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Abstract 

Title: The best welfare in the world? A thesis on the welfare state as a creator of urban 

inequality 

Author: Agnes Scott and Karima Benali 

Mentor: Ali Hajighasemi 

This thesis aim to investigate the living conditions among marginalized habitants of suburbs in the 

Swedish welfare state. To approach an understanding of the complexity of marginalized urban 

areas, this thesis focus on studying the Stockholm suburb Husby in a context of the May riots 2013.  

The research method used is qualitative interviews with seven informants, who have a connection 

to the Husby area.  

The theories applied to the empirical material is Gösta Esping-Andersens theory on welfare state 

regimes and Loïc Wacquants theory on advanced marginality, also known as “The new urban 

poverty”.  

By observing the complexity of the Husby riots in a contextual aspect of the Swedish welfare state 

and the living situation in Husby, the analysis has shown that the Swedish welfare model is going 

through a changing process. This process means a shift from a social democratic welfare model 

towards a more liberal regime, with an increased privatization of public welfare and a focus on 

individual responsibility regarding the citizens own living conditions. Husby as an area is 

characterized by a low socioeconomic status, a high level of unemployment and poor school 

results. The growing market and the increasing focus on individual responsibility regarding decent 

living conditions, has excluded large groups of economically vulnerable habitants of Husby. 

Hereby, the welfare state has decreased its earlier caretaking of its citizens, and the changing 

welfare state has shaped a marginality in urban areas. 

 

 

Keywords: urban inequality, advanced marginality, territorial stigmatization, urban riots, welfare 

state regimes. 



Sammanfattning  

Titel: Världens bästa välfärd? En studie om välfärdsstaten som skapare av urban ojämlikhet 

Författare: Agnes Scott och Karima Benali 

Handledare: Ali Hajighasemi 

Denna studie syftar till att undersöka livsvillkoren bland marginaliserade förortsbor i den svenska 

välfärdsstaten. För att uppnå en förståelse av denna komplexitet, fokuserar arbetet på 

Stockholmsförorten Husby i en kontext av de upplopp som ägde rum i maj 2013.  

Undersökningsmetoden är kvalitativa intervjuer med sju informanter. Samtliga har en koppling till 

Husbyområdet.  

Teorierna som appliceras på det empiriska materialet är Gösta Esping-Andersens teori om 

välfärdsstatsregimer samt Loïc Wacquants teori om avancerad marginalisering, även kallad ”Den 

nya urbana fattigdomen”.  

Analysen visar att den svenska välfärden genomgår en förändring. Denna förändring innebär en 

transformering från en socialdemokratisk modell mot en liberal regim, med en ökad privatisering 

av allmän välfärd samt ett fokus på individens eget ansvar i fråga om dess levnadsstandard. 

Husbyområdet präglas av en låg socioekonomisk status, en hög nivå av arbetslöshet samt dåliga 

skolresultat. Den växande marknaden har exkluderat stora grupper av ekonomiskt utsatta invånare 

i Husby. Välfärdsstaten har därmed minskat sitt tidigare omhändertagande av medborgarna, och 

denna förändring har skapat och format en marginalisering i urbana områden. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: urban ojämlikhet, avancerad marginalisering, platsbundet stigma, upplopp, 

välfärdsstatsregimer. 
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Förord  

Denna studie riktar sig till förortsbor, politiker och samhällskritiker. Förortsbor eftersom de lever 

i en samhällsstruktur som delvis förklaras i denna studie, politiker eftersom de styr detta samhälle 

och samhällskritiker eftersom de ifrågasätter styrningen av samhället.   

Tanken bakom detta examensarbete väcktes under en föreläsning i Socialt arbete med 

gästföreläsaren Christophe Foultier, som berättade om segregerade förorter i Paris och om de 

upplopp som ägde rum i Parisförorten Clichy-sous-Bois år 2005. Sedan dess växte vårt intresse 

för att studera upplopp i socioekonomiskt utsatta förorter, och när det var dags att välja ämne för 

examensarbetet var den ursprungliga tanken att skriva om upploppen i Paris. Dock vandrade 

tankarna vidare, och vi ville skriva om något som låg oss mer nära och är angeläget i en svensk 

kontext. Husbyupploppen kändes därför som ett naturligt val, och på grund av dess aktualitet 

upplevde vi ett behov av att undersöka just detta fall. Hur blir då det sociala arbetet aktuellt i detta 

ämne? Socialarbetaren är en av de aktörer som kommer i tätast kontakt med personer i 

socioekonomiskt utsatta områden. Socialarbetaren är den som får hjälpa individer som fallit mellan 

stolarna. Socialarbetaren är även den som ingår i förändringsprocessen gällande individens resa 

mot en bättre tillvaro. Samhällsforskning och socialt arbete överlappar varandra, eftersom båda 

syftar till att detektera de brister som råder i samhället. Samtidigt är socialarbetaren styrd av hur 

samhället ser ut, och därför är det i detta fall av vikt att studera upplopp som ett resultat av 

samhällsstrukturen.  

I utformandet av examensarbetet har vi gemensamt producerat de tankegångar och diskussioner 

som utgör uppsatsen. Den text som nu finns att läsa är ett resultat av den dialog och de resonemang 

som vi har fört och sedan sammanvävt. Uppsatsen i sin helhet är således en produkt av vårt 

samarbete där alla delar utarbetats gemensamt.  
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1 Inledning 

 

 

 

 

“It's about a society on its way down. And as it falls, it 

keeps telling itself: So far so good... So far so good... 

So far so good. It's not how you fall that matters. It's 

how you land.” 

 Vinz i filmen “Medan vi faller” 

Den 20 maj 2013 utbryter upplopp i Stockholmsförorten Husby. Bilar bränns, byggnader förstörs 

och polis och brandkår utsätts för stenkastning (SvD 2013-05-20). De nästkommande nätterna 

sprids upploppen till andra förorter och städer i Sverige (DN 2013-05-25). Det ska i media komma 

att spekuleras kring huruvida polisens dödskjutning av en 69-årig man i Husby och den felaktiga 

information som gick ut vid händelserna - nämligen att mannen inte dödats - blev startskottet för 

upploppen (DN 2013-05-20).  

Händelserna i Husby har blivit uppmärksammade i både svensk och internationell media och 

paralleller har dragits till liknande fenomen runtom i Europa, exempelvis Parisupploppen år 2005 

och Londonupploppen år 2011 (SvD 2013-06-01). Gemensamt för de tre nämnda fallen är att 

startskottet utgörs av att personer blivit dödade till följd av polisens agerande och att detta har 

väckt starka reaktioner hos lokalbefolkningen i de områden där händelserna ägt rum (DN 2013-

05-20, Jobard 2009, s.235 & Slater 2011, s.12). Ytterligare en gemensam nämnare är att upploppen 

skett i utsatta och segregerade förortsområden som karaktäriseras av hög arbetslöshet, dåliga 

skolresultat och utanförskap (ibid.).  

De studier som många gånger görs om upplopp tenderar att fokusera kring polisvåld och de 

sammanstötningar som sker mellan poliser och ungdomar i förorter. I denna studie var syftet dock 

inte att ha ett kriminologiskt fokus, utan ett samhällsfokus kopplat till en sociologisk kontext. 

Syftet var alltså att se till samhället i stort och vilka strukturella mekanismer som skapar 

utanförskap. Polisfrågan blir därmed en delmekanism i ett större maskineri som handlar om 

samhället i sin helhet, eftersom polisen representerar det samhälle som många ungdomar i 

socioekonomiskt utsatta områden känner en ilska mot.  

Trots att upploppen i Husby skett i liknande kontexter som Parisupploppen och Londonupploppen 

kan man inte på förhand anta att fallen är identiska och att de således har orsakats av samma 

faktorer. Till detta kan tilläggas att Sverige internationellt sett betraktas som en generös 

välfärdsstat, där medborgarna omgärdas av ett socialt skyddsnät (Johansson 2008, s.152). På grund 
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av den uppmärksamhet som Husbyupploppen fått runtomkring i världen är det av relevans att 

undersöka hur den svenska välfärden ser ut idag och hur detta har påverkat Husby. Om upploppen 

är en missnöjesyttring från medborgarnas sida blir det således av vikt att undersöka vad detta 

missnöje grundar sig i och isåfall vad som har förändrats i den svenska välfärden. Denna studie 

kontextualiserar därför området Husby ur ett välfärdsperspektiv i syfte att undersöka hur 

situationen i Husby ter sig idag och vilka bakomliggande mekanismer som banat väg för 

upploppen.  

1.1 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs bakgrunden till tidigare urbana upplopp som ägt rum i europeiska länder. 

Den urbana problematik som aktualiseras här ger en grund för vidare diskussion av upploppen i 

Husby.  

I oktober och november år 2005 skakas Paris av våldsamma upplopp som blossar upp till följd av 

två tonårspojkars död i Parisförorten Clichy-sous-Bois. De två tonåringarna hade i flykt från 

polisen sprungit in i en transformatorstation, där de dog av elektriska stötar. Enligt polisen förekom 

ingen jakt, medan lokalbefolkningen i Clichy-sous-Bois hävdade att polisen medvetet jagat in dem 

på transformatorstationen. De kommande tre veckorna ska bilbränder, stenkastning och 

sammandrabbningar ske mellan polis och lokalbefolkning, och upploppen sprider sig till ca 300 

förorter i Frankrike. Sammanlagt rapporteras 10,000 bilar ha satts i brand och 250 byggnader 

förstörts. Den totala kostnaden för skadegörelsen uppskattas av försäkringsbolagen ligga på 200 

miljoner euro (Jobard 2009, s.235). Upploppen ska komma att betraktas som ett nationellt 

fenomen, som sedan får en internationell spridning (Kokoreff 2013, s.14).  

I augusti år 2011 utbryter upplopp i förortsområdet Tottenham i London. Upploppen tar sin början 

efter en fredlig demonstration utanför polisstationen i området. Demonstrationen hålls i samband 

med att en 29-årig blivit skjuten av polisen. Det hela eskalerar då en sextonårig flicka under 

demonstrationen uttrycker sin ilska mot polisen och därefter blir slagen med batong. Under natten 

attackeras polisbilar, byggnader och bussar, och i de nästkommande tre nätterna sprids upploppen 

till andra förorter i London och även runtom i England.  Sammanlagt arresteras över 3000 personer 

och 1715 ställs inför rättegång. Det visar sig att majoriteten av personerna som deltar i upploppen 

är ungdomar mellan 14-24 år (Slater 2011, s.12).  
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2 Syfte och frågeställningar  

I detta kapitel presenteras studiens syfte, frågeställningar och avgränsning.  

2.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka livsvillkoren bland marginaliserade förortsbor i den 

svenska välfärdsstaten.  

Härvid ligger fokus i att studera den förändring som skett i det svenska välfärdssystemet och 

huruvida den gett upphov till missnöjesyttringar i form av upplopp.  

2.2 Frågeställningar  

Frågeställningarna är: 

1. Varför sker upplopp i den svenska välfärdsstaten?  

2. Vad har förändringar i den svenska välfärden för påverkan på marginaliserade förortsbor? 

3. Hur ser villkoren ut för marginaliserade förortsbor i fråga om utbildning, arbete och 

sysselsättning? 

2.3 Avgränsning 

Undersökningen fokuserar på Husbyområdet och de upplopp som ägde rum i maj 2013. Dock dras 

paralleller till liknande förorter med samma typ av problematik, såsom upploppen i Paris 2005 

samt London 2011. Husby blir därför ett angreppssätt för att ge sig i kast med en analys av en 

större problematik som kan återfinnas i flertalet marginaliserade urbana områden i Europa.  
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3 Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras forskning till Parisupploppen år 2005 och Londonupploppen år 2011, 

med koppling till Husbyupploppen år 2013. Parisfallet och Londonfallet inrymmer studier kring 

olika förklaringar till upploppen. Då det går att se likheter mellan de två tidigare upploppen och 

Husby blir det därför relevant att redogöra för dessa trots att fokus egentligen ligger på Husby. 

Även i analyskapitlet återkopplas det till Paris- och Londonupploppen där diskussionen rör urbana 

revolter i ett större europeiskt perspektiv. 3.1 Parisupploppen 

Parisupploppen inrymmer en politisk dimension, skriver Kokoreff (2013). I sin forskning pekar 

han på att områden där upplopp sker karaktäriseras av stigmatisering, fattigdom, rasism och 

segregation. När upplopp äger rum blir detta ett uttryck för att man i förorten stiftar sin egen politik, 

något som Kokoreff kallar ”kvarterets politik”. Detta behov uppkommer då man saknar möjlighet 

att agera på den nationella politiska arenan. Således väljer, eller tvingas man, att ta lagen i egna 

händer för att fånga politikernas intresse (Kokoreff 2013, s.15). Under slagorden ”mort pour rien” 

(”döda för ingenting”)1 frigör man sin ilska mot de strukturer som försatt en i den utsatta och 

övergivna position man befinner sig i (ibid. s. 15-16).  

Kokoreff beskriver att de handlingar som begås under upploppen, exempelvis bilbränder, inte bara 

utgör aktioner av ilska utan att de även antar formen av ett budskap som man inte kunnat nå fram 

med genom dialog, då invånarna i förorten inte lyckats göra sig hörda och samarbeta med 

polisväsende och andra myndigheter (ibid s.15).  

Parisupploppen beskrivs av Donzelot som en ”urban kamp” (Donzelot 2009, s.33). Donzelot 

hävdar att förortsborna gör revolt mot det samhälle som har övergivit och skyfflat undan dem till 

marginalen (ibid. s.5). Genom upploppen synliggörs klassklyftor och den urbana kampen blir en 

strävan efter en dräglig livskvalitet (ibid. s.30).  

I kontrast till denna beskrivning av upploppsmekanismer som ett uttryck för klassorättvisor, lyfter 

Donzelot även fram att man kan betrakta upploppen ur ett annat perspektiv. Här antyder han att 

den urbana kampen inte nödvändigtvis behöver utgöra en organiserad grupp med ett tydligt 

                                                           
1 Uttrycket ”mort pour rien” användes under de demonstrationer som fördes efter de två tonårspojkarnas död, och 

kom så småningom att bli ett slagord och en symbol för ilskan mot polisen och utsattheten i förorterna (ibid. Kokoreff 

2013, s.15). 
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politiskt motiv, utan snarare en spontan reaktion av ilska som eskalerar och sprids bland människor 

som delar samma missnöje (Donzelot 2009, s.38). Mer konkret skriver Donzelot att de två 

tonårspojkarnas död blivit startskottet för en rad impulsiva våldshandlingar som utförs av unga 

människor som lever i en ”trist tillvaro”. Upploppen blir här vad Donzelot kallar ”den trista 

förortens karneval”, ett avbrott i den händelselösa vardagen (ibid. s. 38). 

3.2 Londonupploppen 

Londonupploppens kärna handlar inte om tanklöst våld utan är en revolt mot upprepad och ständig 

fattigdom, arbetslöshet och rasism, skriver Slater (Slater 2011, s.13) Författaren hävdar att 

upploppen skapats ur den ilska som uppstår i samhället bland icke-privilegierade grupper. Slater 

beskriver att ungdomar i Tottenham haft stora svårigheter att få jobb, och att arbetslösheten är en 

orsak till varför ungdomarnas ilska kulminerar i våldsamma upplopp. Vidare redogör Slater för att 

upploppen har sin grund i politikers upprepade misslyckanden med att hjälpa människor i utsatta 

områden. Slater betraktar därför upploppen som ett ”rop på hjälp från samhällets bottenskikt” (ibid 

s.13). 

Grover analyserar Londonupploppen utifrån ett materiellt perspektiv. I sin studie lyfter han fram 

att man inte kan bortse från de ekonomiska förhållandena som aktualiseras i denna typ av händelser 

(Grover 2011). Han förklarar vidare att det inte är någon tillfällighet att sociala protester sker i en 

tid av akut ekonomisk kris, och att de pådrivande aktörerna utgörs av de fattigaste och mest utsatta 

grupperna i samhället. Grover konstaterar att sårbarheten hos dessa grupper ökar i och med att det 

brittiska välfärdssystemet tunnats ut till följd av en krisande ekonomi. För de utsatta har detta 

således inneburit att en mängd villkor måste uppfyllas för att man ska ha rätt till ett socialt 

skyddsnät, något som har skapat frustration bland de som varit i störst behov av välfärdssystemet 

(ibid.).  

En annan aspekt av London- och Parisupploppen är att de utgör en kedja av uttryck för socialt 

missnöje i västeuropeiska samhällen. Trabandt (2012) betraktar upploppen ur ett 

välfärdsperspektiv och förklarar att dessa länder karaktäriseras av välfärdssystem som syftar till 

att ”ta hand” om medborgarna. Men trots detta verkar ingen av länderna lyckats lösa de rådande 

sociala problemen (Trabandt 2012, s.3-4).  
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3.3 Upplopp i en svensk kontext: Husbyupploppen 

Kings et. al. skriver att Sverige har ett internationellt rykte om att vara en generös 

socialdemokratisk välfärdsregim (Kings et. al. 2013). Detta rykte ger dock en skev bild av hur det 

svenska välfärdssystemet ter sig i nationell bemärkelse. Studier visar att det har skett en förändring 

i den svenska ekonomin, där skattesatser sjunkit och fler privata aktörer gjort intåg på marknaden. 

Detta innebär exempelvis en utförsäljning av sjukvård och skolor. I takt med detta syns en 

nedskärning på den allmänna välfärden, där pengar satsas på investering i lukrativa företag. Det 

svenska välfärdssystemet har således fått backa undan för en växande privat sektor med 

vinstdrivande företag. I och med att välfärden sjunker ökar också den sociala ojämlikheten, menar 

Kings et. al. De som hårdast drabbas av detta är marginaliserade grupper, främst ungdomar med 

invandrarbakgrund bosatta i förortsområden (ibid). Det är i kontexten av denna förändrade välfärd 

som Husbyupploppen tar sin början.  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

De senaste åren har upplopp skett i flertalet europeiska länder. De orsaker som flera forskare pekar 

på är ett socialt missnöje bland utsatta grupper i de olika samhällena, ofta i städernas utkant. Detta 

missnöje är ett resultat av politiska system som inte kunnat garantera sina medborgare en jämlik 

levnadsstandard.  

Att ta upp Parisupploppen och Londonupploppen som bakgrund till denna studie grundar sig i ett 

visst mönster som går att se i de tre fallen. Gemensamt för dessa är att upplopp ägt rum i utvecklade 

västerländska industriländer, där den allmänna välfärden avtonats till följd av ett stigande 

kapitalistiskt system. Med bakgrund i Parisupploppen och Londonupploppen har vi undersökt 

Husbyupploppen. Avsikten är därför att undersöka hur förändringar i det svenska välfärdssystemet 

resulterat i Husbyupploppen.  
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för Gösta Esping-Andersens teori om välfärdsstatsregimer samt Loïc 

Wacquants teori om avancerad marginalisering, även kallad ”Den nya urbana fattigdomen”. 

Esping-Andersens teori används för att förklara hur den svenska välfärden har sett ut samt vilka 

olika välfärdsmodeller som finns i Europa. Teorin syftar till att förklara de större strukturer som 

styr en välfärdsstat. Wacquants teori tillämpas som en förklaring av de processer som leder till 

marginalisering i urbana områden. Marginaliseringsprocesserna kan således betraktas som en 

produkt av ett lands välfärdssystem. I kronologisk ordning blir därför Esping-Andersens teori en 

bakomliggande förklaringsmodell för den problematik som undersöks medan Wacquants teori 

träder in och förklarar de strukturella problem som ett bristande välfärdssystem förorsakar.  

4.1 Esping-Andersens välfärdsmodeller 

Esping-Andersens teori utgörs av tre centrala begrepp: välfärdsstatsregim, de-kommodifiering och 

stratifiering. Välfärdsstatsregim fungerar som det grundläggande analytiska begreppet, medan de-

kommodifiering och stratifiering används som mätinstrument för att analysera välfärden i olika 

länder (Johansson 2008, s.135).  

Johansson skriver i sin tolkning av Esping-Andersens teori om regimer. Med begreppet regim 

menar han ”ett lands konstitutionella, politiska, ekonomiska och sociala organisation”, alltså hur 

ett land styrs (ibid. s.139). Begreppet välfärdsstatsregim bygger på denna definition och förklarar 

vilka gemensamma faktorer som binder samman flertalet välfärdsstater. Skillnaden mellan en 

välfärdsstat och en välfärdsstatsregim är att en enskild välfärdsstat endast kan förklaras utifrån sina 

egna premisser, medan en välfärdsstatsregim ofta inbegriper ett slags mönster av välfärd som kan 

återfinnas i många länder. Välfärdstatsregimerna underbyggs dels av ländernas organisatoriska 

och legala sammansättning av respektive socialpolitiska system, men även av grundläggande 

normer och värderingar (ibid. s.139).  

En välfärdsstat karaktäriseras av att den tar ansvar för och garanterar sina medborgare en viss nivå 

av välfärd. Välfärdsstaten ska genom lagstiftning säkerställa att medborgaren tillhandahåller en 

allmän välfärd. Esping-Andersens teori knyter an till en annan teoretiker, nämligen Thomas 

Humphrey Marshalls idé om sociala rättigheter. Johansson framhåller i linje med detta att 
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medborgare ska ha en rad sociala rättigheter som tillförsäkrar individen en viss levnadsstandard. 

Detta oavsett position i samhället (Johansson 2008, s.141).  

Begreppet de-kommodifiering förklarar förhållandet mellan välfärdsstaten och marknaden (ibid. 

s.142). De-kommodifiering betyder ”att göra oberoende av marknaden” (ibid. s.135). Rent 

historiskt handlar detta om hur det kapitalistiska systemet skapat en marknad där arbetskraften kan 

köpas och säljas, beroende på utbud och efterfrågan. Detta system ökar konkurrensen mellan olika 

aktörer på marknaden och arbetaren hamnar i en sits där den inte kan styra över de förändringar 

som sker. Bland annat kan konjunktursvängningar leda till att behovet av arbetaren upphör. 

Följderna av detta blir en förlust av både arbete och inkomst som resulterar i att individens resurser 

begränsas samt att levnadsstandarden försämras. De-kommodifiering innebär i samband med detta 

att välfärdsstaten ska skydda individen från den osäkerhet som marknadskrafter försätter 

medborgaren i. Det ska således finnas ett välfärdssystem som fångar upp individen, oavsett om 

den befinner sig på marknaden eller utanför (ibid. s.142).  

Stratifiering innebär att samhället trots socialpolitiska insatser som görs för att minska 

ojämlikheter, även upprätthåller statusskillnader mellan olika sociala grupper. Det paradoxala är 

alltså att socialpolitiska satsningar å ena sidan förebygger ojämlikheter, men samtidigt förstärker 

den stratifikation – alltså den gruppering som finns i samhället. Dessa klasskillnader utgörs av att 

vissa grupper har privilegier som andra saknar (ibid. s.146).  

Esping-Andersen teori inbegriper tre typer av välfärdsstatsregimer: den liberala välfärds-

statsregimen, den konservativa välfärdsstatsregimen, och den socialdemokratiska välfärdsstats-

regimen (ibid. s.148).  

Den liberala välfärdsstatsregimen2 utmärks av en begränsad och behovsprövad tillgång till 

ersättning som endast ges till en mindre grupp av medborgare. I denna typ av regim har marknaden 

en framträdande roll, och det finns ett tyst krav på att individens välfärdsbehov, i form av 

exempelvis försäkring mot arbetslöshet, ska sökas på marknaden. Graden av de-kommodifiering i 

den liberala välfärdsstaten är således låg, eftersom individen tillskrivs ett personligt ansvar i fråga 

om välfärd och levnadsnivå (ibid. s.149).  

                                                           
2 Storbritannien är ett exempel på en liberal välfärdsstatsregim (Johansson 2008, s.148).  
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Den konservativa välfärdsstatsregimen3 präglas av en tanke om att omgivningen, främst familj och 

närstående, ska tillgodose individens behov. Staten träder endast in då familjen själv inte kunnat 

tillförsäkra välfärdsbehoven. Likheten mellan den konservativa och den liberala 

välfärdsstatsregimen är att individen i första hand hänvisas till marknaden vad gäller 

välfärdsfrågor. Skillnaden ligger dock i att den konservativa modellen har en högre grad av 

generositet i sin ersättning i förhållande till den liberala. Men på grund av den traditionella 

familjesyn som den konservativa välfärdsstatsregimen vilar på, anses statens inblandning som ett 

tecken på familjens ”misslyckande”, vilket indikerar att det från statens sida finns en förväntan om 

att individen ska klara sig utan dess hjälp (Johansson 2008, s.150).  

Den socialdemokratiska välfärdsstatsregimen4 kännetecknas av länder med en stark arbetarrörelse 

– länder som styrts av socialdemokratiska partier. Socialdemokratiska välfärdsstatsregimer 

domineras av statliga insatser som grundas i principer om universalism och sociala rättigheter, det 

vill säga att alla medborgare tillskrivs en plats i det offentliga försörjningssystemet. Det centrala 

är att varje medborgare, oavsett om de tillhör en hög eller låg samhällsklass, tillförsäkras ett 

grundläggande skyddsnät som (till skillnad från den liberala och den konservativa modellen) är 

oberoende av marknaden eller familjen. Detta gör att graden av de-kommodifiering i denna typ av 

regim kan betraktas som hög (ibid. s.152).   

4.2 Avancerad marginalisering  

Wacquant (2008) talar om begreppet ”avancerad marginalisering” som en övergripande teoretisk 

ram. Avancerad marginalisering inbegriper flertalet särdrag som kan ses i kontexten av ett 

välfärdssamhälle i förändring. Avancerad marginalisering är en process som ”låser in” stora 

grupper av människor i fattigdom och hopplöshet, där de fastnar i arbetslöshet och diskriminering. 

Centralt för den teoretiska ansatsen är det ”platsbundna stigmat” som utgör ett gemensamt tema i 

länder med urban marginalisering.  

  

                                                           
3 Frankrike är ett exempel på en konservativ välfärdsstatsregim (Johansson 2008:148). 
4 Sverige är ett exempel på en socialdemokratisk välfärdsstatsregim (Johansson 2008:148). 
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4.2.1 Den avancerade marginaliseringens distinktioner 

Wacquant delar in den avancerade marginaliseringsprocessen i olika element.  Nedan följer en 

beskrivning av dessa. 

1.”Wage labour as vector of social instability and life insecurity”, innebär att arbetsmarknaden är 

skapare av social osäkerhet och otrygghet (Wacquant 2008, s.124). Detta uttrycks i form av 

deltidstjänster, timanställningar och andra flexibla (men också osäkra) arbetsformer, i kombination 

med minskad sjukförsäkring, samt en minskad rätt till jobb och ett avtonande regelverk för 

arbetsförhållanden.  De som drabbats hårdast av detta är unga, arbetarklassfamiljer, lågutbildade 

kvinnor och redan stigmatiserade förortsbor med en annan etnisk härkomst eller utseende (ibid. 

s.236). 

2.”Functional disconnection from macroeconomic trends”. Här handlar det om globala trender i 

ekonomin på makronivå som leder till ett stopp i utvecklingen i form av hög ungdomsarbetslöshet. 

Främst berörs ungdomar med annan etnisk bakgrund som är bosatta i marginaliserade förorter 

(ibid. s.236). Detta innebär en konkurrens av de få jobb som finns att tillgå. Trots att politiken 

syftar till att utöka och fördela arbetet blir detta alltså ekonomiskt ineffektivt då invånarna i de 

marginaliserade områdena blir de sista att gynnas av detta (ibid. s.137).  

3.”Territorial fixation and stigmatization”. Det platsbundna stigmat, som är huvudfokus i 

Wacquants avancerade marginaliseringsprocess (och som kan ses som en slags delteori i den större 

teoretiska ramen) framdrivs av en negativ och stereotyp framställning av ett visst område i 

exempelvis media. Denna stereotypa bild är ofta sammankopplad med fattigdom, kriminalitet, våld 

och människor med annan etnisk bakgrund. Den negativa bilden av området upprätthålls ständigt 

i form av nedlåtande tal, både ”from below”, alltså i det dagliga livet i interaktion med människor, 

och ”from above”, i journalistik och i den politiska debatten (ibid. s.137). Detta, menar Wacquant, 

resulterar i en ”symbolic demonization” av dessa områden (ibid. s.115), alltså en svartmålning 

eller nedvärdering av områdena.  

Enligt Wacquant införlivas det platsbundna stigmat hos invånare i de utsatta områdena i form av 

känslor av skam (ibid. s.68). Detta leder i sin tur till att invånare förnekar sin tillhörighet till 

området samt tar avstånd från det och dess övriga invånare, i ett försök att återfå något slags 

självvärde som de upplever gått förlorat då deras identitet kopplas samman med den negativa 
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bilden av området. Wacquant benämner detta som ett ”non-belonging”, en icke-tillhörighet som i 

slutändan hindrar invånarna i dessa områden att slutas samman och skapa en positiv gemenskap 

(Wacquant 2008, s.116).  

De stigmatiserade områden som Wacquant beskriver återfinns i flertalet industriländer. Även 

Skandinavien som bäst anses ha lyckats motstå spridningen av avancerad marginalisering, 

påverkas av fenomenet platsbundet stigma, alltså områden avsedda för de utstötta. Wacquant 

menar att spridningen av fördomar kring stigmatiserade områden, oavsett om dessa är förankrade 

i en verklighet eller inte, tenderar att sprida sig till allmänheten och påverkar den allmängiltiga 

uppfattningen om att förorten ifråga utgör en hotbild och att den är av skada (ibid. s.139 & 238).  

4.”Spatial alienation and dissolution of place”. Den andra sidan av platsstigmat är en rumslig 

alienation och en upplösning av "place", vilket innebär en förlust av en familjär plats som kallas 

hem och ska vara i relativ säkerhet (ibid. s.242). De marginaliserade områdena erbjuder härmed 

inte längre en plats som kan fungera som ett gemensamt rum för stöd och mobilisering bland 

förtryckta. Detta innebär en svårighet för invånarna att hitta gemensamma strategier för att 

förändra sin situation (ibid. s.242).  

Wacquant konstaterar att dagens invånare i de marginaliserade förorterna inte längre kan söka sig 

till en plats där de kan skapa sin egen kulturella sfär. Istället har rörelsen dött ut och platsen är nu 

enbart ett uttryck för förtryck (ibid s.242). I de franska förorterna har den gemensamma platsen, 

som varit kopplat till en stabil punkt, ersatts av något som Wacquant väljer att benämna som 

”space”, som istället utgörs av något mer likgiltigt, en plats som kan vara ett hot och bör fruktas. 

Denna förskjutning från en hemtrevlig plats till en främmande har skett genom en försvagning av 

band mellan individer, där den positiva gemenskapen dött ut (ibid. s.241).  

5. ”Loss of Hinterland”. Individer exkluderas idag från betalt arbete på grund av nedskärningar. 

De kan inte längre lita på att de kommer få stöd eller bidrag medan de väntar på en ny 

jobbanställning. Istället måste individerna skapa arbetstillfällen genom svartjobb och kriminella 

aktiviteter, vilka inte kan erbjuda någon trygghet. Då ekonomin har förändrats blir det allt svårare 

för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden vilket leder till att många istället väljer svartjobb 

och kriminalitet, som i sin tur leder till ytterligare marginalisering. Wacquant förklarar alltså att 

det hopp som funnits i dessa förorter bytts ut mot förtvivlan och desperation (ibid. s.244).   
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4.2.2 Orsaker till avancerad marginalisering 

I det tidigare avsnittet redogör Wacquant för olika distinktioner av avancerad marginalisering, ett 

fenomen som kan observeras i nästintill alla länder med mångsidig nationalitet. Dessa distinktioner 

kan ses som en produkt av fyra övergripande orsaker, som tillsammans utformar och omskapar 

mekanismer i urban fattigdom i rika samhällen och främjar ökningen av dessa samhällspositioner 

i botten av både den rumsliga och sociala hierarkin (Wacquant 2008, s.263). 

1.”Macrosocial dynamic, occupied dualization and the resurgence of inequality”. ”Den nya urbana 

fattigdomen” är en effekt av ökad ojämlikhet i samband med den snabba ekonomiska tillväxten 

som också leder till ett förhöjt välstånd hos de privilegierade samhällsgrupperna. Denna ökning av 

rikedom och välstånd i toppen av klassamhället har i sin tur gett upphov till en kraftig efterfrågan 

på nya hembiträden, kockar, barnvakter och tjänare. Detta mestadels i form av billig arbetskraft 

såsom kvinnliga invandrare som ska tillgodose de priviligierades hushåll, hämta deras barn från 

skolan samt skydda deras hem och personliga säkerhet (ibid. s.163).  

I takt med att ekonomin växer och avanceras ökar också den nya marginaliseringen vid sidan av 

välståndet; materiell misär och social otrygghet gör sig allt mer synliga (ibid. s.163). Avancerad 

marginalisering är djupt rotat i strukturen av den nya kapitalismen, framhåller Wacquant. 

Uppgångar i ekonomin i form av sammanlagda inkomster eller ökade anställningar har en liten 

effekt på livsvillkoren för människor i marginaliserade urbana områden, medan nedgångar av olika 

slag däremot leder till ytterligare försämring av deras situation. Såvida de åtgärder som görs inte 

är direkt kopplade till att minska social ojämlikhet, kommer ytterligare ekonomisk tillväxt försvåra 

situationen för de i det urbana samhällets bottenskikt (ibid. s.265).  

2.”Economic dynamic: the desocialization of wage labour”. Den nya urbana fattigdomen har delvis 

framkommit på grund av en slags dubbel transformering i arbetsmarknaden. Det handlar bland 

annat om en kvantitativ omvandling i form av minskning av miljontals lågkvalificerade jobb 

samtidigt som konkurrensen ökar i form av billig arbetskraft från utlandet, men också en 

förflyttning av tyngdpunkten inom ekonomin mot personliga och företagsrelaterade tjänster (ibid. 

s.265).  Den andra förändringen är av kvalitativ art och innebär en allmän försämring av 

grundläggande arbetsvillkor när det kommer till löner och socialförsäkringar, med undantag för 

personer i det allra högsta samhällsskiktet. Dessa två transformationer: minskning av 



13 
 

lågkvalificerade jobb samt en försämring av dess villkor, bidrar i kombination med varandra till 

en ökad osäkerhet för arbetarklassen (Wacquant 2008, s.266).  

Då den ekonomiska tillväxten tillsammans med en utökning av löner brukade användas för att 

åstadkomma ett slags ”universellt botemedel” mot fattigdom, är den ekonomiska tillväxten idag 

istället en av de stora anledningarna till att människor hamnar i utkanten av samhället (ibid. s.267).  

3.”Political dynamic: the recoiling of the social state”. Wacquant framhåller att välfärdsstater har 

en stor inverkan på hur den urbana ojämlikheten och marginaliseringen ser ut (ibid. s.267). Staten 

har som uppgift att fördela strategier med syfte att ”torka undan” de mest uppenbara 

konsekvenserna av ekonomisk omvandling, och de har ett val att minska – eller låta bli att minska 

– dess rumsliga effekter för de som befinner sig i utkanten av samhället (ibid. s.269).  

Vidare hävdar Wacquant att nedskärning av den sociala välfärden är en viktig orsak till materiell 

försämring i marginaliserade områden i den urbana miljön. Staten har alltså ett avgörande 

inflytande över hur ojämlikhet och fattigdom tar sig i uttryck och kan alltså välja att stärka 

välfärden och erbjuda en social och ekonomiskt trygghet för invånarna (ibid. s.270). 

4.”Spatial dynamic: concentration and defamation”. Avancerad marginalisering visar en stark 

tendens att peka ut så kallade “no-go areas” som både av dess invånare och av omgivningen tydligt 

identifieras som områden fyllda med våld och kriminalitet, områden där ”samhällets bortkastade” 

bor (ibid. s.270).  Tillsammans med det platsbundna stigmat som medföljer av denna avancerade 

marginalisering tillkommer en minskad identifiering eller samhörighet till det stigmatiserade 

området. Området kan inte längre erbjuda skydd mot faror eller påtryckningar utifrån. Istället har 

det förvandlats till ett tomt utrymme fyllt av konflikt där invånare dagligen måste slåss om resurser 

och hitta ett sätt att fly från området. Den försvagning som skett av gemensamma band invånare 

emellan mynnar ut i ett avståndstagande som ytterligare försvagar ”den lokala solidariteten” och 

nedvärderar (och därigenom bekräftar den negativa bilden av) området (ibid. s.271).  

Slutligen betonar Wacquant att dessa marginaliserade områden är ett direkt resultat av statlig 

politik ifråga om bostäder, statsutveckling och regional planering. Det är alltså en politisk fråga 

huruvida dessa områden ska spridas, byggas om eller förändras (ibid. s.271). 
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4.3 Användningen av den teoretiska referensramen: analysprocessen  

Den teoretiska referensramen som studien inbegriper utgörs av två teorier. Dels finns en så kallad 

”socialpolitisk klassiker”, nämligen Esping-Andersens teori om välfärdsstatsregimer, och dels en 

modern teori om urban ojämlikhet, nämligen Wacquants teori om avancerad marginalisering. Den 

senare redogör för en rad forskning om de urbana förhållandena i marginaliserade områden i Paris.  

Teorierna tillämpas på två olika sätt. Välfärdsteorin fångar upp den problematik som studien avser 

att beröra ur ett större perspektiv. Den syftar till att bidra till en förklaring av förändringar i den 

svenska välfärden, och även beskriva vilka typer av välfärdsmodeller som finns. Wacquants teori 

tillämpas både på ett abstrakt och konkret plan. Den abstrakta nivån beskriver hur välfärdsstaten 

bidrar till skapandet av urbana ojämlikheter, medan den konkreta delen förklarar hur den 

avancerade marginaliseringsprocessen påverkar individens möjligheter och livsvillkor.   

Teorierna utgör tillsammans en övergripande referensram. Med det menas att avsikten inte varit 

att ”bekräfta” eller ”anpassa” empirin efter teoriernas förklaringsmodeller, utan att fånga upp de 

idéer och komplexiteter som återfinns i teorierna för att sedan föra diskussionen och analysen 

vidare. Att ha en teoretisk referensram bottnar därför i att teorin används som ett verktyg i 

analysprocessen, men att det är empirin som står i fokus för arbetet. Den teoretiska referensramen 

blir således som ett slags filter, genom vilket empirin betraktas. Med detta menas att teorierna 

tillämpas för att fånga upp de delar av empirin som kan teoretiseras utifrån den valda ramen. Att 

teorin används som ett filter blir därmed ett sätt att sålla bort delar av datamaterialet som inte är 

av relevans för studien, samt ta fasta på den del av empirin som överensstämmer med studiesyftet 

och besvarar frågeställningarna. Empirin är därför den centrala källan i studien, medan teorin är 

ett sätt att analysera och förstå empirins innebörd.   

Det andra steget i analysprocessen har varit att i relevanta fall bryta sig loss från teorin och fördjupa 

de teoretiska resonemangen ytterligare, med belysning i det empiriska materialet.  
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5 Metod   

I detta kapitel redogörs för studiens praktiska genomförande. Nedan beskrivs alltså de olika steg 

som studien har genomförts i och de etiska hänsynstaganden som gjorts. 

Studien har en kvalitativ ansats då den söker en djupare förståelse kring intervjupersonernas 

upplevelser av Husby. Ytterligare en faktor som talar för tillämpningen av den kvalitativa ansatsen 

är teorins roll i genomförandet av studien. Empirin har varit vägledande i sökandet efter teorier 

som inbegriper gemensamma analytiska parametrar med intervjupersonernas utsagor. I denna mån 

har ett induktivt tillvägagångssätt präglat studiens gång, eftersom empirin fått en styrande roll i 

valet av teoretisk referensram (jfr Bryman 2009, s.35 & 272).   

5.1 Reliabilitet och validitet 

För att göra studien så transparent som möjligt har de olika stegen i undersökning redogjorts 

noggrant. Genom detta undviks eventuella reliabilitetsproblem, det vill säga att studien förlorar sin 

trovärdighet (jfr Bryman 2009, s.43). Studiens validitet, det vill säga huruvida vi undersöker det 

vi avser att undersöka, underbyggs av att ständigt återkoppla till undersökningens syfte och 

frågeställning (ibid. s. 43). De intervjufrågor som användes formulerades utifrån de övergripande 

frågeställningarna och syftesformuleringen, alltså hur livsvillkoren ter sig bland marginaliserade 

förortsbor i den svenska välfärdsstaten.  

5.2 Datainsamlingsmetod  

Eftersom upploppen i Husby år 2013 är en aktuell händelse finns det ett begränsat urval av 

forskning på området. Fördelen med att undersöka en händelse som är relativt outforskad är att 

man kan bidra till en kumulering inom forskningen, det vill säga att man kan addera någonting 

”nytt” till forskningsfältet (jfr Esaiasson et. al. 2009, s.18–19).  

I valet av datainsamlingsmetod var tanken att uppnå en djupare förståelse för marginaliserade 

förortsbors livsvillkor i den svenska välfärdsstaten genom att studera Husbyupploppens orsaker 

och kringliggande faktorer. Den datainsamlingsmetod som framstod som relevant i detta fall var 

kvalitativa intervjuer, då syftet är att ta reda på hur personer som har en koppling till Husby 

upplever området (jfr Bryman 2009, s.300). Det som karaktäriserar den kvalitativa intervjun är att 

forskaren söker mening i intervjupersonens egen upplevelse kring det som diskuteras (jfr Kvale 

och Brinkmann 2009, s.39). Avsikten är alltså att finna en förklaring till uppkomsten av 
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Husbyupploppen genom intervjupersonernas egna perspektiv och erfarenheter, för att sedan sätta 

detta i kontext till den teoretiska referensramen.  

Den intervjuform som använts är semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren följer 

ett frågeformulär, men att ordningen på frågorna kan variera. Det finns även utrymme för 

följdfrågor under intervjun (jfr Bryman 2009, s.127).  

Vad som kan vara intressant att reflektera kring är huruvida man verkligen kan påstå att man 

”väljer” en datainsamlingsmetod. Trots att intervjumetoden valdes på grund av dess relevans för 

studien, kan man se detta som en följd av de bakomliggande idéer som legat till grund för studien. 

De tankegångar som fanns innan studiens praktiska genomförande ledde således fram till 

intervjumetoden (jfr Bryman 2009, s.39).  

5.3 Tillvägagångssätt  

Intervjun som datainsamlingsmetod aktualiserade en rad utmaningar. En av dessa var att hitta 

relevanta personer att intervjua. För att få tag på intervjupersoner gjordes en sökning dels på 

internet och dels via en studiekamrat som har kontakt med en privatperson från Husby. I vissa fall 

(beträffande internetsökningarna) kom vi i direkt kontakt med de som sedan kom att bli våra 

intervjupersoner, och kunde därigenom boka in en intervju. Men i andra fall skickades mejl till 

personer som slussade oss vidare till våra blivande intervjupersoner. Denna sökningsprocess 

skiljde sig åt från en intervjuperson till en annan på så sätt att vissa intervjuer kunde bokas in och 

genomföras med relativt kort varsel, medan andra bokningar kunde bli tidskrävande. I sökandet 

efter intervjupersoner var målet att hitta olika personer med diverse yrkesroller och politiska 

ståndpunkter som på något sätt har en koppling till Husby, antingen att de är bosatta eller arbetar 

i området. Tillvägagångssättet var alltså strategiskt eftersom motivet bakom detta var att tala med 

personer som har en insyn i Husbyområdet (jfr Esaiasson et. al. 2009, s.180-183). Detta för att få 

en bild av hur människors livsvillkor ser ut i Husby, och således kunna besvara studiens 

frågeställningar.  

Tanken bakom valet av intervjupersoner var att hitta personer med så olika bakgrund och åsikter 

som möjligt, för att kunna få en nyanserad bild av Husby. Då välfärd är den övergripande 

parametern i studien blir politiker relevanta intervjupersoner eftersom välfärd regleras i den 

politiska sfären. Att välja politiker med olika agendor blir därför ett sätt att bringa fram de 
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kontraster som finns i den politiska debatten kring Husbyupploppen. Därigenom kontaktades 

politiker från Vänsterpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna. Moderaterna valdes eftersom 

de besitter en maktposition i den rådande politiken och därmed har en avgörande roll i hur 

välfärden ter sig. Vänsterpartiet valdes medvetet som en kontrast till Moderaterna, då 

partipolitiken skiljer sig i exempelvis välfärdsfrågor. Sverigedemokraternas relevans i denna 

studie grundar sig i dess snabba framväxt på den politiska arenan, samt i detta fall att deras politik 

avviker från både Moderaterna och Vänsterpartiet.  

Vidare kontaktades en representant från ungdomsförbundet Megafonen och två lokalpoliser från 

Kista Poliskontor (vars verksamhet även sträcker sig till Husby), men även en privatperson som är 

bosatt i Husby. Att ungdomsförbundet Megafonen blev intressant i denna studie beror på den 

koppling i media som har gjorts mellan Husbyupploppen och Megafonen. Då Megafonen beskrivs 

som en slags gräsrotsorganisation för förortsbor som syftar till en politisk förändring i urbana 

områden, väcks intresset för att undersöka deras syn på Husbyupploppen. Inkluderingen av poliser 

i studien motiveras främst av deras koppling till Husby, men även av medias kontroversiella 

framställning av polisens roll under upploppen. Det intressanta i detta fall är att undersöka hur 

polisen betraktar Husbyområdet, både under upploppen som skedde och området i sin helhet. 

Privatpersonens roll i denna studie är att ge en röst åt Husbybornas egen uppfattning av upploppen 

och situationen i området. Att endast intervjua en privatperson blir dock icke-representativt för 

Husbyborna, då en persons utsagor inte kan generaliseras till Husbys befolkning. Detta kan kontras 

med ett argument om att fokus för denna studie är just välfärdsfrågan, och att valet av 

intervjupersoner därför centreras kring personer som faktiskt arbetar med denna fråga.  

Den icke-representativitet som tagits upp gäller även för resterande intervjupersoner, då sju 

personers utsagor (och att de dessutom är strategiskt utvalda) inte kan generaliseras till 

Husbyupploppens komplexitet i sin helhet (jfr Esaiasson et. al. 2009, s.180-183). Dock kan man 

av studiens slutsatser se strukturella faktorer och förklaringar som kan liknas vid andra upplopp 

som sker i en europisk kontext. På så sätt blir förklaringen till problematiken igenkännbar i flera 

liknande urbana områden. Studiens resultat blir därför inte generaliserbart i en större bemärkelse, 

men ändock applicerbart.   
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5.4 Intervjupersoner  

Sammanlagt genomfördes sex separata intervjuer, med en intervjuperson per gång (med undantag 

från intervjun med lokalpoliserna, där båda närvarade vid samma intervju). Intervjuerna varade 

mellan 40-60 minuter. De personer som har intervjuats i denna studie är: 

Leo Ahmed: ordförande för Vänsterpartiet i Kista, verksam i Husbyområdet.  

Bo Sundin: ordförande för Moderaterna i Rinkeby/Kista.  

Christoffer Dulny, vice ordförande Sverigedemokraterna i Stockholms stad.  

David Quintanilla: representant från ungdomsförbundet Megafonen.  

Jörgen Karlsson, närpolischef i Kista poliskontor och Per, gruppchef och befäl i Kista poliskontor. 

”Emine”: privatperson, boende i Husby.  

5.5 Intervjuförfarande 

Ytterligare en utmaning som intervjuprocessen innebar var att utforma relevanta intervjufrågor till 

informanterna. I förberedelserna till intervjun formulerades en generell intervjuguide med frågor 

som föreföll intressanta för studien (jfr Bryman 2009, s.304–305). Som en vägledning fick studiens 

frågeställningar ligga till grund för intervjuguiden; dels skulle ett välfärdsperspektiv inkluderas, 

men även specifika frågor kring situationen i Husby. Det praktiska arbetet med intervjufrågorna 

har således varit att anpassa den redan formulerade intervjuguiden till de olika intervjupersonerna, 

beroende på vilken yrkesposition de hade, var de bodde eller vilken kunskap de hade om Husby. 

Vid intervjun kunde intervjuguiden användas som en vägvisare, men då studiens metodologi 

utgjordes av en semistrukturerad intervju kunde även eventuella följdfrågor som inte stod med i 

intervjuguiden, ställas (jfr Bryman 2009, s.301). Sammantaget fanns det inget behov av att följa 

intervjuguiden till punkt och pricka.  

Fem av de sammanlagt sju intervjupersonerna intervjuades enskilt. Undantaget var dock intervjun 

med poliserna Jörgen Karlsson och Per. Här var det Jörgens önskemål att de skulle delta 

tillsammans eftersom han själv ansåg sig kunna svara på övergripande frågor om de boende i 

Husby, medan Per fick stå för frågor kopplade till själva upploppen då han deltog i det polisiära 
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arbetet. I vår uppfattning fick Per mindre utrymme än Jörgen, trots att intervjufrågorna var av 

blandad karaktär och hade kunnat besvaras av båda. Man kan spekulera kring den egentliga 

anledningen till Jörgens deltagande i intervjun; om det handlat om ett kontrollbehov av hur Kistas 

poliskår framställs eller om det endast grundats i en nyfikenhet kring denna studie. Man kan även 

reflektera kring om Pers svar tett sig annorlunda utan Jörgens närvaro.   

Intervjuerna med Bo Sundin, Christoffer Dulny och Kistapoliserna Jörgen Karlsson och Per 

genomfördes på deras arbetsplatser. Detta av praktiska skäl eftersom de inte hade tid att ta sig 

någon annanstans och eftersom vi själva inte alltid kunde erbjuda en lämplig intervjuplats. Då 

dessa informanter intervjuades i sin yrkesroll föreföll det inte som ett problem att genomföra detta 

på respektive arbetsplats. David Quintanilla och Leo Ahmed intervjuades på Södertörns högskola, 

även detta av praktiska skäl eftersom vi hade tillgång till dessa lokaler. Det var även praktiskt för 

intervjupersonerna därför att de själva inte kunde erbjuda någon annan plats. Intervjun med Emine 

genomfördes på Östermalms bibliotek, detta till följd av hennes önskemål. Östermalms bibliotek 

var i jämförelse med resterande intervjuplatser en neutral och lugn plats, vilket underlättade 

intervjuförfarandet. Arbetsplatserna var inte lika neutrala eftersom vi som forskare kom dit som 

besökare till en för intervjupersonerna redan känd plats. Detta bidrog även till att 

intervjupersonerna kunde ”styra” intervjusituationen när det kom till exempelvis valet av rum för 

intervjun. Södertörns högskola hamnar mitt emellan dessa tidigare nämnda intervjuplatser. Skolan 

var mer neutral än arbetsplatserna eftersom varken vi eller intervjupersonerna har en styrande 

funktion i området, men vi kunde styra intervjusituationen mer än på arbetsplatserna. Ytterligare 

en faktor som spelar in är att skolan var något mer befolkad än båda de andra fallen, och kunde 

emellanåt upplevas som ”rörig”.  

Intervjuerna leddes av en forskare i taget och antecknades i större drag av den andra. Samtliga 

intervjuer spelades in för att sedan transkriberas.  

5.6 Transkribering och bearbetning av intervjumaterial 

I transkriberingen har avsikten varit att hålla sig så nära som möjligt till intervjupersonernas eget 

sätt att tala genom att skriva av varje ord som yttras. Genom detta undviks reliabilitetsproblem i 

transkriptionen, såsom att göra långtgående tolkningar av det som sagts eller ta lösryckta meningar 

ur sitt sammanhang (Kvale & Brinkmann 2009, s.200). Transkriberingen fungerar som ett underlag 
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till den analytiska delen av studien, där citat används för att så nära som möjligt återger 

intervjupersonens egna ord.  

I bearbetningen av intervjumaterialet kategoriserades datamaterialet inledningsvis in i 

övergripande teman om ”arbete”, ”utbildning”, ”sysselsättning”, ”upplopp”, ”välfärd” och 

”marginalisering”. Därefter kategoriserades Wacquants teorier i olika delar om ”arbetsmarknad”, 

”arbetslöshet”, ”platsbundet stigma”, ”upplösning av plats”. Nästa steg var att finna gemensamma 

nämnare mellan empirin och de teoretiska kategoriseringarna. De övergripande orsakerna för 

avancerad marginalisering som Wacquant talar om, samt Esping-Andersens teori om 

välfärdsstatsregimer applicerades slutligen som ett övergripande resonemang om välfärd på den 

koppling som gjorts mellan empirin och kategoriseringen av Wacquants teori.  

De tre övergripande rubriker som kategoriserar analysen lyder: ”Den urbana ojämlikheten”, 

”Alienation av förorten”, ”Den förändrade välfärden”. Dessa är ett resultat av en grövre indelning 

av de olika teman och teoretiska kategoriseringar som gjorts i det inledande skedet. Det bör nämnas 

att de tre rubrikerna (och därmed delarna av analysen) inte består av separata element, utan att de 

tillsammans utgör ett helhetligt resonemang.  

Eftersom teorierna tillämpats som ett verktyg för att förstå det empiriska materialet analyserades 

intervjupersonernas utsagor genom att dra paralleller till den teoretiska referensramen. Vidare 

diskuterades de teoretiska resonemangen med belysning i empirin för att kunna fördjupa 

förståelsen kring Husbyområdet i ett välfärdsperspektiv. Underlaget i den analytiska diskussionen 

frambringar avslutningsvis studiens slutsatser.  

5.7 Etiska hänsynstaganden  

I studien har ett antal etiska hänsynstaganden gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (2002). Intervjupersonerna har noggrant upplysts om studiens syfte och innebörd, 

samt att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas (Vetenskapsrådet 2002, s.7-9). 

Intervjupersonerna har även kunnat välja om de vill framträda med sina riktiga namn eller vara 

anonyma, och i ett av fallen har vi tilldelat en informant ett fiktivt namn (”Emine”), för att på sätt 

skydda hennes identitet (jfr Vetenskapsrådet 2002, s.12). Resterande intervjupersoner ville 

framträda med sina riktiga namn och yrkespositioner i egenskap av att de representerar ett politiskt 



21 
 

parti, en myndighet eller en organisation. Ytterligare en etisk aspekt som har beaktats är att förklara 

för intervjupersonerna att materialet endast kommer att användas av oss och då i studiesyfte. 

Intervjumaterialet har således endast behandlats av oss själva och förvarats oåtkomligt för 

obehöriga. Med obehöriga menas alla andra än uppsatsförfattarna (jfr Vetenskapsrådet 2002, s.14).  
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6 Resultat och analys 

I detta kapitel redogörs och analyseras intervjupersonernas berättelser utifrån den teoretiska 

referensramen. Analysen förs i tre olika delmoment utifrån rubrikerna ”Den urbana ojämlikheten”, 

”Alienation av förorten” och ”Den förändrade välfärden”. Inledningsvis analyseras 

intervjupersonernas utsagor konkret, det vill säga att empirin får träda fram, för att sedan gå över 

i en mer teoretisk analys där diskussionen förs på en högre teoretisk nivå. Den teoretiska 

referensramen är genomgående i hela analysen, men tar mer plats och går djupare mot slutet. 

Denna struktur blir således en naturlig inledning till slutdiskussionen.  

6.1 Den urbana ojämlikheten  

Detta avsnitt består av två delar som ger belysning i den urbana situationen i Husby. Under 

delavsnittet ”Utbildning och fritidsaktiviteter” analyseras och diskuteras utbildningssituationen 

och utbudet av fritidsaktiviteter i Husby. Delavsnittet ”Arbete” redogör och undersöker 

arbetssituationen bland Husbyborna. Detta avsnitt utgör en bakgrundsanalys till situationen i 

Husby, som banar väg för den fortsatta analysen.   

6.1.1 Utbildning och fritidsaktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

”Samtidigt som man gillar sitt område så stänger de 

ner fritidsgårdar, lärarna flyr från skolorna. Som 

förälder kan det vara svårt att argumentera för att sitt 

barn ska vara kvar i Husbygårdsskolan, kolla bara på 

resultaten förra året, det är skrämmande”. 

David Quintanilla 

Majoriteten av intervjupersonerna framhåller att Husby visar låga skolresultat. Här handlar det om 

att många ungdomar hoppar av skolan eller går ut med ofullständiga betyg.  En annan problematik 

som finns i Husby är det låga utbudet av fritidsaktiviteter samt att många av dessa är kostsamma.  

Emine (Husbybo) anser att det skett en förändring i Husby de senaste fem åren, då en omtyckt 

grundskola (Dalhagsskolan) lagts ner. Hon beskriver att detta upprört många i området och att man 

upplevt en förvirring kring varför detta hände. Emine hävdar att utvecklingen i Husby ”inte går 

framåt” eftersom många väljer att lämna området när de utbildat sig. Hon menar att detta leder till 

att Husby får ”en låg status”, eftersom de som blir kvar i området är dem som inte klarar av skolan. 

Ytterst få går ut med fullständiga betyg och kan söka vidare till gymnasiet. Ur Emines uttalande 

kan man urskilja en uppfattning om att man måste lämna Husby för att lyckas, och att detta grundar 
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sig i att man inte ser några framtidsutsikter i området. Detta kan vidare innebära att Emine inte 

hyser starka känslor av gemenskap för Husby.  

Wacquant talar om det som han kallar ”upplösning av plats”, och menar att detta innebär en förlust 

av en familjär plats eller ett gemensamt rum i förorten (Wacquant 2008, s.242). Kopplat till Emines 

uppfattning av Husby kan detta innebära att Husby som område inte utgör en arena för positiv 

gemenskap och utveckling utan snarare ett slags transitområde där man flyktigt stannar för att 

sedan ge sig av. Med belysning i Wacquants teori kan detta komma att skapa en känsla av 

fångenskap för de som blir kvar i Husby och detta kan slutligen leda till en likgiltighet för området.    

Bo Sundin (Moderaterna) understryker att hälften av eleverna från Husby saknar 

gymnasiebehörighet och att detta visar negativa siffror i utbildningsstatistiken för området. Han 

menar att de som är födda i Sverige och har gått i skolan från första klass har större möjligheter att 

klara av skolan än de som flyttar till Sverige under tidiga tonår. Bo berättar att det har kommit in 

allt fler ensamkommande tonåringar som haft stora svårigheter att få godkända betyg i 

grundskolan. Detta menar han är huvudorsaken till de siffror som statistiken visar. Bo är av åsikten 

att det satsas extraresurser på skolan i Husby, men att detta inte räcker till, främst gällande de barn 

och ungdomar som flytt till Sverige utan sin familj. Bo förklarar att problematiken i första hand 

inte ligger hos den enskilda eleven:  

”Dels är det ju de här barnen som inte klarar skolan och det beror ju på att de kanske inte kan läsa från 

början, och det andra är att de ofta inte har föräldrar som kan backa upp eller har tradition, kunskap eller 

möjlighet att stötta, utan det måste ju andra aktörer göra”.  

Bo hävdar i samband med detta att många av Husbys elever behöver extraresurser i form av 

läxhjälp, och därmed höjs kraven på att skolan ska kunna tillhandahålla detta. Bo hävdar att 

Husbyskolan precis som andra skolor i områden med låg socioekonomisk status får nästan dubbelt 

så mycket skolpeng som många av skolorna i innerstan. Dock ställer han sig kritisk till om 

resurserna hanteras på ett effektivt sätt. Han anser nämligen att elevernas största behov är ”mer 

lästid”, det vill säga en sorts förlängning av skolåret för att kunna hänga med på undervisningen.  

Även Christoffer Dulny (Sverigedemokraterna) framhåller att det satsas mer pengar på Husby än 

andra områden. Han menar att den satsning som görs ”räcker och blir över”, och att de dåliga 

skolresultaten som statistiken visar inte är ett resursproblem utan ett strukturellt problem. Främst 

pekar han på den bostadsfråga som även Bo framhåller, det vill säga att elever inte kan studera 
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hemma. Han menar dock att det även finns en bristande disciplin i vissa skolor som motverkar 

goda studieresultat:  

”De har pengar så att det räcker och blir över. Det är inte pengarna som är problemet, det hjälper en hel 

del, men jag har pratat med lärare som undervisar i mångkulturella skolor och de klarar inte riktigt av 

det. Det är kaosartat. För många som inte kan språket och har familjer utan jobb”.  

Ur ett större perspektiv kan Bos och Christoffers uppfattning av skolsituationen i Husby betraktas 

som en produkt av en ineffektiv bostadspolitik och integrationspolitik. De som främst berörs är 

invandrare som sent kommit in i det svenska samhället och placerats i redan marginaliserade 

förortsområden. Wacquant talar om statens roll i skapandet av ojämlikhet och fattigdom, och 

menar att ojämlikhetsfrekvensen är en faktor som påverkas av de beslut som staten fattar i 

exempelvis integrationsfrågor (Wacquant 2008, s.267). Huvudfrågan i Husby handlar här inte om 

bristande resurser, utan om att de åtgärder som resurserna sätts in i är ineffektiva och försätter 

människor i exkludering. De som, i Christoffers uppfattning, blir ansiktet utåt för denna typ av 

problematik är invandrare. Men problemet handlar inte om invandrare per se, utan om att staten 

inte lyckats garantera sina invånare ekonomisk och social trygghet (jfr Wacquant 2008, s.267).  

Bo betraktar behovet av läxhjälp och läsning utanför hemmet som en följd av att många Husbybor 

är trångbodda:  

”Det innebär ju att man kan bo i en trea eller en fyrarummare och ha tre barn, man kan ha nio barn, tio 

…och det innebär ju att de äldsta barnen blir utputtade när de kommer upp i 13-14-årsåldern. De vill 

inte vara kvar hemma för att det är trångt och stökigt och svårt att plugga”.  

Därmed menar Bo att behovet av offentliga lokaler för läxläsning ökar. På samma sätt ökar även 

behovet av olika fritidsaktiviteter eftersom många unga har föräldrar som är resurssvaga. 

Ungdomar har inte råd att betala medlemsavgifter på idrottsföreningar och liknande, och därför 

framhåller Bo vikten av aktiviteter som antingen är kostnadsfria eller har ”rimliga kostnader”.   

Leo Ahmed (Vänsterpartiet) tar upp de brister som finns i de fritidsaktiviteter och sysselsättningar 

som erbjuds i Husby. Han menar att man måste arbeta aktivt för att locka ungdomarna dit, och att 

de begränsade resurserna sätter stopp för detta:  

”Det räcker inte att öppna dörren bara, personalen vill det, men ekonomin är begränsad, det måste hända 

någonting. Lösningen på det är att satsa och kolla: ’varför är du inte på den här fritidsverksamheten?’ 

Istället för att hänga på centrum kan man gå in på fritidsgården och göra någon aktivitet”.  
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Bo kritiserar ungdomsförbundet Megafonen, då de framhåller att Husby saknar fritidsaktiviteter 

och sysselsättning för ungdomar. Bo anser att detta ger en förvrängd bild av området, då det finns 

”goda krafter” som gör ”väldigt mycket” för Husby. Samtidigt erkänner han att det finns brister 

och att fritidsaktiviteterna kan bli flera.  

David Quintanilla (Megafonen) beskriver att möjligheten för uthyrning av lokaler för 

fritidsaktiviteter i Husby är liten. Han förklarar att både Megafonen och ungdomar generellt ”aktivt 

motarbetats” i försök att hitta lokaler för exempelvis idrottsaktiviteter. David hävdar att ungdomar 

i Husby gör ett försök till att sysselsätta sig utanför skolan för att slippa ”hänga på gatan” men att 

de inte får något gehör för sina förslag. Tvärtom menar David att man ständigt möts av ett ”nej” 

och stängda dörrar. David anser även att uthyrningen av lokaler är bunden till orimliga krav för 

ungdomarnas del, såsom hyror på tiotusentals kronor.  

Wacquant talar om hur exkludering från arbetsmarknaden leder till att ungdomar tvingas in i 

kriminalitet och svartjobb. Detta resonemang kan även appliceras på fritidsfrågan då ungdomar 

trots försök att skapa möjligheter för fritidsaktiviteter, inte fått gehör för detta och då tvingats 

uppehålla sig utomhus. Att ungdomar tvingas vara utomhus försätter, i Jörgen Karlssons 

(Kistapolisen) uppfattning, dem i riskzonen för kriminalitet, då han menar att det finns en ”kultur” 

av att man ser till de äldre kriminella.   

6.1.2 Arbete 

 

 

”Vad kan man säga, bilden är att om jag är kvar i det 

här området, så kommer jag inte komma någon vart i 

det här samhället”. 

David Quintanilla            

Den problematik som framhålls av intervjupersonernas utsagor är att det råder en hög arbetslöshet 

i Husby. Stockholms stad presenterar lösningar till detta i form av tillfälliga jobb och obetalda 

praktikplatser.  

Emine (Husbybo) förklarar att det inte finns så mycket att göra i Husby, men att detta inte är unikt 

för området, utan att det ser likadant ut i många förortsområden.  

Bo Sundin (Moderaterna) anser att arbetsmarknaden i Stockholm totalt sett är ”god”. Dock menar 

han att den utmaning som finns handlar om den höga arbetslösheten i Järvaområdet (där Husby 
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ingår). Detta är främst fråga om unga med invandrarbakgrund. Problematiken återfinns både bland 

de som har utbildning och kvalifikationer och de som misslyckats i skolan: 

”Det finns inget enkelt svar. Arbetsmarknaden ser ju ut såhär att dels är det en diskriminering som finns. 

Har man fel namn eller kommer från fel område då kommer man sist i kön, och det är oberoende av 

utbildning”.  

Bo ställer sig trots detta positiv till de arbetsmöjligheter som finns att tillgå. Han säger att 

stadsdelen erbjuder jobbmöjligheter till unga, såsom lagerjobb, paketering på ICA och obetalda 

praktikplatser som i slutändan leder till anställning. Bo menar att det finns ytterligare en aspekt 

som bidrar till det utanförskap som arbetslöshet leder till, nämligen individens bristande 

engagemang. Han säger att ungdomar är för ”lata och omotiverade” för att försöka, och har gett 

upp. Den största problematiken återfinns, i Bos uppfattning, bland den grupp ungdomar som ”inte 

finns”. Det handlar om unga som inte får socialbidrag, inte går i skolan eller jobbar, alltså finns de 

inte med i systemet. Vidare menar han att de med största sannolikhet lever på sina föräldrars 

tillgångar eller försörjer sig på en kriminell livsstil. Det går alltså att urskilja att en kriminell 

verksamhet utgör en större lockelse för ungdomar, än vad en obetald praktikplats gör. 

Wacquant talar om hur exkludering från arbetsmarknaden leder till att unga mer eller mindre 

tvingas att skapa ett eget arbetstillfälle (Wacquant 2008, s.244). Detta handlar i många fall om 

svartjobb eller kriminella aktiviteter som vidare leder till en otrygghet hos individen eftersom man 

ytterligare marginaliseras och utesluts från arbetsmarknaden. David Quintanilla (Megafonen) 

menar, i samklang med Wacquant, att det inte är en slump att de kriminella nätverken blir 

framgångsrika i förortsområden:  

”Det är lätt att rekrytera folk. Det finns inget jobb, har du fått IG, har inte utbildning, du kan inte ens 

städa, du har inget CV – då ligger du efter. Det finns inte så många alternativ kvar. Det är ett stående 

skämt att de kriminella nätverken anställer mer än Arbetsförmedlingen. Folk får lära sig det här när de 

är femton-sexton år. De tar in folk, folk säger: ’Jag vill jobba i tre-sex månader, jag vill betala min hyra, 

jag vill köpa en bil och åka på semester’, därför ska de sälja knark i såhär många månader. De kriminella 

nätverken fungerar som ett bemanningsföretag”.  

David resonerar att en kriminell livsstil inte är någons förstahandsval, utan att ”det blir en 

pragmatisk lösning på saker och ting”. I ett större perspektiv innebär detta alltså att det finns ett 

behov av en kriminell försörjning, som grundar sig i att man saknar alternativ, då samhället har 
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misslyckats med att erbjuda andra möjligheter. Att individen leds in på en kriminell bana innebär 

således att möjligheten att få in en fot i den etablerade arbetsmarknaden blir allt mindre. Detta 

förstärks av konkreta omständigheter som David menar handlar om att det kontaktnät man bygger 

upp i en kriminell livsstil kretsar kring personer med liknande bakgrund. Det uppstår därmed ett 

gap mellan den kriminella individen och det etablerade samhällslivet.  

Leo Ahmed (Vänsterpartiet) menar att brister i integrationspolitiken ställer invandrare inför stora 

svårigheter. Leo betonar att det måste finnas en politik som ska ”ta hand” om nyanlända personer. 

Även Christoffer Dulny (Sverigedemokraterna) är av åsikten att det finns brister i integrationen av 

invandrare. Dock lägger han ansvarsbördan på individerna själva och menar att man får ”bjuda till 

lite mer” när man kommer till ett annat land. Huvudorsaken till den höga arbetslösheten i Husby 

och andra förorter, menar Christoffer, beror på invandrarna själva. Han anför att många invandrare 

som kommer till Sverige inte står till arbetsmarknadens förfogande och att integrationspolitiken 

och arbetsmarknadspolitiken varit ineffektiva i att integrera personer med invandrarbakgrund i 

arbetsmarknaden och därmed i det svenska samhället. Han anser att invandrare inte får jobb på 

grund av att de är ”oattraktiva” på arbetsmarknaden, och att detta grundar sig i en ovilja att arbeta. 

Vidare framhåller Christoffer att staten varit för ”generös” och att den istället borde ställa högre 

krav på personer som flyttar till Sverige. Den metod som Christoffer förespråkar är ”piska-morot”, 

som innebär att integrationen i sin helhet ska vara knuten till en motprestation från invandrarnas 

sida. Man ska ”bestraffas” om man inte presterar tillräckligt, men “belönas” om man uppnår målen 

för integrationen. Christoffer anser att integrationen av invandrare misslyckats eftersom det inte 

funnits en ”piska” i processen. Tonvikten i integrationsprocessen ligger i arbetsfrågan. Christoffer 

menar alltså att integrationspolitiken fallerar om man inte har ett intresse av att arbeta. 

Ur detta resonemang kan man se ett fokus på att det är individen som ansvarar för sin egen 

livssituation, och att man som individ ska ”arbeta sig in i” det svenska samhället. Nyckeln till 

integrationen ligger i individens egen prestation, snarare än samhällets åtgärder för att inkludera 

invandrare. Det som Christoffer anför kan ställas i kontrast till Wacquants redogörelse för vilka 

mekanismer som skapar marginaliserade områden. Wacquant pratar inte endast om invandrare när 

han diskuterar integration, utan om samhället och dess grupper i stort. Det handlar här om personer, 

ofta med annan etnisk härkomst och låg socioekonomisk status, som till följd av arbetsmarknadens 

exkluderande villkor fastnar i utanförskap. Wacquants resonemang skiljer sig från Christoffers då 
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det inte skuldbelägger individen för dess utanförskap, utan lägger ansvaret på beslutsfattarna i 

samhället och den politik som förs i denna fråga (Wacquant 2008, s.137). Utifrån detta kan 

utanförskapet ses som en direkt följd av integrationspolitikens och arbetsmarknadspolitikens 

misslyckande att inkludera människor, och även att välfärdsstaten har brustit i att fånga upp de 

människor som haft störst behov av den allmänna välfärden.  

Christoffer och Bo har i sina resonemang en gemensam bild av att en stor del av ansvaret för arbete 

och integration vilar på individen. Uppfattningarna skiljer sig dock åt vad gäller de orsaker som 

leder till arbetslöshet och exkludering. Medan Christoffer pekar på att invandrare generellt inte vill 

arbeta, menar Bo att det både finns personer som vill men inte finner arbete, och personer som inte 

gör ett försök till att hitta jobb. Bo framhåller att det finns en bakomliggande diskriminering på 

arbetsmarknaden som försätter människor i arbetslöshet.  

David pratar om arbetssituationen i Husby och beskriver en upplevelse av att man måste ”lämna 

sin förort och sin gamla bekantskapskrets” och ”glömma bort sig själv” för att lyckas i samhället. 

Som förortsbo med invandrarbakgrund måste man anpassa sig till den grad att man låtsas vara 

någon annan. Han menar att alla inte är beredda att uppoffra sig själva på detta sätt och att det är 

fråga om integritet: 

”De som lyckas är de som klipper sig, har på sig finare kläder, pluggar på Stockholms universitet, 

glömmer sin gamla bekantskapskrets och startar en ny, jobbar på ett bemanningsföretag eller 

telekommunikation och kallar sig Kalle eller Stefan”.  

De som misslyckas är de som vill bli bekräftade ”för vad de är”, som alltså inte vill erbjuda 

någonting annat än sig själva. Resultatet av detta vägskäl beskriver David som en krabbhink. Den 

strukturella diskrimineringen låser in de som inte är beredda att uppoffra sig själva till förmån för 

de villkor som finns på arbetsmarknaden.  

Det platsbundna stigma som Wacquant skriver om handlar om en svartmålning av ett område 

vilket leder till att omgivningen får en negativ bild av både området och dess invånare (ibid s.137). 

Det kan tolkas som att detta stigma ställer individen inför ett val. Antingen behåller man sin 

identitet som förortsbo (och invandrare) eller så strävar man efter att bli någon annan för att därmed 

accepteras på arbetsmarknaden. Det platsbundna stigmat är därför inte bara fokuserat på 

förortsområdet, utan smittar även av sig på individen till den grad att den tvingas anta en annan 

”identitet” och därmed förneka sin tillhörighet.  
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6.1.3 Sammanfattning av ”Den urbana ojämlikheten” 

Förekomsten av de brister som råder i Husby gällande utbildning, arbete och fritidsaktiviteter 

skapar en situation av urban ojämlikhet där Husbyborna har sämre förutsättningar och därigenom 

hamnar i en marginaliserad position i förhållande till det övriga samhället.  

6.2 Alienation av förorten  

Detta avsnitt består av två delavsnitt, ”Stigmatisering” och ”Icke-tillhörighet”. I det förstnämnda 

analyseras hur den negativa framställningen av Husby i media och i politiska debatter, men även 

bland allmänheten, har påverkat Husbyområdet. I det andra delavsnittet analyseras vilka 

långvariga effekter som följer av den negativa framställningen av området. De två delavsnitten är 

tänkta att spegla ett slags ”orsak-verkan”-förhållande, som står i ömsesidig beroendeställning till 

varandra. Här handlar det om hur stigmatiseringen av Husby leder till en känsla av icke-

tillhörighet. Tillsammans utgör de två delavsnitten en förklaring till hur både individerna och 

förortsområdet alieneras från det övriga samhället. 

6.2.1 Stigmatisering  

 
 

 

”Man tror att Husby är gangsta, du vet, som Harlem i 

New York, att det är jättefarligt att gå där på nätterna, 

det är farligt att gå i skolan”. 

Leo Ahmed 

Det framgår av intervjupersonernas utsagor att Husbyområdet präglas av ett negativt rykte och att 

området målas upp som en hotfull plats av omgivningen.  

Emine (Husbybo) menar att det har skett en övergång i Husbyområdet, från en tidigare trygg och 

hemtrevlig ort till en hotfull plats. Emine förklarar att hon och hennes familj tidigare inte ”känt av 

hotet i Husby”, men att det nu har blivit mer påtagligt. Hennes uppfattning bygger inte bara på en 

självupplevd hotbild av Husby, utan även av andra människors föreställning som bekräftar den 

fientliga bilden. Emine pekar främst på media som speglat Husby som en farlig förort. Ytterligare 

en faktor som påverkar den negativa bilden av Husby är att Husby lagts ihop med Tensta och 

Rinkeby för att tillsammans bilda en stadsdel. Emine anser att Tensta och Rinkebys redan ”dåliga 

rykte” nu smittat av sig på Husby. Många utomstående har en negativ bild av Husby och ser 

området som en ”typisk svensk förort” med kriminalitet och många ungdomar.  
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Leo Ahmed (Vänsterpartiet) beskriver hur olika bostadsområden i Järva betraktas olika. Han 

menar att omgivningen har större respekt för Kista än vad man har för Husby: 

”Det är så roligt, för om vi tar Kista och Husby, som ligger väldigt tätt nära varandra, så har man en stor 

respekt för Kista, men man tror att Husby är gangsta, du vet, som Harlem i New York, och att det är 

jättefarligt att gå där på nätterna, det är farligt att gå i skolan”. 

Wacquant skriver om det ”platsbundna stigmat” som innebär en negativ och stereotyp 

framställning av en viss plats, ett område. Det platsbundna stigmat skapas av negativa rykten och 

upprätthålls genom nedlåtande tal om området, både ”from below”, i vardagslivet, och ”from 

above”, i journalistik och i den politiska debatten (Wacquant 2008, s.137). I Leos distinktion av 

Husby och Kista (som gränsar till varandra geografiskt) gör sig det platsbundna stigmat tydligt. 

Samtidigt förblir grannområdet Kista neutralt. Emines upplevelser av hotbilden kring Husby har 

vuxit fram med tiden, då hon menar att hon tidigare uppfattat Husby som ett ”varmt och trevligt” 

område. Man kan alltså se att omgivningen tidigare betraktat Husby i positiva bemärkelser, men 

att det har skett en förändring i sättet att både tala om och uppfatta Husbyområdet.  

Bo Sundin (Moderaterna) menar i likhet med Emine att Husby präglas av fördomar som svärtar 

dess rykte: 

”Media vill måla upp en koppling mellan invandring och problem, kriminalitet och bråk. Det har inte 

ett dugg med det att göra, det är klart, diskriminering har med det att göra, men annars har det med 

ekonomi att göra. Det är socioekonomiska faktorer det handlar om”.  

Han hävdar att detta i sin tur skapar en frustration hos Husbyborna, då de upplever att bilden som 

målas upp av omgivningen är felaktig. Bo menar vidare att media har ett intresse av att skriva om 

de händelser i Husby som bekräftar den redan negativa bilden av området. Jörgen Karlsson 

(Kistapolisen) har en liknande uppfattning och säger dessutom att media utöver sin rapporterande 

funktion även vill skapa mer ”spänning” för nyhetsmottagarna.  

Det platsbundna stigmat tilldelas genom medias rapportering olika kategorier såsom ”invandrare” 

och ”kriminalitet”. Genom de sociala problem som återfinns i Husby förstärks dessa stereotypa 

bilder och skapar ytterligare stigmatisering.  

Ett annat exempel på upprätthållandet av det platsbundna stigmat av Husby, är det som i 

Wacquants termer kommer ”from above”, alltså från exempelvis den politiska debatten. 



31 
 

Christoffer Dulny (Sverigedemokraterna) menar att de problem som finns i Husby inte är unika 

för området, utan att de även kan kännas igen i förorter som Rinkeby, Tensta och Rosengård. Han 

betonar att den gemensamma nämnaren för dessa områden är ”invandrartäthet”. I detta 

resonemang kan man i likhet med medias rapportering se kategoriseringen av invandrare som ett 

problem för Husbyområdet. Men även Christoffers sätt att tala om Husby upprätthåller 

stigmatiseringen av området från politiskt håll. Detta blir alltså en svartmålning av förorten Husby 

”from above”. Christoffers sätt att tala om problematiken i Husby blir därför en förstärkning av 

dess stigmatisering.  

David Quintanilla (Megafonen) berättar att de sociala problemen i Husby skapar frustration hos 

Husbyborna: 

”Jag ska inte säga att man genomför de här teoretiska analyserna på saker och ting. Men det finns… 

folk ser ju sin objektiva verklighet: ’Varför brinner inte bilar på Södermalm, utan här? Vad har de som 

vi inte har? Varför är ungdomar inte lika arga där?’”  

David resonerar att upploppen ger upphov till vidare reflektioner kring det egna området. Han 

beskriver exempelvis hur polisens agerande under upploppen gett bilden av Husby som en plats 

av lägre värde. Detta, menar han, visar sig då Husbybor blev ”fiender” hos polisen, eftersom 

polisstyrkan i sin offensiva taktik gav sig på både stenkastande personer och medborgarvärdar som 

arbetat för att lugna ner folkmassan:  

”Jag såg det själv under upploppen, hur polisen agerade. Hur de befäste den här alienationen hos folk, 

de slog allt och alla. De tog en klick ungdomar som representanter för ett helt område, så alla blev 

fiender hos polisen. Alla fick batongslag från polisen. Vi snackar äldre kvinnor, ungdomar, 

medborgarvärdar med gula jackor som jobbar”.  

David förklarar vidare att man som Husbybo till följd av polisens agerande kommer underfund 

med sin egen situation:  

”Shit, det är bara för att jag bor här. Det här är mitt hem och jag blir behandlad såhär för att jag bor i 

området. Och den här analysen, den minsta gemensamma nämnaren, är att man känner det här sveket 

från samhället som säger sig ska ge ett skyddsnät för alla och vara rättvist”.  

Davids beskrivning av polisens agerande under Husbyupploppen kan med bakgrund i Wacquants 

teori ses som ett resultat av det platsbundna stigma som präglar området. I och med att Husby är 

ett område som gjort sig känt för kriminalitet och våldsamheter kan detta innebära att polisen för 
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med sig förutfattade meningar om Husbyområdet redan innan de kommit till platsen. Här 

tydliggörs den problematik som medföljer av det platsbundna stigmat, och hur detta påverkar 

utomstående aktörer då de beträder Husbyområdet. I ett större perspektiv kan även omgivningen 

få en bild av att polisens offensiva aktioner blir legitima då det råder en allmängiltig bild av Husby 

som ett våldsamt och farligt område. Att polisen, enligt David, då inte gör skillnad på stenkastare 

och medborgarskapsvärd visar att stigmatiseringen av Husby även drabbar dess invånare och 

försämrar dess förutsättningar.  

6.2.2 Icke-tillhörighet  
 ”Risken är att genom det här [upplopp, vår anmärk-

ning] kommer de kommunicera med politikerna”. 

                                                                   Leo Ahmed 

Intervjupersonerna beskriver hur medborgarinflytandet i Husby är begränsat och vilket avstånd 

som finns mellan medborgarna, politiker och beslutsfattare. Upploppen, menar de, är ett resultat 

av de förändringar som sker i Husby och den maktlöshet som finns i fråga om att påverka sin egen 

situation och område. 

Emine (Husbybo) berättar om att det sker en utveckling i Husby som invånarna upplever att de 

inte kan påverka. Det handlar bland annat om den omtyckta Dalhagsskolan som lagts ner, 

vårdcentral, post och tandvård som bytts ut mot privata aktörer eller stängts:  

”Jag tror att många känner att de försöker skjuta undan oss lite. Antingen får vi gå till sjukvården i 

Akalla eller Kista, men vad hände med Husbys invånare? Det är liksom en stor… de känner sig lite 

förvirrade tror jag… Jag vet att det har upprört väldigt, väldigt många, inte minst ungdomar då”.  

Emine förklarar att hon ofta undviker att berätta att hon kommer från Husby och istället säger att 

hon bor i Kista. Orsaken är att många har fördomar om Husby.  

Wacquant skriver att stigmatisering av ett område skapar en slags ”non-belonging” (icke-

tillhörighet) för invånarna. Detta innebär att invånarna förlorar känslan av att befinna sig i en 

familjär plats. De sociala banden försvagas individer emellan, och den positiva gemenskapen 

försvinner (Wacquant 2008, s.241). Emines berättelse liknar Wacquants beskrivning av icke-

tillhörighet. I hennes fall är hon beredd att identifiera sig med andra, icke-stigmatiserade, områden 

för dölja tillhörigheten till Husby. Emine visar en medvetenhet om vilka faktorer som föranlett att 

Husby blivit ett område som man ”skäms” över. Hon pekar bland annat på omstruktureringen av 
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vården och nerläggningen av posten och Dalhagsskolan som skapat en känsla av maktlöshet hos 

invånarna i Husby. Wacquant framhåller att förlusten av en hemlik plats i den avancerade 

marginaliseringsprocessen ersätts av en känsla av likgiltighet bland invånarna. Denna likgiltighet 

handlar både om en indifferens till området och individer emellan. Husby blir därmed, utifrån 

Wacquants resonemang, en plats för förtryck och maktlöshet. Man kan även avläsa att dessa 

känslor av frustration och maktlöshet i kombination med en likgiltighet för sitt område skapar en 

riskzon, där spänningar kan komma att utlösas i revolt.  

Leo Ahmed (Vänsterpartiet) berättar i likhet med Emine att Husbyborna upplever en ”förvirring” 

när det kommer till de beslut som Stockholm stad fattar gällande Husby. Han menar att det inte 

finns någon dialog mellan stadsdelspolitiker och Husbybor, och att Husbyborna därmed inte får 

sin röst hörd. Leo ger exempel på något som heter Järvadialogen och menar att den aldrig fungerat 

i praktiken, då Husbyborna inte fått något utrymme för att påverka Husbys angelägenheter:  

”Alla beslut som de [Stockholms stad, vår anmärkning] har tagit, de här senaste sex åren, kommer helt 

plötsligt, ’Nu stänger vi Akalla bibliotek’, så medborgarna ba ’va, har ni pratat med oss?’. Det är 

medborgarnas uppfattning att det inte finns en dialog, man får inte ha åsikter... alla beslut som de har 

tagit kommer helt plötsligt”.  

Leo berättar att Husbyborna kräver ett forum där de tillsammans med politiker, polis och andra 

tjänstemän kan diskutera och fatta gemensamma beslut rörande Husby. På så sätt kan Husbyborna 

själva styra över sin egen situation, istället för att alla beslut ska fattas i stadsdelen.  

Leo hävdar att det glapp som finns mellan politikerna i Stockholms stad och Husbyborna leder till 

ett bristande förtroende för politiker. Vidare beskriver Leo att det finns ett missnöje bland Husbys 

invånare. Han har från bland ungdomar fått höra att det finns en känsla av ”hopplöshet” och att de 

försök till förändringar som gjorts inte lett till någonting. Detta förstärker enligt Wacquants teori 

den likgiltighet som präglar ett stigmatiserat område, i detta fall Husby och dess invånare 

(Wacquant 2008, s.241). De spänningar och risker som finns i området ökar därmed.   

Den uppfattning som Leo har av Husbyupploppen är att de uppmärksammats av både politiker och 

media. Han menar att det tidigare ”bortglömda” och ”undanskyfflade” Husby för en kort period 

blivit populärt i folkmun; Husby lyftes fram och diskuterades i den politiska debatten. Upploppen 

blev därmed i Leos syn ett alternativt sätt att skapa uppmärksamhet, och han befarar att upplopp 
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kan bli ett återkommande tema så länge det föreligger en bristande dialog mellan politikerna och 

folket: 

”De vet nu, att de här bilbränderna har påverkat. Husby spred sig till New York Times, de vet att det är 

ett sätt att bli hörda. Risken är att genom det här kommer de kommunicera med politikerna”. 

Leo menar att den uppmärksamhet som Husby fått på grund av upploppen varit tillfällig och att 

Husby, med dess problematik, återigen fallit i glömska:  

”Det har gått ca 7 månader, men det har inte förändrats någonting. De här ungdomarna som hade dem 

här kraven om att ’prata med oss’, de är där fortfarande. Ingen har pratat med dem, det känns som att 

folk har glömt bort det här, deras krav är fortfarande där”.   

I och med Husbyupploppen kan det betraktas som att invånarnas likgiltighet till området gått från 

känsla till aktion. Det paradoxala som följer av upploppen är att de både lyckats fånga politikernas 

uppmärksamhet, men även förstärkt den stereotypa uppfattningen om att Husby är en hotfull förort. 

Den icke-tillhörighet som Wacquant pratar om (Wacquant 2008, s.241) förstärks därmed bland 

invånarna. I fallet Husby har icke-tillhörigheten, med dess efterverkningar, intensifierats och 

övergått i ett ”no-go-area” (ibid. s.270), ett område som man på grund av dess hotbild bör undvika. 

Detta förstärker i sin tur känslan av icke-tillhörighet bland Husbys invånare, och man kan därför 

se att ”non-belonging” och ”no-go-areas” är två krafter som påverkar varandra i olika riktningar.  

Bo Sundin (Moderaterna) menar att Husbyupploppen fått sin näring av att ungdomsförbundet 

Megafonen och andra grupper ”hetsat upp” stämningen: 

”Vissa grupper hade ju i sociala medier hetsat upp väldigt mycket mot polisen, sånt där polishat, mot 

samhället generellt, mot politiker, tjänstemän och man har hela tiden hetsat upp med att ’ingen bryr sig 

så nu måste vi göra någonting och ta saken i egna händer’. Och såna saker har ju hänt förr, och då blir 

det ofta några bilbränder och så stannar det där och händer inget mer. Men i det här fallet så var det 

välorganiserat på ett helt annat sätt, som man inte hade en aning om.” 

Jörgen Karlsson (Kistapolisen) anför i likhet med Bo att Megafonen bidragit till att ge upploppen 

en politisk agenda. Detta eftersom Megafonen genom sina demonstrationer och manifestationer 

mot polisens dödsskjutning av den 69-årige mannen i Husby gett upploppen ett ”motiv” och ett 

argument för ungdomar och människor i området att ”agera på något sätt”.  
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I en analys av Megafonens roll utifrån Bos och Jörgens resonemang förefaller Megafonen som en 

drivkraft bakom upploppen, och inte som ett förbund som ska organisera Husbyborna och bidra 

till en positiv utveckling och förändring i området, såsom David Quintanilla (Megafonen) själv 

beskriver organisationen. Med belysning i Wacquants resonemang om avancerad marginalisering 

kan man återigen se en maktlöshet hos det stigmatiserade områdets invånare, där de försök som 

görs för att förbättra situationen endast förefaller bidra till ytterligare stigmatisering.  Wacquant 

menar i samband med detta att huruvida dessa marginaliserade områden ska spridas eller minskas, 

är en angelägenhet som avgörs i den politik som förs. Det yttersta ansvaret för om marginaliserade 

områden överhuvudtaget ska finnas ligger härvid i beslutsfattarnas händer (jfr Wacquant 2008, 

s.271).  

David Quintanilla (Megafonen) berättar att Husbyupploppen är en reaktion på något som skett 

under en lång tid. Han menar att upploppen är en konsekvens av att det funnits ett politiskt avstånd 

mellan Husbys invånare och beslutsfattarna i samhället: 

”Om jag kommer till dig och frågar dig 20 gånger, och du ba ’nej’, då går jag till någon annan… 

Järvadialogen nådde inte ungdomarna, för det första hade de inget bra kommunikationssätt, de 

förmedlade det inte bra för ungdomarna. Det fanns ingen brygga, så det fanns jättemånga hål i det här. 

Det handlade inte om medborgarinflytande. Medborgarinflytandet var att man fick ett brev hem, att ’om 

ett år så måste ni flytta härifrån för då kommer vi höja hyran’, då har vi haft en dialog”. 

Den bakomliggande orsaken till Husbyupploppen är därför i Davids uppfattning det missnöje som 

följer av att samhället ”svikit” sina medborgare.  

David beskriver att Husby, precis som många liknande förorter, har blivit ”sönderprojekterade”. 

Med det menar han att viljan en gång funnits hos ungdomar att skapa förändring och utveckling i 

sitt område, och att man därför gått med i projekt, men att man slutligen kommit fram till att 

projektverksamheten endast syftat till att ”tjäna pengar”. David förklarar att det då handlat om 

kortsiktiga projekt, där ungdomar blivit utnyttjade. Här beskriver han utmaningen i Megafonens 

roll, att engagera ungdomarna, då Megafonen i stort sett säger samma sak som ungdomarna redan 

hört många gånger och som i andra fall inte lett till någonting. Detta leder till att ungdomar inte 

längre ser en möjlighet att få till en förändring på laglig väg, och att hela denna process skapar ”en 

naturlig alienering”, alltså frikopplar individen från sitt förtroende till samhället och förfrämligar 

den för dess normsystem.  
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Wacquants användning av begreppet alienation syftar till det förfrämligande som sker bland 

invånare i förhållande till sitt bostadsområde, men även individer emellan (Wacquant 2008, s.241). 

Ur Davids resonemang är dock denna alienation hänförd till en större sfär, nämligen samhället i 

stort. Det handlar således om hur individen till följd av en förlorad övertygelse till makthavarna 

alieneras från det etablerade samhället.  

6.2.3 Sammanfattning av ”Alienation av förorten” 

Det politiska avståndet mellan beslutsfattare och Husbybor har skapat en känsla av maktlöshet då 

man inte får gehör för sina åsikter. Detta, i kombination med hur Husby framställts negativt av 

både politiker och i media, har i sin tur alienerat Husbyborna från sitt område men även emellan, 

då man inte känner en gemenskap med sitt bostadsområde och dess övriga invånare. Resultatet av 

detta ser vi i de missnöjesyttringar som gjort sig aktuella under Husbyupploppen.  

6.3 Den förändrade välfärden 

Detta avsnitt, som också utgör den sista delen i analysen, innehåller en fortsatt diskussion och 

analys av situationen i Husby utifrån ett större välfärdsperspektiv. Den analys som förs här är av 

mer teoretiserande karaktär än de tidigare delavsnitten, och banar väg för slutdiskussionen. De 

delavsnitt som berörs är ”Det nya utanförskapet”, ”Upplopp i den svenska välfärdsstaten” samt 

”Upplopp i ett europeiskt perspektiv”.  

6.3.1 Det nya utanförskapet

 

 

”Det här är ett resultat av ett ej fungerande samhälle 

där alla inte har samma förutsättningar. Det är väl den 

korta versionen”. 

                               David Quintanilla  

 

Privatiseringen av den offentliga sektorn har ökat i Husby. Detta har enligt intervjupersonerna 

skapat svårigheter för invånarna då de inte har råd att vända sig till privata verksamheter. Stora 

grupper i Husby exkluderas därmed och ansvaret för invånarnas uppehälle delegeras till individen. 

Emine (Husbybo), Leo Ahmed (Vänsterpartiet) och David Quintanilla (Megafonen), alltså närapå 

hälften av intervjupersonerna, menar att det har skett en genomgående förändring i Husby under 

senare år. Den tidigare statliga inblandningen i bland annat vården, idrottsverksamheten och kultur 

– och fritidsverksamheter har fått lämna utrymme för privata aktörer som kommit in på marknaden. 

I takt med detta har även diverse verksamheter lagts ner, såsom bibliotek, skola och post. Den 
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problematik som Leo menar följer av den ökade privatiseringen är att priserna för de olika 

verksamheterna höjs, då företagen är vinstdrivande. Bo Sundin (Moderaterna) hävdar att 

ungdomar med resurssvaga föräldrar inte har möjlighet att delta i aktiviteter, och därför finns ett 

starkt behov av verksamheter med låg eller ingen kostnad. Ur detta kan man se att de som drabbas 

av den ökade privatiseringen alltså är personer med bristande resurser. Tillsammans med den höga 

arbetslösheten, trångboddheten och de dåliga skolresultaten som flertalet intervjupersoner 

framhåller skapar detta ett avancerat och komplext utanförskap.  

Leo pratar om att det fåtal frivilliga organisationer och kostnadsfria verksamheter som finns i 

Husby kommit att spela en stor roll. Även lokala personer som engagerat sig i dessa verksamheter 

har fått axla en betydande roll för området. Bo understryker behovet av ”lokala förebilder”:  

”Förebilder är viktigt, och inom idrotten så finns ju ett antal stjärnor som faktiskt har lyckats, som har 

sina rötter här, som också är aktiva här ute. Vi har ju jobbat med att få förebilder och förebilderna syns 

alldeles för lite, de som har lyckats. Så att man kan se att det faktiskt går”. 

I ett större perspektiv har den ökade privatiseringen i Husby en exkluderande effekt på 

Husbyborna, då den utesluter flertalet av Husbys invånare som saknar möjligheter och resurser att 

betala den summa som privata aktörer kräver, vare sig det gäller exempelvis vård eller 

idrottsförening. De krafter som då får träda in och fånga upp människor som hamnar utanför blir 

därför ideella verksamheter och/eller enskilda personer. Det sker således en förflyttning av statens 

omhändertagande funktion till individen. Ansvarsbördan för medborgarnas välfärd förskjuts 

därmed till medborgarna själva. Här görs individen ansvarig för sin egen situation och graden av 

individuellt engagemang blir avgörande för hur dess livssituation kommer att se ut.  

Johansson beskriver hur Sverige under en lång tid betecknats som en socialdemokratisk 

välfärdsstatsregim. Denna regimtyp utgår från en princip om universalism och sociala rättigheter, 

vilket innebär att medborgare tillskrivs en plats i det offentliga försörjningssystemet. Centralt är 

att alla medborgare, vare sig de tillhör en låg eller hög samhällsklass, tillgodoses ett grundläggande 

skyddsnät (Johansson 2008, s.152). I fallet Husby har det skett en avtoning av denna 

välfärdsmodell då staten som grundpelare till den allmänna välfärden tagit ett steg tillbaka för att 

lämna plats åt en allt mer växande marknad som erbjuder välfärd i en annan form. Välfärden blir 

istället en handelsvara, som endast kan tillhandahållas av de som kan finansiera den. 

Marknadskrafterna har således i denna kontext vuxit sig starkare och tagit över statens roll i att 
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förse individen med en allmän välfärd.  I och med detta delegeras ansvaret för livskvalitén till 

individen själv. De som inte har ekonomiska möjligheter att tillgodose sin egen drägliga 

livsstandard hamnar således i ett utanförskap.  

Wacquant beskriver något som han kallar ”den nya urbana fattigdomen” och menar att denna är 

en effekt av ökad ojämlikhet parallellt med den snabba ekonomiska tillväxten. Den utveckling som 

sker parallellt är å ena sidan att de priviligierade och resursstarka människorna i 

marknadskontexten ökar sitt välstånd. Vid sidan av det ökade välståndet växer en sorts 

”nyfattigdom” fram, där bland annat behovet av billig arbetskraft åt de priviligierade 

samhällsgrupperna ökar. Detta skapar i sin tur marginaliserande förutsättningar för de i samhällets 

bottenskikt. De icke-priviligierade människorna blir således oumbärliga för att det kapitalistiska 

systemet ska kunna framhärda (jfr Wacquant 2008, s.163). I kontrast till fallet Husby kan detta 

således innebära att ojämlikhet och marginalisering i området är ett direkt resultat av den politik 

som förs och backas upp av de växande marknadskrafterna. Att människor ”fastnar” i utanförskap 

och utsatthet är ett resultat av de underbyggda krav som det kapitalistiska systemet för med sig, 

där människor tvingas till exempelvis underbetalda jobb, svartjobb eller till och med kriminalitet 

för att försörja sig och finansiera sin egen välfärd.  

Med bakgrund i ovanstående diskussion har en försvagning av den socialdemokratiska 

välfärdsstatsregimen skett då det grundläggande skyddsnät som tidigare tillskrivits individen 

minskat. Istället finns tecken på att en mer liberal välfärdsstatsregim börjar ta plats. Johansson 

beskriver den liberala välfärdsstatsregimen som begränsad och behovsprövad i fråga om tillgång 

till ersättning för bland annat vård och försörjningsstöd. Den starka kraften utgörs här av 

marknaden och individen tillskrivs således ett personligt ansvar för sin egen välfärd och 

livssituation (Johansson 2008, s.149). Den utveckling som skett i Sverige under senare år och som 

genom fallet Husby blivit tydlig indikerar att vi rör oss mot en mer liberal välfärdsstatsmodell. I 

Husby har alltså det skyddsnät som beskrivs i den socialdemokratiska välfärdsstatsmodellen, och 

som syftar till att förse varje enskild individ med en dräglig levnadsnivå, i takt med den ökade 

privatiseringen av de tidigare kommunala och statliga verksamheterna sjunkit undan. Istället har 

ansvaret för den grundläggande välfärden delegerats till Husbyborna själva. Av 

intervjupersonernas berättelser framgår att det finns en stor grupp som inte lyckats hänga med i 

denna utveckling, och vars möjligheter att exempelvis klara av skolan, hitta ett jobb och försörja 
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sig inte bara är begränsade utan nästintill obefintliga. De privata verksamheter som tagit plats i 

Husby riktar sig således till de mest resursstarka individerna i Husby, och av intervjupersonernas 

utsagor att döma är dessa få. Därmed får de privata verksamheterna en exkluderande effekt i 

Husby, och resurssvaga grupper försätts i en djupare marginalisering.  

Johansson skriver att de-kommodifiering är ett begrepp som ska förklara förhållandet mellan 

välfärdsstaten och marknaden. De-kommodifiering handlar om huruvida de åtgärder som 

välfärdsstaten gör försätter individen i en oberoende position i förhållande till marknaden. Det 

innebär vidare att välfärdsstatens uppgift är att skydda individen från den osäkerhet som 

marknaden för med sig, exempelvis arbetslöshet och höga sjukvårdskostnader (Johansson 2008, 

s.142). Graden av de-kommodifiering anses vara hög i en socialdemokratisk välfärdsstatsregim, 

eftersom den erbjuder ett grundläggande skyddsnät till medborgarna oavsett den privata 

marknadens utsträckning (ibid. s.152). Stratifiering, är ytterligare ett begrepp som Johansson talar 

om i förhållande till välfärdsstaten. Här handlar det om att staten genom socialpolitiska insatser 

ska minska ojämlikheter mellan olika samhällsgrupper (ibid. s.146). Huruvida det i Husbyfallet 

finns ett intresse av att göra individen oberoende av marknaden och att minska ojämlikheterna blir 

svårbedömt. Man kan dock se tydliga tecken på att individerna allt mer blir beroende av privata 

verksamheter, eftersom alternativ inte erbjuds i området. Att det därmed skapas större klyftor 

mellan samhällsgrupperna är en statlig angelägenhet. I samband med detta kan man ifrågasätta om 

de insatser som görs i Husby bidrar till en minskad ojämlikhet, då Husby visar sig vara ett 

marginaliserat område.  

Den paradox som Johansson talar om i fråga om stratifiering är den negativa effekt som de 

socialpolitiska insatserna för med sig. Samtidigt som exempelvis kostnadsfria aktiviteter och 

obetalda praktikplatser (som erbjuds i Husby) bidrar till att sysselsätta personer som saknar arbete 

och resurser, leder det även till en ytterligare stigmatisering av de utsatta grupperna i Husby. 

Kopplat till Wacquants teoretiska begrepp platsbundet stigma stärker detta den negativa 

framställningen av både Husbyområdet och av de Husbyinvånare som tillhandahåller detta stöd 

(jfr Wacquant 2008, s.137).  

Om detta resonemang dras ytterligare ett steg innebär intåget av den liberala välfärdsmodellen att 

individen skuldbeläggs för eventuella ”misslyckanden” i denna individualistiska kontext. Å ena 

sidan beror detta på ett minskande intresse från statens sida att de-kommodifiera individen, 
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samtidigt som de insatser som görs i Husby är otillräckliga och bidrar till en vidare stigmatisering 

av Husbyinvånarna. 

6.3.2 Upplopp i den svenska välfärdsstaten 

 

 

 

”Alla medier ställde exakt samma fråga, ’vi trodde 

Sverige var världens bästa land, vad är det som har 

hänt med Sverige? Vi trodde Sverige hade världens 

bästa välfärd’. Så är det ju inte”.  

David Quintanilla 

 

Med bakgrund i denna förändrade välfärdskontext kan man se att stigande marknadskrafter och 

privatiseringar gått hand i hand med ett allt bredare utanförskap. Husbyupploppen äger således 

rum i en kontext av en tidigare socialdemokratisk välfärdsmodell som successivt tryckts undan av 

en liberal välfärdsstatsregim.  

Emine (Husbybo) menar att Husbyupploppen och den spridning de fick runtom i Sverige måste ha 

en grund och ett budskap:  

”Vi har det ju bra, men sen så måste det vara någonting fel i samhället. Det här hände inte bara i Husby, 

det spred sig väldigt snabbt och blev väldigt stort, så jag tror att det måste ligga någonting i det hela”.  

Emine berättar hur man i Husby, på fredliga vägar, försökt skapa en förändring och protestera mot 

privatiseringen av sjukvården och det bristande medborgarinflytandet man upplevt sig ha, men 

även mot polisens dödsskjutning av den 69-årige mannen och försöken att dölja omständigheterna 

kring händelsen. Dock hävdar Emine att detta inte lett till någonting och att hon således har en 

förståelse för upploppen: 

”Allt det här har hänt [demonstration och namninsamling, vår anmärkning], det har inte gjort någon 

skillnad, det har inte räckt, och jag vet faktiskt själv inte heller hur man skulle uppmärksamma Husby 

på något annat sätt” 

Även Bo Sundin (Moderaterna) betraktar upploppen som ett resultat av att vissa samhällsgrupper 

upplever ett svek från samhällets sida. David Quintanilla (Megafonen) tar detta resonemang ett 

steg längre och menar att upploppen bottnar i en djupare problematik, nämligen att människor mist 

förtroendet för det svenska samhället: 

”Det är just på grund av nedmonteringen av samhället, men också på grund av de socioekonomiska 

faktorerna. Folk har inte jobb, folk har inte samma utbildningsbakgrund, det finns många lågavlönade, 
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lägg på strukturell diskriminering… Folk kan känna sig instängda. Det är ett resultat av att samhället 

ser ut såhär”.  

David ser detta i kontexten av ett klassamhälle där underklassen fråntagits sina rättigheter. Han 

beskriver att denna underklass inte har tillgång till de grundläggande samhällsfunktionerna, i fråga 

om arbete och utbildning. Att upplopp bryter ut i en sådan kontext som Husby blir enligt David 

föga överraskande. Han menar vidare att upplopp kan komma att bli ett återkommande tema i ett 

ojämlikt samhälle där stora grupper lever i exkludering.  

David menar att underklassens kamp för likvärdiga rättigheter inte är ett nytt fenomen, utan att 

Sveriges historia präglas av en stark arbetarrörelse där personer från en låg samhällsposition 

”kämpat” för sina rättigheter. Att upplopp sker i modern tid kan därför betraktas som ett sätt att 

föra denna kamp vidare.  

Per (Kistapolisen) pratar om att det finns en normaliseringskultur i Husby av att hysa agg mot 

poliser. Han menar att detta underbyggs av en slags ilska mot samhället, men att detta uttrycks mot 

polisen eftersom de utgör den myndighet som möter dessa individer: 

”Det finns ett agg mot samhället, och vi blir måltavlor för deras agerande. Vi jobbar inte i de kriminellas 

intresse, så de vill störa oss så mycket som de bara kan. Och sen så finns det ett krig mot polisen, varför 

är svårt att säga, men det finns flera olika orsaker”.  

Detta menar Per är orsaken till varför polisens arbete försvåras i Husby, men även andra 

förortsområden, och detta var även fallet under Husbyupploppen där polisen utsattes för bland 

annat stenkastning.  

Per betraktar inte detta som ett polisiärt problem, utan snarare ett samhällsproblem: 

”Min känsla är att när problemet väl uppstår, så är det vi poliser som ska lösa det. I min värld är vår del 

i det stora ganska begränsad, så att på så vis kan det kännas orättvist när vi får problemet i vårt knä… 

Det är inget polisproblem, men det blir ju det”. 

Den ilska som riktades mot polisen under upploppen kan tolkas som ett resultat av det 

samhällssvek och den frustration som David och Emine beskriver att Husbyborna upplever. 

Polisen får här utgöra samhällets ansikte utåt, och blir därför måltavlor för denna ilska.  

David menar att det riktiga våldet under upploppen inte handlar om vandalisering av bilar eller 

byggnader, utan om polisens dödsskjutning av den 69-årige mannen och deras batongslag mot 
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folkmassan under upploppen. David anser att polisen inte agerar som en fri myndighet, utan att de 

är de yttersta verkställarna för en bakomliggande mekanism:  

”Det är ju någon som skickar de här poliserna, någon mekanism finns i det här samhället som säger att 

det här är ett polisiärt problem och inte ett politiskt problem. Polisen är bara de faktiska utövarna”. 

David har alltså en liknande uppfattning som Per, då han menar att problematiken är större än att 

bara koncentreras på Kistas lokala poliskontor. David menar vidare att det som sker under 

Husbyupploppen ger uttryck för ”samhällets våld” mot individerna. Här gör han en åtskillnad 

mellan det subjektiva och det objektiva våldet. Medan det subjektiva våldet handlar om rent fysiskt 

våld, såsom polisens dödsskjutning av den 69-årige mannen och batongslag mot folkmassan under 

Husbyupploppen, handlar det objektiva våldet om en mer abstrakt sådan: 

”Det objektiva våldet är det strukturella, det är det man inte riktigt kan ta på. Det är nedskärningar, 

nedläggningar av skolor, dåliga studieresultat och så vidare. Det är en nedbrytning av invånarna. Det är 

som ett lågfrekvent krig, det är en våldshandling som resulterar i att människor bryts ned”. 

Ur ovanstående diskussion blir samhället både ansvarigt för och skapare av de urbana ojämlikheter 

som ter sig i Husby. Våldsaspekten handlar om att människor systematiskt hamnar utanför och 

bryts ner till följd av att samhället konstruerar en åtskillnad mellan individer, där vissa får och kan 

ta möjligheter för att på så sätt hänga med i samhällsutvecklingen. Andra människor som inte 

bereds dessa möjligheter på samma sätt och inte har förutsättningarna för att ta del av dessa halkar 

undan och skjuts bort till samhällets rännsten.  

6.3.3. Upplopp ur ett europeiskt perspektiv 

Efter att ha betraktat Husbyupploppen på nära håll kan man ta ett steg bakåt och se till situationen 

ur ett europeiskt perspektiv. Här man dra paralleller till både Parisupploppen 2005 och 

Londonupploppen 2011 (se kapitel ”Tidigare forskning”).  

David Quintanilla (Megafonen) gör en jämförelse mellan Londonupploppen och Husbyupploppen 

och menar att det är samma mekanismer som föder samhällsrevolt:  

”Det här har vi sett i London riots. Det är samma sak, det är samma struktur, men det ter sig på en högre 

nivå där. Det handlar fortfarande om en stor arbetarklass som inte får jobb. Alltså, vi snackar om ett 

prekariat som inte har några slags rättigheter ”.  
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Han menar att problematiken i England, trots att den ter sig på en högre nivå, ändå har samma 

rötter som den i Sverige.  

Kopplat till både London och Parisupploppen finns ett antal gemensamma nämnare som går i linje 

med Davids tankegångar. Upploppen skedde i stigmatiserade och fattiga områden, där människor 

är utsatta för rasism, marginalisering och utanförskap. Den problematik som visar sig i Husby i 

fråga om arbetslöshet och dåliga skolresultat går även att känna igen i Tottenham, London och i 

Clichy-sous-Bois, Paris (Kokoreff 2013, s.15 & Slater 2011, s.13). Ur ett politiskt perspektiv 

handlar det om en bristande dialog mellan politiker och medborgare i dessa områden och till följd 

därav en stark misstro till myndighetspersoner och samhällsstyrningen i sin helhet. En annan 

bidragande faktor är nedskärningarna av välfärdssystemen i de olika länderna, det vill säga att den 

allmänna välfärden krackelerar och skjuts undan av en växande privat marknad. Forskare som 

Kokoreff och Slater framhäver att detta allmänna missnöje till samhället föder ett behov av att ”ta 

lagen i egna händer” för att fånga politikernas intresse. Här vållas upplopp ur en ilska och 

frustration som i vissa fall kommer från en medveten politisk agenda, men i andra fall inte 

underbyggs av en lika stark medvetenhet om den urbana ojämlikheten. Vissa individer har alltså 

inte gjort den analysen att det är politiken som har skapat den urbana ojämlikheten utan att fokus 

mer ligger på individuella misslyckanden. De olika formerna av ilska bildar tillsammans en slags 

gemensam kraft som uttrycks i en urban kamp för jämlikhet och likvärdiga livsvillkor.  

6.3.4 Sammanfattning av ”Den förändrade välfärden” 

Husbyupploppen sker i en kontext av en alltmer ökad privatisering som ställer grupper utanför 

samhället. Samhällets omhändertagande roll förskjuts till individen och tecken på en mer liberal 

välfärdsstadsmodell gör sig synliga. 
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7 Slutdiskussion 

I ovanstående analys har vi beskrivit de processer som leder till missnöjesyttringar i form av 

upplopp i marginaliserade områden.  

Av studien framgår att det finns en hög frekvens av dåliga skolresultat i Husby, som leder till 

långtgående konsekvenser såsom obehörighet till vidare utbildning och på längre sikt arbetslöshet. 

Det finns även en hög arbetslöshet bland Husbyborna. Man kan se en rad problem som är typiska 

för Husby och liknande förortsområden. Det handlar om trångboddhet och resurssvaga föräldrar 

som saknar utbildning. Detta leder till att de yngre generationerna i Husby tvingas ut i det 

offentliga där de på grund av sin svaga ekonomiska ställning inte kan ta del av många av de 

kostsamma fritidsaktiviteter som erbjuds. Husbyområdet och dess invånare visar sig således ha 

liknande behov i form av statliga insatser som görs för att förebygga ofullständig skolgång, 

arbetslöshet och sysslolöshet. En av de risker som analysen pekar på är att flertalet av de unga i 

Husby tenderar att hamna i kriminalitet och avvikande beteende till följd av negativa 

förutsättningar som finns i utbildnings- och arbetssektorn. De följder som dessa brister leder till är 

en slags utbredd otrygghet och marginalisering. Tillsammans skapar de bristande förutsättningarna 

i Husby en urban ojämlikhet i förhållande till andra bostadsområden där möjligheterna att lyckas 

i samhället är högre. Den urbana ojämlikheten utgör således ett komplext samlingsbegrepp för 

utsatta urbana områden såsom Husby.  

Husby speglas i media och i den politiska debatten i negativa termer. Det talas bland annat om 

”den farliga förorten” och dessa stereotypa framställningar har i analysen visat sig leda till 

stigmatisering av området, där Husbyborna upplever sitt område som mindre värt. Denna 

framställning av Husby som en plats av osäkerhet och otrygghet orsakar i sin tur en känsla av icke-

tillhörighet för dess invånare. Tillhörigheten till det egna området blir därmed belagt med känslor 

av skam och man undviker att erkänna sin koppling till Husby. Den positiva gemenskapen till det 

egna området upplöses därmed och ersätts med en slags likgiltighet, då området blir en plats av 

förtryck och hot. De försök till medborgarinflytande som Husbyborna gör (exempelvis protester 

mot nedläggning av statlig och kommunal verksamhet) får inget politiskt gehör. Detta leder till ett 

allmänt missnöje och en känsla av maktlöshet hos invånarna. Man förlorar därvid förtroendet för 

myndighetspersoner och samhället i stort. Det uppstår således ett avstånd mellan makthavarna och 

folket och detta har i Husbyfallet visat sig skapa en känsla av att man endast ”bor och vistas” i sitt 
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område. Genom ovan beskrivna processer sker ett förfrämligande mellan individen och den egna 

orten, där man inte vill identifiera sig med den stereotypa framställningen av Husby. Även 

individer emellan sker en alienation då Husbyinvånarna inte utgör en homogen grupp, och där 

vissa individer eller grupper vill ta avstånd från andra. I ett större perspektiv sker även ett 

förfrämligande av Husbyorten kontra det resterande samhället då det råder en diskrepans mellan 

Husby i förhållande till den socioekonomiska situationen i andra bostadsområden. Det handlar 

således inte bara om ett geografiskt avstånd mellan yttre förortsområden och inre stadsdelar, utan 

även om att den diskurs som förs om Husbyområdet skiljer från andra, icke-stigmatiserade 

områden. 

Under senare år har det skett en ökad privatisering av exempelvis vård och idrottsaktiviteter i 

Husby. Man kan se att denna privatiseringsprocess försatt Husbyborna i en svår position då många 

har bristande möjligheter att ta del av dessa, ofta kostsamma, aktiviteter och nödvändigheter. Av 

analysen framgår att denna övergång exkluderat stora grupper av Husbys invånare. Kombinerat 

med det bristande medborgarinflytandet leder detta till en systematisk nedbrytningsprocess av 

Husbyborna. Det finns ett underbyggt motstånd till dessa privata verksamheter samtidigt som dess 

nödvändighet tvingar invånarna att söka sig till andra områden eller bli utan. 

Man kan se att övergången från en socialdemokratisk välfärdsmodell till en mer liberal förvandlat 

välfärden till en ”köp-och-sälj-vara” och där individen görs ansvarig för sin egen välfärd och 

livssituation. Då detta exkluderat många grupper i Husby (och även i andra marginaliserade 

områden) blir välfärden skapare och upprätthållare av ojämlikhet och marginalisering. De 

individer som redan är marginaliserade, marginaliseras därför ytterligare. Denna nya välfärd 

fångar varken upp svaga grupper eller syftar till att jämna ut ojämlikheter.  

Mot bakgrund av den urbana ojämlikhet som präglar Husby, de alienerande effekterna som detta 

får samt den nya välfärdsmodell som försvårar den resurssvaga individens möjligheter, växer ett 

behov av att själv ta sig an de rättigheter som välfärdsstaten inte längre erbjuder. Upplopp blir då 

ett sätt att ”ta lagen i egna händer” i syfte att påkalla makthavares uppmärksamhet för att 

därigenom skapa en förändring. Upplopp blir i den bemärkelsen ett resultat av den urbana 

ojämlikhet som fängslar de i samhällets bottenskikt.  

Ur ett samhällsperspektiv har den svenska välfärdsstaten följaktligen minskat sin omhänder-

tagande roll av medborgarna. I denna nyliberala anda är det individualistiska tankesättet 
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dominerande. Individen tillskrivs härmed ett personligt ansvar i fråga om sin egen 

levnadsstandard. Då den nya välfärden inte är kompatibel med alla medborgares förutsättningar, 

hamnar vissa grupper således i ett utanförskap. Det som följer av detta är växande och förstärkta 

klassklyftor. I denna kontext ökar behovet av samhällsrevolt från den expanderande underklassen 

som kräver sin rätt.  

8 Slutsats  

Med bakgrund i ovanstående diskussion är slutsatsen för denna studie att upplopp som sker i 

Sverige indikerar att välfärdsstaten i sig har skapat exkluderande omständigheter för sina 

medborgare. Då Sverige har ett rykte om att vara världens bästa välfärdsstat blir det därför relevant 

att ifrågasätta denna chimär.  
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9 Förslag till fortsatt forskning 

Husbyupploppen kan studeras på flera olika sätt. En infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka 

Husbybornas upplevelse av det egna området. Förslagsvis kan en sådan studie bygga på intervjuer 

med ungdomar från området, exempelvis de som uppehåller sig på fritidsgårdar eller har hoppat 

av skolan. Den svårighet som dock kan uppstå i denna typ av studie är att få tag på ungdomar som 

är villiga att ställa upp på intervju och dela med sig av sina erfarenheter, men även att skapa en 

tillit oss som forskare.  

Ett annat fokus man kan välja är en komparativ studie mellan exempelvis Parisupploppen, 

Londonupploppen och Husbyupploppen och se till likheter och skillnader mellan fallen. I 

Parisfallet kan postkoloniala teorier göra sig aktuella på grund Frankrikes tidigare koloniala 

historia. Gällande Londonupploppen och Husbyupploppen skulle man kunna bygga vidare på 

samma resonemang som inbegrips i de postkoloniala teorierna, dock skulle det vara av vikt att 

även underbygga den teoretiska diskussionen med ytterligare teorier som gör sig mer aktuella i en 

brittisk och svensk kontext.  

Man kan även göra en slags historisk tillbakablick i svensk kontext och se till upplopp och kravaller 

som skett tidigare, exempelvis Rosengård, men även andra områden. Här kan man studera 

arbetarrörelsens kamp i svensk historia med ett marxistiskt synsätt, där de analytiska enheterna 

utgörs av kapitalismens frammarsch och en växande och allt mer komplex underklass.   
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Bilaga: Intervjuguide 

Kuriosa 

 Vem är du?  

Husby som område 

 Hur är det att bo/jobba i Husby? Vad får du för känsla/upplevelse av området, varför? 

 Hur upplever du att andra ser på Husby, vad har människor för bild av Husby? 

 Får du någonsin känslan av att du vill flytta ifrån Husby, varför? 

 Vad har du för kontakt med politiker, polis, Megafonen, socialarbetare, kommunanställda 

etc. som är verksamma i området? Upplever du att de samarbetar med Husbyborna?  

Arbete (arbetslöshet) och skola 

 Hur ser du på skolsituationen i Husby? Hur var skolan du gick på? Fick man den hjälp man 

behövde, hur var lärarna, hur var skolmiljön? 

 Vad hade du för framtidsdrömmar när du gick i skolan? 

 Hur ser arbetsmöjligheterna ut i Husby? 

 Är det lätt att få jobb om man kommer från Husby? Varför? 

 Vilka typer av insatser tycker ni behövs i Husby, vad har Husby i egenskap av 

bostadsområde för behov? 

 Vad har ert (politiker) beslutsfattande haft för inverkan på Husby?  

 Vad gör ni (politiker) för att förändra situationen i Husby efter upploppen? 

 Vad har ni (politiker, polisen, Megafonen) för kontakt med Husbyborna? Upplever ni att 

ni har samarbete med dem, eller är deras delaktighet i området vag? 

 Vad är Megafonen för typ av verksamhet, hur arbetar ni? 

 Varför är Megafonen verksam i just Husby, varför behövs ni där? 

 Har dina familjemedlemmar/vänner/grannar jobb? Vad beror det på? 

 Hur är det att arbeta i Husby?  

 Vilka utmaningar stöter man på när man arbetar i Husby? 

Upplevelsen av upploppen i Husby 

 Berätta om din bild av upploppen! Hur började upploppen, vad var det som hände? 

 Vilka typer av personer var det som deltog i upploppen? 

 Vad tror du orsakade upploppen?  

 Varför sker det upplopp i ett land som Sverige? Har vi det inte bra här? 

 Var du själv delaktig i upploppen? Varför? Vad gjorde du/ni? Vad hade ni för motiv? Fick 

du igenom din vilja/har du lyckats förändra någonting genom att delta i upploppen? Hur 

upplever du tiden efter upploppen? 

 Hur agerade du/ni under upploppen? 

 Hur upplevde du den tid då upploppen ägde rum? Hur reagerade du? 
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Polisen och andra auktoritetspersoner 

 Hur upplever du att polisen agerade under upploppen?  

 Hur agerade ni (polisen) under upploppen?  

 Upplever ni att man som polis möter svårigheter i sitt yrke när man är verksam/gör ett 

utryckning i Husby? På vilket sätt?  

 Samarbetar ni (polisen) med andra organisationer i Husby på vilket sätt och varför? 

 Har ni något samarbete med polisen i Husby, vad har ni för relation till dem? 

 Vad tror att polisens agerande skapar för uppfattning hos boende i Husby, hos de som 

deltog i upploppen, människor utanför osv? 

 Vad finns det för bild av polisen i Husby? Hur ser man på polisen i Husby, varför tror du 

att det är på det sättet? 

 Många gånger talas det om att polisen ibland begår övervåld. Har det hänt i Husby? Varför 

begår polisen övervåld, och hur reagerar människor när det händer? 

Kriminalitet och våld 

 Känner du dig trygg i Husby? Om ja/nej, på vilket sätt? 

 Har din uppfattning ändrats av upploppen? Har situationen på något sätt blivit bättre eller 

sämre? 

 Upplever du att det finns kriminalitet i Husby? Vilken slags kriminalitet, och hur syns 

detta? Skiljer sig Husby från andra bostadsområden när det kommer till kriminalitet, isåfall 

på vilket sätt? 

 Media kan många gånger måla upp förorter som våldsamma och otrygga områden. Tycker 

du att denna bild stämmer på Husby? 
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