag har flertalet intervjuer av människor ifrån olika bakgrunder så har jag 

som sagt använt mig utav olika intervjusätt. När jag har intervjuat ungdomarna från 

förorten så har jag varit mycket medveten om att även om vi kommer från liknande 

kontexter så betyder inte det att vi  har samma erfarenheter och har dragit samma 

slutsatser utav detta. Jag vill inte göra det misstaget att jag drar alla från samma kultur 

över en kam och därmed missa de viktiga variationerna mellan våra tankar (Kvale & 

Brinkmann 2009). Därför har jag i så stor utsträckning som möjligt använt mig utav 

uppföljningsfrågor, specificerande frågor direkta och indirekta frågor samt tystnad 

(Kvale & Brinkmann 2009) för att få informanten att själv fortsätta sin berättelse utan 

för mycket ledning.  För att verkligen få fram vad de tycker och tänker även om 

svaren ibland kan tyckas uppenbara så blir det som en slags validerings process. 

Vi de tillfällen då jag tyckte att svaret blev för osammanhängande försökte jag att 

omformulera min fråga, likadant då informanten blev osäker på något sätt då 

omformulerade jag frågan. Samma fråga men ställd med andra formuleringar. Genom 

detta sätt att intervjua, kan jag dessutom få informanterna att ytterligare tänka till 

kring ämnet. Eftersom att jag har en förförståelse inom området så kan det bli lättare 

för mig som forskare i min strävan att förstå informanten utifrån dennes personliga 

perspektiv och referensramar(Olsson och Sörensen 2007).



Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuformulär under alla mina intervjuer. 

Detta innebär att jag inte har ett strikt frågeformulär som måste följas till punkt och 

pricka utan jag hade en del frågor samt ämnen som jag vill ska behandlas, tas upp 

diskuteras och analyseras. Efter avslutad intervju så gjorde jag också en 

sammanfattning och kort analys av det som jag kunde läsa ur intervjun på plats. På 

detta sätt validerade jag mina intervjuer med mina informanter. När jag sedan 

analyserade hela mitt material så jämförde jag alla transkriberade intervjuer för att 

hitta liknande svar och nyanser under intervjuerna.

För att i möjligaste mån undvika asymmetrin i intervjuerna dvs. att informanterna 

känner sig underlägsna i intervjusituation, tog jag mig själv till de platser där 

ungdomarna befinner sig, platser där de känner sig trygga, där de är på sin egen 

hemmaplan. 

Eftersom jag själv är uppvuxen i förorten blev det inte ett alltför konstigt inslag att jag 

kom till dessa platser i förorten och letade efter mina informanter. Min önskan var att 

detta skulle leda till att mina informanter inte kände sig som forskningsobjekt, utan att 

det skulle bli lättare för dem att uttrycka sig och att de ville prata om sina historier och 

erfarenheter.  När jag hade intervjun med polisen så var en del av intervjun en elit 

intervju. Elitintervjuer görs med människor som är experter inom ett område, de har 

vanligtvis en makt position(Kvale & Brinkmann 2009). 

Jag gick dock inte in i någon intervju med en klar syn på hur intervjun skulle 

utvecklas det är en av anledningarna till varför jag vill använda en halvstrukturerad 

intervju form. Jag försökte också att minska makt asymmetrin genom samarbete. Så 

att forskaren och informanten blir jämbördiga när det gäller utfrågning, tolkning och 

rapportering.(Kvale & Brinkmann 2009), det tillät mig också att ha flera olika frågor i 

mitt formulär som jag inte nödvändigtvis inte behövde använda, det  var beroende på 

hur intervjun utvecklades.

Jag har hållit mig så nära som möjligt till det relativa sanningsbegreppet(Alvesson & 

Sköldberg, 2008) vad jag menar med detta är att jag har försökt att påverka mina 

informanter i minsta möjliga mån under våra intervjuer så att jag kan få ut så mycket 



”ofärgad” kunskap som möjligt utav dem och vid slutet av intervjun så har jag försökt 

att validera så stora bitar av intervjun som möjligt genom att snabbt analysera vissa 

delar av det intervjun handlat om och fråga mina informanter om detta stämmer enligt 

dem (Kvale & Brinkmann 2009)

Jag har efter att jag transkriberat mina intervjuer försökt att se samband mellan mina 

olika informanters svar. Och med hjälp av mina teorier analyserat mig fram till det 

resultatet som jag redovisar för.

Etiska överväganden

Jag vill påpeka så mycket som möjligt att det som jag undersöker inte är representativt 

för alla som kommer ifrån förorterna, där fenomenet undersöks. Det jag undersöker är 

alltså ett specifikt fenomen och utifrån detta i mitt fall så har jag noggrant valt ut mina 

intervju  informanter. Jag vill påpeka att deras sätt att se på händelserna inte på något 

är sätt representativ för alla de ungdomar som kommer ifrån eller har bott i förorten.

Jag har följt Vetenskapsrådet etniska riktlinjer vilket innebär att jag har fått samtycke 

från alla mina informanter efter att jag har berättat vad min forskning handlar om och 

till vad den kommer att användas. Jag har minimerat riskerna för att mina informanter 

ska kunna identifieras genom konfigurering av bland annat deras namn och 

födelseländer. Eftersom det annars skulle kunna vara mycket lätt för läsaren att ta reda 

på mer om mina informanter.

Jag har efter varje intervju återgett till informanten det jag noterat och också fått deras 

godkännande att ta med de delar som finns i min uppsats. 

Informanten har också blivit informerad om att de vid vilken punkt som helst har 

rättigheten att avbryta intervjun och avbryta sin delaktighet i forskningen.

Informants presentationer

Jag kommer här att kort redogöra för vilka mina informanter är och vad de har valt att 



berätta för mig om sig själva under intervjuerna

Jag har dock inte tagit med alla fullständiga intervjuer utan kortat ner dem och tagit de 

väsentligaste delarna. Jag har inte förändrat någon utav mina informanters svar, men 

dock försvinner det alltid nyanser när man transkriberar en intervju från ett samtal till 

en text

 

Holger har föräldrar från mellanöstern och är en organiskt intellektuell han är 

uppvuxen i förorterna kring Järva fältet.

Han är född i slutet av 70 talet och har hållit på med musik under många år. Han har 

varit aktiv inom olika slags former av poesi och musik under flera år och numera 

arbetar han som lärare i en utav förorterna kring Järva fältet. Han är mycket omtyckt 

och populär bland människorna som bor här.

Den andra organiska intellektuella är Alex

Alex är född i Afrika men flyttade till Husby i början av 90-talet. Då han var mycket 

ung.  Han var mycket stökig som tonåring och hittade på mycket bus och fick också 

skulden för mycket. Han var med och startade upplopp i Husby som ung för att 

kommunen inte tillhandahöll sommarjobb till ungdomarna. Han och flertalet av hans 

vänner stenade bland annat Svenska Bostäders lokaler i Husby. Alex var där och 

förklarade för dem att det handlade om uteblivna sommarjobb. Svenska bostäder och 

kommunen såg då  till att alla ungdomar i Husby fick jobb den sommaren. Alex var 

också med och startade Megafonen som är ett projekt i samarbete med SVB samt 

Reactor som är en ungdomsgård i Husby som ordnar många olika aktiviteter för 

ungdomar i området. Han har också arbetat som kontaktperson sedan flera år tillbaka 

och har tilldelats priset ”årets eldsjäl”. Han jobbar fortfarande som kontaktperson i 

Upplands bro och Hässelby.

Den tredje informanten kallas för Mo han är född tidigt 90-tal och kommer ifrån 



mellanöstern. Han är också uppvuxen i dessa förorter.

Han kände att han hade blivit felbehandlade av både polis och socialen. Till stor del 

för att han var stämplad och kategoriserad sedan tidigare.

Han har stora tillitsproblem till polisen i området.

Anton är född i början på 90-talet Han har föräldrar från mellanöstern samt 

Nordafrika har bott i flera olika förorter runt om i Stockholm.

Sedan han var tre år gammal har han bott i förorterna kring Järva.

Han har varit med vid flera tillfällen då oroligheter har skapats och brutit ut i dessa 

förorter.

Sedan några månader tillbaka bor han i södra Sverige och studerar.

Jag valde att ha en intervju med en polis ifrån västerort, eftersom att detta skulle ge 

min forskning ett annat perspektiv till skillnad från om jag bara hade intervjuat 

ungdomarna. Men när jag begav mig till närpolisstationen för att kunna boka ett möte 

med en polis så blev jag hänvisad till ett telefonnummer eftersom att de byggde om 

lokalerna.

De hade en lapp med öppettider på dörren, men eftersom de byggde om så gällde inte 

dessa tider utan man hänvisades till att ringa.

 Öppettiderna var: Måndag, tisdag och torsdag 12-15 samt fredagar 9-12

Efter att jag försökt ringa det angivna numret ett tjugotal gånger så tröttnade jag och 

ringde till 114 14 när jag äntligen fått prata med en telefonist så kopplade hon mig till 

en telefon som bara stod och ringde utan att någon lyfte på luren och svarade. Denna 

process upprepades vid ett flertal tillfällen. Tillslut fick jag hjälp av min handledare 

med att ringa, och när hon presenterade sig med sin fulla yrkestitel så fick hon en helt 

annan respons, och jag fick tag i en anträffbar kontakt mycket snabbt.



Material

Här kommer jag att redovisa delar av det materialet som jag har samlat ihop genom 

mina intervjuer. 

Detta är intervjun med Holger som är en av de organiskt intellektuella informanterna.

När jag frågade honom om varför dessa händelser sker så fick jag svaret:

-  ” frustration och utanförskap.

- det blir liksom "VI invandrarna mot DEM svenskarna"

Om man inte känner sig som en del av samhället så känner man heller ingen lojalitet 

mot dess byggnader och verksamheter ...snarare tvärtom uppenbarligen

Regeringen kan ju börja med att avskaffa friskolesystemet som har lett till att 

nyanlända somalier och irakier hamnar i muslimska friskolor där VI och DOM 

tänkandet garanterat förstärks”

Det här är vad den organiska intellektuella informanten Alex svarade på varför dessa 

”upplopp” händer just här och nu:

”Det handlar om ett missnöje med de styrande, samhällsperspektivet här är det nästan 

som att man kan se sin egen framtid utstakad, barnen känner ingen framtids tro. Det 

finns väldigt lite att göra här och folk är trötta på att bli nedtrampade. 

Det försiggår för mycket nedskärningar här och folk har fått bita ihop allt för länge. 

Jag tycker också att polisen har misslyckats fatalt med att nå ut till ungdomarna. Men 

de finns också bra poliser som tar sig tid, bryr sig om hur man mår, och aldrig skulle 

använda övervåld. Jag brottas hela tiden med fördomen att jag är från förorten, detta 

har fått mig att prestera bättre. Men det är inte alla som fungerar på det sättet.

När jag frågade informanten Mo varför dessa händelser sker så svarade han:



”- Dessa förorter är bland de orter i Sverige som har högst ungdoms arbetslöshet.

Det är också bland de ekonomiskt fattigaste områdena i Sverige. Ungdomarna vill ha 

pengar, det är väldigt många invandrare här så föräldrarna har oftast inga pengar 

heller. Ungdomarna vill göra allt och man ser vad de runt omkring äger och har 

möjlighet att göra, och man vill ha möjlighet att leva på samma standard som “de 

andra”.

Som när det var minnesstund i Husby efter Romario som hade blivit mördad. Efteråt 

när alla skulle hem blev några av ungdomarna i Husby nedslagna med batong. Alla 

tog illa upp och bestämde sig för att göra upplopp.”

- Hur ska man göra för att förhindra liknande saker?

 ”Ingenting kommer att förändras! Som start borde alla poliser vidareutbilda sig inom 

mångkultur och drogtesta dem lika mycket. Polisen är nu som lagligt kriminella, om 

man drogtestar dem så kommer tilliten att öka”

När jag frågade Anton varför dessa händelser sker så fick jag svaret:

- ”Dessa upplopp sker på grund av utanförskap till samhället samt andra värderingar, 

och moraliskt tänkande, som härstammar från andra länder och kulturer. Ungdomar 

som har levt i 13-15 år med fattigdom, utanförskap och så vidare. Då behöver man 

någon att vara arg på, staten och polisen blir det enklaste. Förortsmentaliteten som har 

skapats på grund av förhållandena ger ungdomarna något att vara stolta över 

(respekt/brödraskap) Detta blir ganska ofta gäng, då känner de här barnen en 

tillhörighet, att de hör hemma någonstans vilket de inte har gör i det svenska 

samhället, därav blir det en reaktion som kan bli till vandalisering och upplopp”

När jag frågade polisen Frida under vår intervju hur polisens förhållande till 

ungdomarna i dessa förorter ser ut samt hur de får kontakt med dem så berättade hon:

-” Vi träffar dem dagligen vid patruller, arbetar med ungdomsgårdarna, med andra 

ungdomsprojekt och ungdomsgrupper som har stiftats av bland annat 



stadsdelsförvarningen, vi träffar dem i olika former i bland i mer organiserade 

exempelvis idrottsarrangemang och ibland på gatan. Det är ju ett av våra huvud 

uppdrag att förhindra nyrekryteringen till kriminella gäng och den kriminella 

livsstilen, att man inte börjar identifierar sig med ett gäng eller livsstilen med att begå 

brott så vi försöker fånga upp ungdomarna på olika sätt.”

När jag frågade Polisen om dessa händelser är specifika för dessa förorter så berättade 

hon för mig om hur hon tänkte på det, och att media kanske formar händelserna så att 

det ser ut som om det är något typiskt för förorten

- ”Jag tror att man kan sätta dessa upplopp, eller vad man ska kalla det, jag tror att till 

viss del att liknande händelser sker i likartade områden men varför har jag inget bra 

svar på. Men till viss del kan man se ett samband i de segregerade områdena att det 

har blivit ett sätt att visa sitt missnöje.

Men jag tror även att det sker liknande händelser i andra områden men det går liksom 

media förbi. Den gruppen vi pratar om som står för denna verksamheten  är en liten 

del men det är ett tättbefolkat område så det kan vara ganska många till antalet. Sen är 

det ju en del som är aktiva och det är inte lika intressant att skriva om det är typ tjugo 

personer som bråkat med polisen i Vallentuna. Så det har väl blivit en liten 

modefluga.

Ja det är ju de senaste åren man börjat läsa om detta ,de flesta här går ju till jobbet går 

till skolan och går hem vill äta och ha roligt sen har vi ju den lilla massan som ställer 

till det för alla andra”

Det här är Polisen Fridas uppfattning om varför dessa händelser I de västra 

Stockholms förorterna sker.:

”  -Till viss del är min uppfattning att vissa av de som växer upp i dessa områden fylls 

med känslan från början av att det finns inga framtidsutsikter,  ingen framtids tro, vem 



är jag  kommer från Tensta eller Rinkeby. Det finns inga förutsättningar och man 

stämplas in i det.

Det finns många olika myndigheter eller aktörer i samhället som stämplar ut dessa 

ungdomar, och där har ju vi en stor roll, mer kanske som förebilder än som poliser, att 

förklara att alla har samma förutsättningar. Det viktiga är att avsluta skolan. 

Jag tror inte att det finns en enkel förklaring till varför upploppen sker men att det 

finns en frustration hos dessa personer som ger sig uttryck i att sabotera och förstöra, 

kanske känner man sig missnöjd så blir detta sättet man förmedlar det på.

Jag tror att det finns ett missnöje, vi kan ju se att ibland är det en specifik händelse 

något som vi kanske har gjort som i och för sig inte har varit fel, men att det har retar 

upp vissa personer. Så kan vi få en effekt av det.”

När jag frågade Frida Polisen Om dessa händelser var något specifikt för just dessa 

områden så började hon genast att prata om medias påverkan 

- ”Media vinklar ju snabbt vissa händelser till att det handlar om ungdomsgäng om det 

finns minsta lilla antydan till det för att förstärka den här bilden av de här hemska 

förorterna där det driver omkring gäng och så.

Min senaste observation var nyligen då det skedde två knivskärningar en i Tensta och 

en i Täby och skillnaden av beskrivningen kring dessa händelser i media.  Händer det 

i de mer segregerade områden så handlar det om en enskild händelse en tragisk 

händelse, för att man ska få medkänsla och förståelse men i Tensta handlade det om 

de stora gängen som var utanför centrum, om en gäng uppgörelse. Men detta stämde 

inte alls med den uppfattningen som vi hade. Det var också individer som hade 

hämnat i bråk mer eller mindre på samma sätt som i Täby. Då blev det så uppenbart 

hur media ville definiera ett område. Hur man vill att läsaren associerar med olika 

bilder/fördomar.

Ibland ser vi ingen koppling till vår verksamhet med att vissa händelser sker. Ibland är 

det bara uppgörelser mellan ungdomar från olika förorter som ska göra upp. Så det 

finns många olika orsaker till varför det existerar, det kan vara svårt att peka på en 



sak.

Senast i Rinkeby så var det tjafs på någon ungdomsverksamhet så de som störde fick 

lämna lokalen och bara en sådan grej kan räcka, att någon människa talar om och 

markerar en gräns. Men det var väl en anledning, det blev inte upplopp då men 

oroligheter.

Jag upplever det som en slags missnöjesyttring men som inte grundar sig på en 

specifik händelse eller det kan ju vara en specifik händelse som drar igång det, men 

ganska oberäkneliga.”

En specifik händelse

Efter min intervju med Mo där han berättade om hur han ansåg att oroligheterna hade 

startat under Romarios minnesceremoni så blev jag genast mer intresserad av vad som 

egentligen hänt denna dag.

I och med det så frågade jag min informant Alex vad egentligen hade hänt. Eftersom 

att han var delaktig i att starta gruppen som var ansvarig för Romarios minnes 

ceremoni 

- ”Det var mycket bråk kring hela minnesstunden. Först var det bråk kring var den 

skulle hållas, om det skulle vara i centralen eller om det skulle vara i Husby. När det 

hade bestämts att det skulle hållas i Husby så rapporterade polisen att de måste ha full 

kravall utrustning med sköldar och allt annars skulle minnesstunden inte få hållas. 

Bara det gjorde oss mycket upprörda eftersom att de inte hade samma åsikt om den 

skulle hållas i stan. När minnesceremonin tog plats så var det någon liten snorunge 

som kastade en liten smällare mot poliserna. 

Bland alla poliserna stod det en nyexaminerad polis som drog sitt skjutvapen mot 

ungen och en annan polis drog sin batong. Efter det uppstod det en kort konfrontation. 

Senare under kvällen hade det varit fler som fått vapen riktad mot sig av polis. Då de 

av ingen anledning hade blivit stoppade och visiterade. Efterspelen kring detta var att 

polisen ansåg att de hade agerat på ett korrekt sätt.”



Efter detta så hade jag min intervju med polisen då jag frågade henne samma fråga 

angående Romarios minnesstund svaret jag fick då var inte alls lika givande

- ”Jag var inte där så jag vågar inte uttala mig om det, jag ska höra om någon av min 

kollegor var där. Jag vågar inte uttala mig men jag kan förstå att du har fått olika 

bilder. Jag minns att det var mycket oroligheter. Vi kan kolla det sen.”

Men tyvärr var det ingen annan av poliserna som var på stationen den dagen som ville 

uttala sig om händelsen. Den enda från stationen som hade varit på plats under 

minnesstunden av poliserna på stationen var tjänsteledig just när jag var där för att ha 

min intervju.

Men Frida sa en annan mycket intressant under min intervju angående varför händelser 

som dessa sker:

” -men jag tror att det finns ett missnöje vi kan ju se ibland att det är en specifik 

händelse som vi kanske har gjort som i sig inte har varit fel då retar det upp vissa 

personer.”

 

Analys och diskussion

Syftet med denna uppsats var att ta reda på mer och undersöka hur fenomenet att 

ungdomarna från förorten känner ett behov av att ta sönder, förstöra, sabotera 

byggnader och saker som finns i deras egen närmiljö och kontext, varför ungdomarna 

skapar oroligheter i sina egna förorter? 

 Vilka olika faktorer har lett fram till att dessa ungdomar väljer att förstöra viktiga 

sociala platser i deras egen närmiljö?



Varför skapas upploppen av just dessa ungdomar i just denna kontext?

Upploppen och oroligheter sker i en komplex kombination av flera olika händelser. 

De mest framträdande är utanförskapet som finns i dessa förorter, men själva 

utanförskapet är komplext och kan grundas av många olika faktorer exempelvis 

diskriminering rasism och svårigheter för ungdomarna att hitta strategier för att 

överleva och ta sig någonstans i det svenska samhället. samt uppdelande i vi och dom 

perspektiv. Och också vilken roll media spelar i att upprätthålla ett synsätt, där dessa 

områden och de som bor i dem beskrivs på ett onyanserat sätt. Detta leder till att 

många av de unga som bor här får en mycket dålig framtidsvision och har svårt att tro 

på att de skulle kunna ta sig någonstans i det svenska samhället. 

Inom marxismen beskriver man alienation och hur en klass använder sig av media och 

stereotypa bilder för att hålla en klass i okunnighet/ignorans.

I samtalet jag hade med Alex kring media och fördomar berättar han om hur man blir 

dömd och bemött annorlunda för att man kommer ifrån förorten. Även om man som 

Alex har bevisat gång på gång att han inte uppfyller kriterierna som är typiska 

stereotyperna som finns kring förortsungdomarna, så fortsätter han trots detta att bli 

bemött som att han var en av dessa stereotyper. Alltså som att han var lite småkriminell 

och haft svårigheter med att ta sig in i det svenska samhället. Alex berättade även att 

fördomarna kring honom har fått honom att kämpa mer, för att bevisa att han är duktig 

och att han vill blir räknad med i det svenska samhället. Han tillägger att det dock inte 

är alla som fungerar på samma sätt. Utan de svarar med att bli en sådan typ som 

omgivningen anser om att man är. Detta kan man koppla till Berger som skriver detta 

att bli utsatt för stereotyper gång på gång kan leda till att de stora massorna inte kan se 

verkligheten som den är. Utan de börjar ta för givet att verkligheten ser ut som den gör 

genom de stereotypiska bilderna. Inom marxismen menar man att det är viktigt för den 

maktutövande klassen att förtrycka massorna på detta sätt, eftersom att i och med detta 



så börjar stereotyper ses som normalt och den härskande klassen kan fortsätta utöva sin 

makt utan att det ses som konstigt. Dessutom utan att massorna känner att de har stora 

behov av att göra revolution. Detta genom att undergräva massorna i dessa 

stereotypiska klyschor 

Polisen Frida berättar om hur Media påverkar människor i synen på förorten genom 

de stereotypiska sättet de rapporterar från dessa områden. Media har också hjälpt till 

att skapa en bild av dessa ungdomar som avvikande till den rådande normen. Detta 

leder till att några av de ungdomar som bor i förorten får en mycket dålig framtidssyn 

och får känslan av att de inte är värda lika mycket som ungdomar som är uppvuxna på 

ett ”finare” ställe, ett ställe som media inte har så negativ rapportering kring.

“- Vissa av de ungdomarna känner att de inte har några förutsättningar i det svenska 

samhället. Och detta leder till att de ungdomarna försöker hitta andra gemenskaper. 

Och söker sig kanske till något av ”gängen” som hänger i området.”

Detta hör ihop mycket med det som Sernherde skriver i vissa förortsområden så 

skapar de unga egna kulturer och gemenskaper som utvecklar strategier för sökandet 

efter den respekt, förståelse och kunskap som samhället och skolan har svårt att 

tillgodose. Ibland skapas friktion mellan ungdomarnas gemenskaper och polis, soc., 

fritids och ungdomsgård eftersom att de instanser vill förmedla och upprätthålla 

svenskheten (Sernherde 2002/2007 Söderman 2007) 

Eftersom att identiteten formas i relation till andra människor, och grupper och 

gemenskaper är avgränsade utåt där den andra behövs i ett skapande av ett vi, så 

fokuseras det mer på olikheterna mellan dessa grupper än likheterna.

När min informant Mo svarade på mina frågor så märkte jag väldigt tydligt hur han 

ville positionera sig i mötet med ”de andra” som en stereotypisk förorts grabb som 



reproduceras i populärkultur. Precis så som Jonsson skriver om i sin bok, även om jag 

kanske inte tillhör ”de andra” så var han ändå fullt medveten om att uppsatsen skulle 

läsas av långt fler än bara mig. Det var många gånger han besvarade mina frågor 

genom att berätta hur orätt socialen och polisen har gjort honom. Han berättade också 

om Romarios minnes ceremoni på ett sätt som gör att det går att tvivla på det han sa, 

när man jämför med de andra uttalanden om samma ceremoni. Det jag tolkar ur detta 

beteendet är att Mo verkligen ville beskriva hur han känner att han har blivit och blir 

bemött. Även om alla hans historier inte var till hundra procent korrekta så var det 

ändå hans sanning ur en objektiv synvinkel. När han såg chansen att prata med mig 

som skulle skriva en uppsats om ämnet så blev han ännu mer intresserad av att 

förmedla hur han ser på saken och hur fel han känner att han har blivit behandlad.

Anton menar att de rådande förhållandena bidrar till att oroligheterna och upploppen 

uppstår. Han pratar om ett utanförskap till majoritetssamhället som har uppstått 

genom bland annat fattigdom. En fattigdom som kommer av att både första 

generationens invandrare och andra generationens invandrare har svårare att få arbeta 

i Sverige än vad helsvenskar har (Jonsson 2007).

Det kan man också koppla till undersökningen från Stockholm universitet av Arai 

med flera som visade att svenskar och människor med svensktklingande namn har 

mycket lättare att få arbete och tjänar dessutom mer pengar än människor med namn 

som låter främmande – icke svenska. Detta har också med alienation att göra.

För att väga upp för utanförskap så skapar ungdomarna gäng som ger dem en slags 

trygghet, någonstans där de är välkomna.

Detta kan man koppla till det som Sernherde skriver, ungdomsgängen skapas nästan 

som i en kontrast till de rådande svenska samhället. Nästan lite som: Om inte vi får 

vara med i eran gemenskap, vilket är det svenska samhället, så får inte ni vara med i 

vår gemenskap, vilket då blir en förortsgemenskap. En annan form av gemenskap, dit 

bland annat de ungdomar som har svårt att få jobb och komma in i den svenska 

gemenskapen söker sig. Så får de ändå känslan av att de har en grupp som de tillhör. 



Vad Anton menar när han säger att man behöver ha någon att vara arg på handlar om 

att man kan bara till en viss gräns vara sur på sina egna föräldrar eller sig själv för att 

de har blivit utsatta för rasism och diskriminering och därmed inte fått något jobb. 

När Anton säger att man behöver någon att vara arg på, handlar det om en insikt att 

det inte är rätt att rikta hela sin ilska mot föräldrarna. De har själva blivit utsatta för 

diskriminering och rasism. Detta har visat sig genom att de inte fått något arbete eller 

ett mycket lågavlönat arbete, trots god utbildning från hemlandet. Att vara arbetslös 

innebär att inte ha råd att skaffa de saker man önskar varken till sig själv eller sina 

barn. 

Dessa ungdomar känner sig kränkta och det skapar ett behov att få revansch. 

Media spelar en stor roll i hur vi upplever oss själva och hur vi ser på människor runt 

omkring oss. När media rapporterade om upploppen i Rinkeby så utelämnade de vital 

information om att poliserna under den första kvällen av oroligheter använde sina 

skjutvapen. Det som rapporterades i majoriteten av den svenska media är bara hur 

ungdomarna från Rinkeby har kastat sten på bussar, polis, brandkår och vandaliserat 

byggnader under två nätter. 

Detta kan också kopplas till det marxistiska sättet att se på media som en institution 

som ska bibehålla de rådande samhällsstrukturerna.

De flesta nyhets rapporteringar valde att utelämna att polisen själv hade riktat sina 

vapen och avlossat dem mot ungdomarna. Utan de tar bara upp vad ungdomarna har 

gjort och hur fruktansvärt det är att de bara saboterar och förstör. Genom att berätta 

om hur platsen ser ut som en krigszon så får man människor att  tänka på riktigt 

krigsliknande situationer. 

Trots mitt sökande har jag inte heller hittat någon av de större tidningarna som 

undersökt eller försökt ta reda på varför detta skedde. Utan all rapportering kretsar 

kring att det hade skett och hur hemskt det var att det hade fått förkomma.

Detta sättet att rapportera kring förorten och de som bor där skapar ännu mer en 

känsla utav utanförskap och ett vi och dom klimat.



Som Strömbäck har skrivit ju större mellan rummet mellan verklighet och bilden av 

verkligheten är desto svårare är det för oss att veta vilket som är vad.

Många av mina informanter pratade om utanförskap som en stor faktor till varför 

upploppen sker. Men det finns som sagt extremt många olika anledningar till varför 

utanförskapet existerar. Mo pratar om hur det är svårt för människor som bor i 

området att få arbeten och tjäna pengar, på grund av att det bland annat finns väldigt 

mycket invandrare och andra generationens invandrare som bor i dessa förorter. Att 

vara invandrare innebär med automatik att det är svårare att få ett arbete än om man är 

helsvensk. Detta handlar om utanförskap, diskriminering samt rasism. Han berättar 

om hur man ser att alla andra runtomkring en har saker man vill ha. Och detta skapar 

självklart en avundsjuka och detta bidrar till att skapa en vi och dom känsla. Även om 

detta inte alltid stämmer att ALLA har det man själv inte har. Men ibland kan det 

tyckas så, och detta kanske också späds på utav den mediala bilden utav förorten.

Ett utanförskap till den rådande gemenskapen/strukturen leder till att dessa ungdomar 

skapar sig andra gemenskaper som de känner sig ha tillträde till.

Att inte lika lätt ha tillträde till de rådande samhällsstrukturen samt att inte kunna få 

ett jobb leder självklart till både utanförskap och fattigdom. 

Problemet med ungdomsgängen som är skapade ur ett utanförskap är att det finns ett 

stort missnöje och frustration bland individerna som ingår i gängen mot de rådande 

instanser i samhället. Detta samt att det finns en speciell kontext i förorten. En kontext 

som är skapas av hundratals olika etniciteter och kulturer, och eftersom det svenska 

samhället ofta visar upp denna kontext och de människor som bor här som ”de andra”, 

som de tillskriver oönskade egenskaper, så leder detta till att flera av de ungdomar 

som bor här inte känner sig som en del av det svenska samhället.

Ungdomsgängen får ungdomarna att känna att de har en viktig plats. Men genom att 

dessa ”gäng” är präglade av både omedveten och medveten utanförskap så byggs det, 

efter ett tag, upp en stark känsla av missnöje mot det svenska samhället. 



När det sen händer något som får ungdomarna att känna sig kränkta eller 

missbedömda i sitt eget område så känns det som ett slag på deras egen hemmaplan 

vilken gör att det känns svårare att ta nederlaget. Detta ”nederlag” blir också ännu 

svårare att ta när man blir kränkt i grupp eller inför sin grupp. Ett exempel på hur det 

kan urarta när en grupp känner sig kränkt är det som hände under Romarios 

minnesceremoni då polisen som var där insisterade på att ha full kravallmundering, 

och flertalet av dessa poliser inte var verksamma i områdena kring Järva fältet. 

På så sätt skapades det redan från början ett missnöje bland ungdomarna som var där. 

Varför ska polisen ha full kravallmundering under en minnesceremoni för en mördad 

ung man i Husby? En annan aspekt utav Romarios minnesceremoni handlar om vilken 

liten medial uppmärksamhet det fick i jämförelse med Riccardo som blev mördad en 

kort tid innan Romario. Riccardos minnesceremoni hölls i Kungsträdgården och både 

politiker och prinsessan Viktoria var där. Känslan som skapades av detta och som 

media inte förändrade, var att det är inte lika viktigt när en ung människa blir mördad 

i Husby som när någon blir mördad inne i stan. Speciellt om den unge man som dog 

inne i stan kom från en familj som har hög uppsatta kontakter och är restaurangägare. 

Detta kan kopplas till Dikec s forskning kring upploppen i Frankrikes förorter som 

bland annat hade startats av systematisk diskriminering, och hur polisen hade 

skadat/dödat ungdomar i deras egen förort på något sätt.

Även om ingen ungdom i Sveriges förorter har blivit mördad av polisen så syns det 

dock ändå tydligt vilka konsekvenser det får för dessa ungdomar och dessa förorter, 

när polisen eller politiker dömer dessa ungdomar och platserna som de bor på.

Media påverkar hur vi ser på oss själva och varandra och media visar upp en bild av 

dessa ungdomar som kriminella och annorlunda från de rådande normerna i samhället. 

Media delar därmed in samhället i ”vi och dom” där dessa grupper tillskrivs många 

oönskade egenskaper.

Utanförskapet som präglar förorten tillåts fortsätta vara sanning så länge som media 

fortsätter påverka oss på det sättet som det nu gör, och så länge som bilden utav 



förorten och de som bor här är samma onyanserade stereotypa bild.

Slutliga reflektioner 

Det blev tydligt hur media påverkade också mig i mitt vardagliga liv till en nivå som 

jag inte alls trodde var möjligt när jag höll på och arbetade med denna uppsatts. Detta 

blev särskilt tydligt under mina intervjuer då jag förvånades över att alla mina 

informanter som var ungdomar från förorten, hade så extremt välformulerade tankar 

kring vad som händer i deras livsmiljö, och kring varför upploppen och liknande 

händelser sker i förorten. Detta fick mig också att fundera kring hur andra människor 

ser på dessa ungdomar. Jag är uppvuxen med ungdomarna i denna kontext men ändå 

så hade jag av någon anledning inte förväntat mig så välformulerade svar. Alltså 

följde mina tankebanor mycket med i det som jag läst mig till i media, och inte det 

som jag själv upplevt när jag vuxit upp med liknande ungdomar. 

Vi måste bli mer medvetna om hur media framställer och vänder på saker och ting 

bara för att få sälja lite fler lösnummer eller för att få lite fler läsare. Det kan också 

bero på att majoriteten av de som skriver i dessa tidningar inte kommer från dessa 

områden och kanske redan har en skapad bild av hur dessa områden ser ut eller har de 

kanske fördomar om de som bor där. Man se det extremt tydligt när det händer något 



så fruktansvärt som när två ungdomar blir mördade med kort tids mellanrum under 

snarlika tragiska omständigheter. Den ena från innerstaden och den andra ifrån 

förorten och den  unge man som kom ifrån förorten framställs som en gäng medlem i 

tidningarna och de skrev om det i en liten notis för att trodde att det handlade om 

någon gäng uppgörelse. Detta är sanningen, om en ungdom blir mördad i förorten så 

frågar man sig direkt om han inte var kriminell eller hade lite fuffens affärer för sig. 

Men händer det en ungdom från innerstan vars föräldrar har många högt uppsatta 

vänner så är det ingen som frågar sig samma sak. Det som har hänt inne i stan var en 

tragisk händelse som blev uppmärksammad av både medier, politiker och kungahuset. 

Men när det händer i förorten så blir det en helt annan reaktion från det svenska 

samhället. Och att bli utsatt för den här slags diskrimineringen leder uppenbarligen till 

att dessa ungdomar känner sig diskriminerade och detta leder till ett missnöje bland 

dem. Dock handlar det inte bara om medias diskriminering utan det är en strukturell 

diskriminering från det faktum till att invandrarungdomar har svårare att komma in på 

klubben inne i stan till att de har svårare att få det jobbet de vill ha.

Jag tror att vi som samhälle måste börja bygga upp mer gränsöverskridande aktiviteter 

för ungdomar så att dessa fördomar om olika grupper aldrig byggs upp och blir starka.

Man bygger inte upp fördomar om det man känner till, på samma sätt som det som 

man har på andra sidan häcken men aldrig vågar eller vill möta.

Det är en forskningsfråga som jag gärna skulle vilja undersöka.

Vad kan gränsöverskridande aktiviteter för ungdomar från olika delar i Sverige och 

Stockholm ha för inverkan på fördomsfriheten i vårt land?
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