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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to examine how the Husby riots (suburb of 
Stockholm) of May 2013 were reported in Swedish press during the first 
days after the outbreak of the riots and what consequences this reporting 
might have had for the inhabitants of Husby. An attempt to examine the 
underlying structural mechanisms causing riots is done. In order to analyze 
these events a discourse analysis has examined how mass media produce 
and reproduce the discourse of the suburbia, partly as an expression of the 
post-colonial viewpoint. Swedish policies and reforms have had great 
impacts on the residential segregation, the segmentation of geographical 
areas both socially and economically, unemployment and educational levels 
among many things. The discourse of the suburbia is produced by mass 
media and affects the societal and political view of the suburbs which 
negatively affects the inhabitants of the suburbs and causes stigmatization.  
 
Keywords: discourse, riots, residential segregation, suburbia, mass media, 
post-colonialism 
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1 INLEDNING 
 
Under 2000-talets slut ägde en rad oroligheter och upplopp rum i 
storstädernas förortsområden i Sverige. Upploppen tolkades av många som 
en motreaktion mot den sociala uteslutning, höga arbetslöshet samt ökande 
etniska boendesegregation som karaktäriserat storstädernas förorter 
(Malmberg et al., 2013, 1031). Boendesegregation ett relativt nytt begrepp i 
den svenska debatten som, enligt Malmberg et al. (2013, 1033), började 
studeras och debatteras först under 1990-talet. Internationell forskning 
visar (se till exempel Slater, 2011; Dikeç, 2006) att det finns ett samband 
mellan etnisk ojämlikhet, hög boendesegregation och oroligheter men är, 
enligt Malmberg et al. (2013, 1031), ett relativt nytt och outforskat område 
i Sverige. Orsakssambandet mellan boendesegregation och upplopp 
behöver stöd i mer forskning.  
 
Sveriges största städer (som exempelvis Stockholm, Göteborg och Malmö) 
har likt andra storstäder runt om i världen bostadsområden som faller 
under	  kategoriseringen	  ”utsatta/missgynnade”	  (Andersson	  &	  Bråmå,	  2004,	  
517-518). Denna term är benämningen på stigmatiserade utkantsområden i 
botten av den hierarkiska ordningen i en storstad (Wacquant, 2008, 1). 
Områdena är marginaliserade; de sociala såväl som ekonomiska problemen 
ansamlas och växer, det är låg efterfrågan på bostäder och lägenheter står 
tomma, servicen försvinner, arbetslösheten är hög, fattigdomen utbredd 
och problem med kriminalitet och drogmissbruk är relativt vanligt 
förekommande (Andersson & Bråmå, 2004, 518). Bilden av förorten som en 
modern dystopi målas upp av massmedia, politiker och statliga 
institutioner. Förorten tillskrivs oproportionerligt negativa egenskaper som 
bidrar till områdenas stigmatisering (Wacquant, 2008, 1-2). I Sverige talas 
det också om en etnisk dimension, där flertalet av dessa 
områden/grannskap har en hög andel utrikes födda. Det rör sig dock inte 
om en homogen befolkningsgrupp, de enda gemensamma nämnarna i det 
här sammanhanget är den utländska bakgrunden och den socioekonomiska 
situationen (Malmberg et al., 2013, 1032-1034).  
 
Det svenska samhället har genomgått en omformning under de senaste 
decennierna till följd av urbaniserings- och globaliseringsprocesser, som 
bland annat resulterat i en ökad inflyttning till storstäderna (Ericsson et al., 
2002, 7). I de tre storstadsregionerna - Stockholm, Göteborg och Malmö - 
lever mer än en tredjedel av landets befolkning (Ericsson et al. 2002, 7), i 
dessa områden är andelen invånare med utländsk bakgrund större än i 
övriga landet. Flera bostadsområden i dessa städer tillkom under det så 
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kallade miljonprogrammet - där en miljon bostäder byggdes under 1965-
1974 – och många av dessa klassas idag som socioekonomiskt utsatta 
områden (Ericsson et al., 2002, 7). Miljonprogrammet har allt sedan dess 
färdigställande varit föremål för massmedial diskussion.  
 
Vilken bild är det som förmedlas i den allmänna svenska debatten och vem 
är förmedlaren? Massmedia har haft en betydande roll i skapandet av 
föreställningarna om dessa förorter, vilket påverkar samhällets såväl som 
de boende i områdenas syn på dessa platser (Ericsson et al., 2002, 7-8). 
Diskursen om den problemdrabbade förorten, som en negativ geografisk 
och social plats har vuxit fram, där objektet i diskursen - de boende – sällan 
ges tolkningsföreträde i den offentliga debatten (SOU 2005:41, 117). 
Experter och sakkunniga har tillskansat sig makten över 
tolkningsutrymmet. Genom tal och skrift problematiseras förorten och 
förslag till åtgärder läggs fram. Bilden av förorten cementeras och 
alternativa tolkningar hamnar i skuggan av rådande diskurser (Ericsson et 
al., 2002, 12).  
 
Journalister har kommit att betrakta förorten	  med	  ”den	  koloniala	  blicken”	  - 
platser	  skilda	  från	  det	  ”normala” där gränsdragningar mellan förortsbor 
och	  innerstadsbor	  görs:	  ”vi”	  och	  ”de	  andra”.	  Förorten ses på med 
skräckblandad fascination, som en närmast exotisk, avvikande, mörk och 
vild plats i behov av kontroll (Ericsson et al., 2002, 29). Kolonialismen 
präglar än idag samhällets förhållningssätt,	  genom	  konstruktionen	  av	  ”Den	  
andre”. Idag handlar det inte lika mycket om västvärldens syn på den övriga 
världen, utan synen på geografiska, normavvikande områden inom landet, 
såsom exempelvis förorten (Ericsson et al., 2002, 29-30). 
 
Under maj 2013 drabbades miljonprogramsförorten Husby i Stockholms 
kommun av upplopp. Massmedia skildrade under dagarna som följde en 
förort - präglad av hög arbetslöshet och låga utbildningsnivåer med en 
bristande framtidstro och djupt utanförskap – som nu stod i lågor till följd 
av en polisiär dödsskjutning av en ortsbo och ett felaktigt pressmeddelande 
från polisen (SVT, 2014a). Den massmediala diskursen om den 
problemhärjade förorten kom ytterligare att cementeras: nu med ett 
synnerligen aktuellt exempel, där upplopp utbrutit i en socioekonomiskt 
utsatt förort. Frågan	  ”varför?” ekade i den offentliga debatten, svaren 
radades upp på dagstidningarnas ledarsidor, i debattartiklar etcetera. Hur 
påverkar	  denna	  problemlösningsretorik	  samhällets	  bild	  av	  ”förorten”	  och	  
de boendes syn på sitt bostadsområde vid en extrem händelse likt 
Husbyupploppen? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att redogöra för hur den mediala återgivningen 
av Husbyupploppen 2013 såg ut de närmaste dagarna efter dess 
upprinnelse samt att belysa hur denna återgivning producerar och 
reproducerar bilden av förorten som problemdrabbad. De frågeställningar 
som behandlas är följande: 
 

I. Hur framställdes Husbyupploppen i media under de första 
dagarna? 

II. Vilken roll har media i representationen av förorten och vilka 
konsekvenser kan rapporteringen tänkas få för de boende i 
Husby? 

III. Vilka strukturella mekanismer är bakomliggande för upploppens 
uppkomst? 

 
1.2 Avgränsningar 

 
Fokus i denna studie är att, med hjälp av en diskursanalys, analysera hur 
Sveriges två största dagstidningar: Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
samt nyhetssajten Sveriges Television Opinion framställer Husbyupploppen 
i debattartiklar, på ledarsidor samt på ett antal ekonomi och kultursidor. 
Selektionen av artiklar har gjorts i syfte att lyfta fram inifrån- och 
utifrånperspektiv samt olika politiska perspektiv för att få en relativt 
heltäckande bild av medieframställningen. Gemensamt för de valda 
artiklarna är att de fått stor nationell spridning. Politiker och journalister 
har författat majoriteten av de valda artiklarna, men det förekommer även 
experter, kulturpersonligheter och sakkunniga bland textförfattarna. 
Artiklarna som valts ut publicerades 20-23 maj 2013: de fyra första 
dagarna efter upploppens början. Detta för att få med de första publicerade 
debattartiklarna och ledarsidorna, innan polisutredningar, åtal och 
utförligare utvärderingar gjorts. De första publicerade artiklarna sätter en 
prägel på läsarnas syn på händelserna och påverkar den följande 
rapporteringen. För att hitta artiklar på respektive nyhetssajter användes 
”Husby” som sökord. 
 

2 METOD 
 
Denna studie utfördes med en kvalitativ ansats ur ett rumsligt perspektiv, 
med inspiration hämtad från diskursanalysen. Detta med syftet att 
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eftersträva en mer djupgående förståelse för hur språkbruket i massmedia 
förstärker och upprätthåller bilden av förorten samt att undersöka de 
processer och dynamiker som föranledde Husbyupploppen (Denscombe, 
2009, 393-396).  I denna studie kommer analysen att ske utifrån den 
mediala rapportering som skedde under de fyra första dagarna efter 
Husbyupploppens början. Ledarsideinlägg och debattartiklar i de största, 
svenska dagstidningarna Dagens Nyheters och Svenska Dagbladets samt 
debattartiklar publicerade på Sveriges Televisions opinionssida används 
som material för diskursanalysen (se Bilaga 1).  
 
2.1 Diskurs 

 
En diskurs är det dominerande, allmänna synsättet som råder i den 
offentliga debatten. Diskurser förstärker bilden av företeelser, platser eller 
egenskaper och språkanvändningen bidrar till rättfärdigandet av ojämlika 
maktförhållanden i samhället. Detta bidrar till skapandet och 
upprätthållandet av samhällsnormer vilket i sin tur ger yttringar i 
människors vardagliga beteenden. Diskurser handlar om maktutövning och 
som i alla maktrelationer finns dominerande respektive undertryckta 
grupper, där majoritetsgrupper ofta får tolkningsföreträde (Andersson & 
Fransson, 2008, 112-113). En händelse såsom Husbyupploppen blir del av 
diskurser när exempelvis en journalist i en artikel söker sätta in händelsen i 
ett sammanhang som ger händelsen mening (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, 15). Begreppet diskurs brukar beskrivas som:  

 
”[…]sociala mönster av betydelsefixeringar som står i instabila 
förhållanden till varandra. En diskurs är således ett bestämt sätt att 
tolka världen (eller delar av världen).”	   

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 
136). 

 
En diskurs utgörs följaktligen av en grupp påståenden som präglar en 
allmän syn utifrån en dominerande ideologi (Ericsson et al., 2002, 21). Det 
centrala med en diskurs är att den skapar ett objekt på ett specifikt sätt och 
upprättar en gränsdragning mellan sant och falskt samt rättfärdigar vissa 
handlingar och andra inte (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 138). 
Diskursanalysen används för att tolka och analysera det sagda eller skrivna 
ordet. Med hjälp av denna analysmetod skapas förståelse för dels 
sammanhanget där det specifika språket används, dels det större 
sammanhang det förekommer i. En diskurs brukar enkelt beskrivas som 
bakomliggande antaganden som exponeras och reproduceras genom tal och 
skrift. Forskaren bör således utreda texten för att förstå hur diskursen 
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reproduceras (Denscombe, 2009, 394). Foucault menar att diskursen kan 
användas på framförallt tre sätt (Foucault 1993, i Ericsson et al., 2002, 21). 
Den första, övergripande användningen av en diskurs är genom allmänna 
påståenden, som grundar sig i någon form av ideologi. Den andra 
kategoriseringen utgörs av mer specifika påståenden; diskursen om något, 
exempelvis diskursen om förorten. Den tredje, avslutande synen på en 
diskurs är de normer och processer bakom enskilda påståenden som ligger 
bakom de yttranden som görs i exempelvis debattartiklar och 
ledarsideinlägg och utgör den allmänna socialt situerade praktiken 
(Foucault 1993, i Ericsson et al., 2002, 21). Sociala identiteter och relationer 
skapas delvis genom diskurser vilket påverkar kunskapen och betydelsen 
av exempelvis geografiska områden hos allmänheten (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, 73).  
 
En ideologi bör i detta fall, enligt Foucault, förstås som relationen mellan 
texter och deras betydelse samt sociala maktförhållanden, men ideologi 
handlar också om representation (Foucault 1993, i Ericsson et al., 2002, 
21). Diskurser är ideologiska när ett samband mellan textens betydelse och 
maktförhållanden i samhället kan utläsas. Ideologier är konstruktioner som 
reproducerar, producerar och förvandlar maktrelationer genom 
kategoriseringar, såsom exempelvis etnicitet, klass och kön (Fairclough, 
2010, 78-79). Diskurser är socialt inlagrade och ideologiska om de bidrar 
till vidmakthållandet eller ombildningen av ett maktförhållande. 
Följaktligen är alla diskurser i någon mening ideologiska (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, 79-80).  
 
2.1 Diskursanalys 
 
Vid en diskursanalys är, enligt Fairclough, framförallt två dimensioner av 
vikt: den kommunikativa händelsen samt diskursordningen (Fairclough, 
1995, i Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 73). Diskursordning är de 
diskurstyper som används inom en social institution och den består av 
diskurser och genrer. Det senare är det språkbruk som kopplas till och 
skapar en del av en social praktik. Språkbruk utgör en kommunikativ 
händelse. Diskursordningar innehåller diskursiva praktiker genom vilka tal 
och skrift produceras och tolkas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 73). 
En granskad kommunikativ händelse (exempelvis en tidningsartikel), delas 
enligt Faircloughs principer, in i tre dimensioner: text, diskursiv praktik 
samt social praktik. Texten är således objektet för analys, den diskursiva 
praktiken är de produktions- och konsumtions-/tolkningsprocesser som 
står i samband med texten. Den sociala praktiken är det vidare 
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sammanhang som texten är en del av (Fairclough, 1992, i Winther & 
Jørgensen, 2000, 74). 
 
Ur ett diskursanalytiskt perspektiv är språket följaktligen inte en okonstlad 
förmedlare av information, det bidrar snarare till att aktivt skapa 
verkligheten. Orden i en text är aktivt valda av dess författare i syfte att 
uppnå en viss effekt. Denscombe menar att forskaren bör bryta ned texten 
för att förstå vad textförfattaren vill förmedla med sitt språk och vilka 
bakomliggande antaganden som vilar i språket (Denscombe, 2009, 393). En 
text	  bör,	  enligt	  Denscombe,	  därför	  ”läsas	  mellan	  raderna”	  för	  att	  förstå	  och	  
hitta de budskap som ligger dolda i meningarna samt det bakomliggande 
tänkande som gett upphov till den specifika språkanvändningen. I 
diskursanalysen ska således texten granskas och brytas ned för att förstå 
hur den skapar mening och hur språket ”reflekterar,	  genererar	  och	  
förstärker	  kulturella	  budskap”	  samt för att förstå hur läsaren är en aktiv 
tolkare av budskapet (Denscombe, 2009, 394). 
 
En diskursanalys betraktar olika påståendens mellanliggande relationer, 
både vad gäller individers yttranden och de maktförhållanden som råder i 
samhället. Påståendena förstärker samt bidrar till skapandet och 
vidmakthållandet av en diskurs. Genom samhällets maktstrukturer blir 
diskurser	  ofta	  betraktade	  som	  allmängiltiga	  ”sanningar”	  (Winther	  
Jørgensen & Phillips, 2000, 186).  
 
Den analys som presenteras i denna uppsats syftar till att delvis förklara de 
maktrelationer som ger uttryck för och präglar bilden av förorten, genom 
att analysera hur språket påverkar sociala relationer och praktiker i dagens 
samhälle (Andersson & Fransson, 2008, 113). I denna studie kommer 
diskursanalysen att användas för att studera hur media både producerar 
och reproducerar bilden av förorten samt påvisa de komplexa processer 
och mekanismer som låg bakom upprinnelsen till Husbyupploppen. 
Denscombe menar att ord inte kan anses avbilda verkligheten, utan snarare 
skapar och upprätthåller verkligheten. Metodtillämpningen som 
eftersträvas är således att i så hög grad som möjligt dechiffrera texten för 
att påvisa hur denna socialt konstituerade verklighet påverkar det sociala 
livet (Denscombe, 2009, 393). Analysen för denna studie kommer att 
grunda sig i en tematisering av ofta förekommande begrepp i de studerade 
debattartiklarna och ledarsideinläggen. Utifrån denna tematisering 
kommer analysen att söka hitta texternas bakomliggande budskap samt hur 
språkbruket förstärker den allmänna bilden av förorten (Denscombe, 2009, 
394). En reflektion kommer att göras över hur diskursen om förorten leder 
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till vissa allmänna slutsatser som överförs till sociala praktiker (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, 187).  
 
2.3 Metoddiskussion 
 
I metodvalet vilar begränsningar, vilket fordrar ett reflexivt förhållningssätt 
till det granskade materialet. De artiklar som i denna studie granskas 
riskerar att ge en snedvriden bild av verkligheten, men avsikten är inte att 
ge en helhetsbild utan att ge en bild utifrån en specifik händelse: 
Husbyupploppen. I en diskursanalys kan, enligt Foucault (1997, i Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, 21), sanningen aldrig nås eftersom 
utgångspunkten alltid är diskursen och det inte finns något sätt att se 
utanför diskursrepresentationen. Diskurser	  skapar	  ”sanningseffekter”.	  
Sanning enligt Foucaults synsätt är ett fält av processer för skapandet, 
transformationen och spridningen av yttranden. Sanningen skapas och 
cementeras i maktsystemen i samhället (1997, i Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000, 21). Det är därför irrelevant att inom diskursanalysen 
besvara frågan om sant och falskt, istället bör forskaren granska hur 
”sanningseffekterna”	  produceras	  i	  diskurser	  (1997,	  i	  Winther	  Jørgensen	  &	  
Phillips, 2000, 21). 
 
Det är således en tolkning av verkligheten som presenteras i denna uppsats, 
där forskarrollen är central. Själva analysen grundar sig i, av samhället 
situerade, teorier och begreppsanvändningar samt forskarens tidigare 
kunskap och förutfattade meningar såväl som intuition. Det är därför av 
vikt att granska vad som faktiskt uttrycks i texten, såväl som vad som inte 
kläs	  i	  ord:	  ”dolda	  budskap”	  det	  vill	  säga	  sådant	  som	  anses	  underförstått	  
respektive sådant som faktiskt uttrycks. Det är de subtila detaljerna som 
utgör essensen vid en diskursanalys samt att uttolka nyanser i 
språkanvändningen (Denscombe, 2009, 395-396). Det är således svårt att 
styrka de fynd som görs vid en diskursanalys då forskaren aldrig är 
onyanserad eller objektiv i sin tolkning, det är av vikt att poängtera att 
detta inte heller är avsikten. Transparens är viktigt och strävan i denna 
uppsats är att med representativa artiklar och detaljerade exempel tolka 
och analysera ett antal texter för att sedan dra slutsatser utifrån dessa 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, 121).  
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3 BAKGRUND 
 
3.1 Centrala begrepp  
 
Diskriminering: begreppet kommer i denna uppsats att åsyfta 
särbehandling av individer eller grupper utefter etnicitet, kön, klass 
etcetera. (SOU 2005:41, 233). 

Invandrare: begreppet anger människor som är födda utomlands och är en 
produkt av sociala praktiker och således icke-statiskt. Invandrarbegreppet 
används främst i statistiska och demografiska sammanhang (Svanberg & 
Tydén 1999, 9, 79). I denna uppsats omfattar begreppet både första och 
andra generationens invandrare: det vill säga människor som är födda 
utomlands respektive människor födda i Sverige av utrikes födda föräldrar 
(Magnusson Turner, 2008, 13).   
 
Rasifiering: begreppet kommer i denna uppsats att åsyfta den 
människosyn som ur rådande föreställningarna och associationer om ras 
och olikheter rangordnar människor, genom kategorisering och 
strukturering. Detta produceras och reproduceras i maktstrukturer och 
sociala praktiker. Begreppet är en översättning av engelskans 
”racialization”	  (SOU	  2005:41,	  14,95).	   

Segregation: begreppet betyder enkelt uttryckt åtskillnad av grupper 
socialt, ekonomiskt eller geografiskt inom olika sektorer, såsom 
arbetsmarknad, bostadsmarknad etcetera (Magnusson Turner, 2008, 16) 
och det är den betydelsen som åsyftas i denna uppsats.  
 
3.2 Husby  
 
Husby tillhör stadsdelsnämndsområdet Rinkeby-Kista i Stockholms 
kommun som utgör det nordligaste av Stockholms 14 
stadsdelsnämndsområden. Området omfattar, förutom Husby, stadsdelarna 
Akalla, Kista och Rinkeby samt naturreservatet Hansta och har cirka 45 000 
invånare (Stockholm stad, 2014a).  
 
Stadsdelen Husby byggdes i mitten på 1970-talet som en del av 
miljonprogrammet (Stockholm stad, 2014a). År 2012 bodde 12 203 
personer i Husby, jämnt fördelat mellan män och kvinnor (Statistik om 
Stockholm, 2014).  Området har en hög koncentration invandrare, andelen 
första respektive andra generationens invandrare uppgick till 84 % år 2013 
(Statistik om Stockholm, 2014), detta kan jämföras med 28 % i riket i stort 
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samma år (SCB, 2014c; SCB, 2014d). Vad gäller boendet är allmännyttan 
den vanligaste boendeformen, där bor hälften av befolkningen (Statistik om 
Stockholm, 2014). Sett till landet i stort utgör allmännyttan cirka en av fem 
bostäder (Boverket, 2011).  
 
Utbildningsnivåerna är låga och arbetslösheten är förhållandevis hög bland 
främst den unga delen av befolkningen. Andelen unga i åldersgruppen 20-
25 år som varken studerade eller arbetade var 31 % år 2012, vilket kan 
jämföras med 19 % i hela landet (SCB, 2014a; SCB, 2014b). I Husby är det 
också något högre andel kvinnor än män som lever i det utanförskapet. 
Husby har klassats som ett socioekonomiskt utsatt område och har ingått i 
flera projekt i syfte att förbättra situationen, bland annat genom det så 
kallade Järvalyftet och Lokala utvecklingsavtal. Järvalyftet eller Vision Järva 
2030 är benämningar på det stadsomvandlingsprojekt som fram till 2030 
pågår i Järvafältet. Järvafältet omfattar stadsdelarna: Akalla, Husby, Kista, 
Hjulsta, Tensta och Rinkeby (Stockholm Stad, 2014b). Syftet är att rusta upp 
miljonprogramsområden och i förlängningen dra till sig fler invånare. Det 
framgår att kommunala hyresrätter dominerat som upplåtelseform i Husby 
och att fler bostads- och äganderätter måste byggas samt att vissa 
hyreslägenheter ska omvandlas till bostadsrätter (Stockholm stad, 2014b). 
Organisationen Megafonen har starkt motsatt sig denna omvandling, då de 
menar att detta leder till en inflyttning av människor med höga inkomster, 
vilket skulle tvinga bort de som residerar där i dagsläget (Megafonen, 
2012). Megafonen har även kritiserat det prestigefyllda projektet för att 
inte satsa på skolor och arbeten för de boende i Järvafältet (Megafonen, 
2012). 
 
Regeringen bedrev mellan 2008-2010 ett rikstäckande projekt som 
benämndes Lokala utvecklingsavtal, förkortat LUA. Projektet riktade sig till 
21 kommuner och 38 stadsdelar med utbrett socialt och ekonomiskt 
utanförskap. Målsättningen var att minska de höga nivåerna av 
arbetslöshet, långvarigt bidragsberoende, otrygghet, kriminalitet och ohälsa 
i speciellt utsatta stadsdelar. Projektets syfte var att i förlängningen bidra 
till en minskad segregation och en förbättrad levnadsstandard bland de 
boende (Andersson & Bråmå, 2004, 520).  
 
3.3 Händelseförlopp Husbyupploppen 
 
Den 14 maj 2013 sköts en 69-årig man till döds av polis i samband med en 
husrannsakan	  i	  Husby.	  Polis	  kallades	  till	  platsen	  då	  mannen	  ska	  ha	  ”hotat	  
flera	  personer	  med	  en	  kniv	  eller	  machete”	  och	  sedan	  setts	  försvinna	  ”in	  i	  en	  
lägenhet”	  där	  ”en	  kvinna	  befann	  sig”.	  Polisens	  presstalesman	  menade	  att	  
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det	  inte	  ”gick	  att	  utesluta	  att	  hon	  var	  hotad”.	  Polisens	  piketgrupp,	  vanligtvis	  
bestående av fem personer, kallades till platsen och efter misslyckade 
förhandlingsförsök beslutade styrkan att gå in i lägenheten. Patrullen kände 
sig hotad av mannen och använde en distraktionsgranat för att avleda 
uppmärksamheten, men upplevde att den inte hade någon effekt och sköt 
då i nödvärn, enligt polisens presstalesman. I polisens pressmeddelande 
står att läsa att den 69-åriga mannen förts till sjukhus, men att hans liv inte 
gick att rädda (DN, 2013-05-14	  ”Man	  skjuten	  till	  döds”). 
 
Senare har det framkommit att mannen inte förts till sjukhus, utan avlidit 
direkt på platsen samt att kvinnan i lägenheten var mannens fru och att 
lägenheten var deras gemensamma bostad (SVT, 2014-02-11). En del 
artikelförfattare och ortsbor anser att denna dödsskjutning och felaktiga 
informationsförmedlande	  från	  polisen	  utgjorde	  den	  ”tändande	  gnistan”	  för	  
de händelser som senare kommit att	  kallas	  ”Husbyupploppen”.	  Under	  
kvällen den 19 maj 2013 började fönster krossas, bilar eldhärjas och stenar 
kastas. En brand utbröt även i ett garage (DN, 2013-05-27, Upploppen – dag 
för dag). Dagen därpå, den 20 maj, kallade förortsorganisationen 
Megafonen1 till presskonferens. De uttryckte förståelse för våldsverkarnas 
handlingar och krävde en oberoende utredning av den polisiära 
dödsskjutningen samt en offentlig ursäkt av polisen. Senare under dagen 
anmälde Stockholmspolisen sin egen insats för intern utredning. Under 
veckan som följde fortsatte oroligheterna och flera bilar, papperskorgar, 
träd och staket sattes i brand. Den sittande statsministern Fredrik Reinfeldt 
uttalade sig första gången offentligt på tisdagen den 21 maj, två dagar efter 
upploppens början: 
”Vi har grupper av unga män som tror att man kan och bör med våld 
förändra samhället. Låt oss vara tydliga. Detta är inte okej. Vi kan 
inte	  låta	  våldet	  styra.” (DN, 2013-05-27, Upploppen – dag för dag).  

 
Oroligheterna spred sig under de följande dagarna till fler förorter, men 
även andra orter i landet. I Stockholm stoppade SL kollektivtrafiken vid de 
områden och hållplatser som var mest oroliga. Våldsamheterna ledde till att 
ett antal boende i Husby fick evakueras från sina lägenheter tills 
oroligheterna upphört. Runt om i världen rapporterades om upploppen och 
utrikesdepartementen i Storbritannien, USA, Nederländerna och Nya 
Zeeland utfärdade varningar till sina medborgare för att vistas på de platser 
där upplopp utbrutit. Totalt frihetsberövades 44 personer under och efter 

                                                         
1 Megafonen	  är	  en	  organisation	  som	  enligt	  egen	  utsago	  ”organiserar	  unga	  förortsbor	  i	  kampen	  för	  social	  
rättvisa.”	  De	  säger	  sig	  arbeta	  mot	  förtrycket	  av	  förorten	  för	  att	  skapa	  ett	  samhälle	  utan	  rasism,	  sexism	  och	  
klassförtryck. (Megafonen, 2014).  
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kravallerna (DN, 2013-05-27, Upploppen – dag för dag).  
 

4 TIDIGARE STUDIER 
 

4.1 Postkolonialism  
 
Den sociala konstruktionen av nationer grundar sig till stor del i de krig och 
konfrontationer som präglat historien. Hotet från den (upplevda) fienden 
har haft en tydlig betydelse i det fallet och gradvis	  har	  ”vi-och-dem”-
mentaliteten fått ett starkt fäste. Kolonialismen som växte fram i Europa 
under 1500-talet har än idag en betydelse för den sociala konstruktionen av 
nationalstaten, men även geografiska föreställningar inom landet 
(Fredrickson, 2002, i SOU 2005:41, 42). Den sociala konstruktionen av 
västvärlden som överordnad övriga världen framkom under kolonialismen, 
en följd av detta är den politiska och kulturella homogeniseringen av 
nationers identitet. Detta har skapat en hierarkisk ordning mellan 
västvärlden	  och	  ”de	  andra”	  (Balibar	  &	  Wallerstein,	  2002,	  i	  SOU	  2005:41,	  40-
42). Även om Sverige inte varit en kolonialmakt i samma bemärkelse som 
exempelvis Frankrike och Storbritannien, liknar de etniska hierarkier i 
dagens samhälle i flera avseenden de som präglade kolonialismen.  
 
Genom den svenska historien har exempelvis finsktalande tornedalingar 
betraktats	  med	  ”den	  koloniala	  blicken”:	  i	  behov	  av	  att	  assimileras	  och	  nå	  en	  
”högre	  kulturell	  nivå” med hjälp av främst det svenska språket (Dahlstedt & 
Lindberg, 2002, 8). Rasbiologin är ett annat obehagligt exempel på den 
hierarkiska åtskillnaden av människor efter föreställda biologiska 
skillnader (Dahlstedt & Lindberg, 2002, 10-12). Idag präglar 
postkolonialismen samhället genom dess hegemoniska normbildningar 
som rangordnar den västerländska kulturen högst upp i systemet. Ett 
tydligt uttryck för postkolonialismen sker indelningen av 
befolkningsgrupper inte efter en biologisk indelning, utan snarare en 
kulturell eller etnisk (Dahlstedt & Lindberg, 2002, 11-12). ”Vi-och-dem”-
retoriken präglar en betydande del av den offentliga debatten. Och etnicitet 
utgör än idag en kategorisering vid normbildningen i samhället. Denna 
”andrafiering”	  har	  många	  dimensioner	  såsom	  exempelvis rasism och 
sexism.  
 
Kolonialismen har bidragit till att idéer om ras överförts till sociala 
praktiker som skadar och exkluderar invandrare och andra 
minoritetsgrupper, medan majoritetssamhället tillskansat sig makt och 
inflytande i den offentliga debatten, men även inom politik och 
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institutioner. Det handlar om diskriminering, stigmatisering, kategorisering 
och ett skapande av stereotyper som grundar sig i en kollektivistisk syn på 
exempelvis invandrare. Fredrickson (2002, i SOU 2005:41, 42) menar att 
dessa	  negativa	  tillskrivningar	  av	  ”Den	  andre”	  är	  ett	  oundvikligt	  inslag	  i	  
majoritetssamhällets identitet och gränsdragande. Massmedia är en 
oundviklig aktör i sammanhanget, då de reproducerar i samhället 
legitimerade	  föreställningar	  om	  ”Den	  andre”.	  Majoritetssamhället	  har	  
tillskansat sig makten över det mediala utrymmet och har således makten 
över	  definitionen	  av	  ”Den	  andre”	  vilket	  starkt	  bidrar	  till	  samhällets 
normbildning kring minoritetsgrupper och geografiska områden inom 
landet, såsom förorten.  
 
På flera håll i Europa och världen växer de sociala och ekonomiska 
klyftorna. En viktig aspekt i sammanhanget är den etniska differentiering, 
den hierarkiska överordningen av majoritetsgrupper utefter människors 
bakgrund, som grundar sig i forna tiders idéer om ras. Dessa präglar 
samhällets rådande föreställningar om tillhörighet och bakgrund och 
diskursen	  om	  ”den	  andre”. Genom diskurser och i övrigt rådande 
föreställningar i samhället, blir den institutionella rasismen, diskriminering 
av människor efter bakgrund och den i samhället dominerande självbilden 
dold. Det svenska majoritetssamhället som tillskansat sig makten över 
tolkningsutrymmet har präglat bilden	  av	  Sverige	  som	  ”tolerant	  och	  
solidariskt”	  (Dahlstedt	  &	  Lindberg,	  2002,	  13).  
 
4.2 Boendesegregation, diskriminering och rasifiering 
 
Vid millennieskiftet syntes tydliga tendenser på alltjämt växande sociala 
och ekonomiska klyftor mellan olika befolkningsgrupper samt en ökad 
segregation i samhället. Ojämställdhet mellan män och kvinnor samt 
diskriminering av invandrare förstärks genom kategoriseringar såsom 
etniskt ursprung och könstillhörighet i politiska och massmediala 
diskurser, vilket i sin tur påverkar maktrelationerna i samhället. Den 
hierarkiska	  ordningen	  i	  samhället	  påverkas	  av	  föreställningar	  om	  ”den	  
andre”	  och	  leder	  till	  ett	  differentierat	  samhälle	  (Molina	  &	  de	  los	  Reyes,	  
2005, 295). Molina och de los Reyes talar om en rasifiering av samhället, 
där människor utifrån etnicitet behandlas olika på exempelvis 
arbetsmarknaden, bostadsmarknaden samt i media utifrån en föreställning 
om inneboende skillnader hos människor (Molina & de los Reyes, 2005, 
295-296). Detta används i dagliga praktiker där etnisk diskriminering och 
rasism inte sällan framställs som två särskilda företeelser. Rasismen tolkas 
som något avskilt, ofta förknippat med högerextrema grupper och 
förknippas inte med den strukturella och vardagliga diskriminering som 
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utövas	  av	  ”vanliga”	  människor	  (Molina	  &	  de	  los	  Reyes,	  2005,	  296).	  
Uppfattningar om ras är en social konstruktion och utgör en kategorisering 
som använts historiskt vid maktfördelning världen över. Rasism är en 
”ideologisk	  struktur”	  som	  är	  rotad	  i	  samhället	  genom	  föreställningar om 
inneboende skillnader mellan människor (Molina & de los Reyes, 2005, 
297-298).  Rasismen grundar sig i en lång tradition av dominanssystem och 
social ojämlikhet (SOU 2005:41, 120) som legitimerar diskriminering, 
marginalisering, social uteslutning	  och	  problematisering	  kring	  ”Den	  andre”	  
(SOU 2005:41, 115).  
 
Bostadsmarknaden är ett tydligt exempel där etnisk segregation och 
diskriminering förekommer. Vissa grupper av utrikes födda är 
överrepresenterade i vissa bostadsområden och geografiska rörligheten 
förefaller mer begränsad än för andra grupper, mönster som tycks bestå 
över längre tidsperioder (Molina & de los Reyes, 2005, 299-300). Rumslig 
segregation handlar inte enbart om en geografisk åtskillnad mellan olika 
befolkningsgrupper. Det rör sig om komplexa mekanismer av ekonomiska, 
sociala, politiska och ideologiska	  processer	  men	  även	  ”rasifierade	  
relationer”	  som	  genom	  diskurser	  och	  politik	  bygger	  föreställningar	  om	  
inneboende olikheter mellan människor. Det är ett uttryck för 
maktförhållanden mellan minoritets- och majoritetsgrupper (Molina & de 
los Reyes, 2005, 301). Fortfarande hänvisas invandrare och andra 
minoritetsgrupper till vissa bostadsområden, något som, enligt dessa, gör 
den etniska boendesegregationen till ett strukturellt problem som inte 
enbart kan lösas genom integrationspolitiska åtgärder (Molina & de los 
Reyes, 2005, 301).  
 
För att förstå diskriminering och dess bakomliggande maktstrukturer 
genom kategoriseringar såsom: etnicitet, kön, klass etcetera används 
begreppet intersektionalitet. Det handlar om att förstå de komplexa banden 
mellan dessa kategoriseringar, snarare än att se diskriminering som 
enskilda företeelser (SOU 2005:56, 82-83). Bostadens upplåtelseform utgör 
en del av segregationen: nästan hälften av Sveriges invandrarhushåll bor i 
hyresrätt och cirka en tredjedel i äganderätt. Detta kan ställas i paritet till 
de hushåll bestående av personer födda i Sverige, där en tredjedel bor i 
hyresrätt och nästan hälften i äganderätt (Magnusson Turner, 2008, 17). 
Detta är således fördelat olika över landet, där boendesegregation är 
vanligare förekommande i storstäderna (Andersson, 2008, 127).  
Segregation benämns ofta i negativa termer, men behöver inte uteslutande 
vara ett problem, huruvida situationen är frivillig eller inte är centralt i 
sammanhanget (Magnusson Turner, 2008, 17). Dahlstedt och Lindberg 
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(2002, 10-11) påpekar att invandrare missgynnats inom arbetsmarknaden 
och bostadsmarknaden. 
 
Under åren 1965-1974 byggdes en miljon bostäder i det så kallade 
miljonprogrammet (Ericsson et al., 2002, 7). I en allmän välfärdspolitisk 
satsning främjades bostadsbyggandet landet över för att tillgodose den 
stora efterfrågan på bostäder (Magnusson Turner, 2008, 15). Ganska snart 
kom miljonprogrammet att kritiseras i media på grund av de icke 
förutsedda sociala konsekvenser som uppstått (Ericsson et al., 2002, 10-
11). Kritiken riktades både mot den bakomliggande planeringen och 
arkitekturen samt uppförandet av byggnaderna och den boendemiljö som 
miljonprogramsområdena utgjorde (Ericsson et al., 2002, 7). Media spelade 
en betydande roll i den debatt om miljonprogrammet som rasade i flera 
decennier. Växelvis utmålades de boende i områdena respektive 
bebyggelsen som problemet med det misslyckade bostadsprojektet 
(Ericsson et al., 2002, 10).  Miljonprogrammen kom från 1980-talet och 
framåt att i den mediala debatten präglas av synen på områdena som 
”invandrartäta”	  och	  avvikande	  från	  det	  övriga	  samhället	  (SOU	  2005:56,	  
336). En utflyttning av de ekonomiskt privilegierade har, enligt Roger 
Andersson (2002, 16), bidragit starkt till boendesegregationens uppkomst 
och cementering.  
 
Sedan 1970-talet har svensk bostadspolitik strävat efter att uppnå en 
socioekonomisk blandning i olika bostadsområden, men 
segregationstendenserna tycks istället ha förstärkts (Andersson, 2008, 
119). Boendesegregationen är tydligast i storstadsregionerna men 
förekommer i hela landet, men de problem såsom marginalisering, 
utanförskap etcetera som förknippas med segregation är mer påtagliga i 
storstadsregionerna. En viktig aspekt, enligt Andersson, är att de 
välbärgade områdena i innerstaden också är segregerade och 
homogeniserade av en vit, övre medelklass (Andersson, 2008, 120).  
 
Etnisk ojämlikhet, segregation och socialt utanförskap ökar i samhället, 
påvisar även de los Reyes och Kamali (SOU 2005:41, 3-4). De menar att 
integrationspolitiken präglats av en föreställd ”vi-och-dem”-kategorisering 
som har sin grund i kolonialismen (SOU 2005:41, 3-4, 7). 
Integrationspolitiken grundar sig, enligt de los Reyes och Kamali, i synen på 
den svenska välfärdsmodellen som ledande, med arbetsmarknadspolitiska 
hårdsatsningar som inkluderar alla (SOU 2005:41, 8-9). Den politiska 
målbilden har varit ett samhälle där alla medborgare, oavsett bakgrund, ska 
ha	  ”lika	  rättigheter,	  skyldigheter	  och	  möjligheter”	  (SOU	  2005:41, 3-4). De 
los Reyes och Kamali menar att integrationspolitiken misslyckats, då dess 
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målbild paradoxalt nog grundat sig i antagandet att det finns inneboende 
skillnader hos människor (SOU 2005:41,	  7).	  ”Den	  koloniala	  blickens”	  
utgångspunkt	  är	  just	  den	  föreställda	  maktrelationen	  mellan	  ”vi-och-dem”,	  
där västvärldens vita, kristna man 
setts överordnad ”De	  andra”.	  Kategoriseringen	  homogeniseras	  och	  
föreställningen	  om	  olikheter	  befästs	  i	  den	  allmänna	  diskursen	  om	  ”den	  
andre” (SOU 2005:41, 7-8).  
 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, är en 
internationell samarbetsorganisation för ekonomisk utveckling och 
bildades efter andra världskriget. Organisationen presenterar rapporter 
över länder och konjunkturprognoser. Sentida mätningar visar att Sverige 
är det land av de 34 medlemsländerna där de disponibla 
inkomstskillnaderna ökar mest (OECD, 2008).  
 
4.3 Utförsäljningen av allmännyttan och bakomliggande politik 
 
Under efterkrigstiden och fram till och med 1960-talet byggdes de 
allmännyttiga bostadsföretagen upp, som ett led i den bostads- och 
välfärdspolitik som bedrevs vid tiden. Allmännyttiga bostadsföretag ägs 
helt eller till stor del av kommunen. Fram till 2011 bedrevs dessa utan 
vinstsyfte och skulle vara tillgängliga för alla (Boverket, 2011). År 2007 
revs tillståndskravet för försäljning av allmännyttiga bostäder upp av den 
borgerliga regeringen, vilket lett till en ökad utförsäljning och ombildning 
till bostadsrätter (Magnusson Turner, 2008, 16). Förhoppningen var att 
detta skulle leda till en ökad socioekonomisk blandning och därmed minska 
boendesegregationen.  
 
Magnusson Turner (2008, 16) menar att forskning visar att en minskad 
allmännytta riskerar skapa ”social	  housing”	  i	  Sverige.	  ”Social	  housing”	  är	  ett	  
begrepp som förekommer i exempelvis Storbritannien och kan enkelt 
uttryckt beskrivas som allmännyttiga bostäder som riktar sig till samhällets 
mindre priviligierade (Boverket, 2011). Det föreligger således en risk för en 
ytterligare ökning av boendesegregationen. Den tidigare aktiva 
bostadspolitiken har, sedan den borgerliga regeringens reformer under 
1990-talet, avvecklats och decentraliserats (Andersson, 2002, 106-107). 
Andersson menar vidare att dessa reformer tillsammans med skatte- och 
transfereringssystem har påverkat hushållens resursfördelning 
(Andersson, 2002, 106-107). Ett tydligt exempel är utförsäljningen av 
allmännyttan, där decentraliseringen lett till en åtskillnad inom landet. 
Järvareglerna är ett för Järvafältet i Stockholm specifikt exempel, där 
socialbidrag inte utgör en godtagen självförsörjningsgrund för erhållande 



16 
 

av hyreskontrakt, detta för att minska koncentrationen av resurssvaga 
hushåll i vissa bostadsområden (Andersson, 2002, 107).  
 
Molina (1997) har gjort flertalet studier över boendesegregationen i 
Sverige och menar att den har sin grund i den svenska välfärds- och 
bostadspolitiken (Molina, 1997, 83-84). Under 1990-talets början 
genomfördes en rad bostadspolitiska åtgärder av den sittande borgerliga 
regeringen där avreglering av bostadsmarknaden är ett tydligt exempel. 
Avregleringarna innebar en förändring mot en ökning av andelen 
äganderätter och ett mer marknadsliberalt försäljningssystem där bostaden 
kommit	  att	  alltmer	  bli	  ”en	  vara	  på	  en	  marknad”.	  De	  statliga	  bostadslånen,	  
som upprättats under efterkrigstiden, avskaffades vilket bland annat 
resulterade i att kommunernas inflytande över bostadsproduktionen 
förlorades. Dessa politiska reformer bidrog även till att kommunens 
ensamrätt till ägande av allmännyttan försvann och utförsäljningen av 
allmännyttan påbörjades (Molina, 1997, 82-83). Boendesegregation och 
segmentering av bostadsmarknaden kan, enligt Molina (1997), delvis 
förklaras av dessa reformer. Dahlstedt och Lindberg (2002, 21-22) menar 
att den svenska integrationspolitiken riktar sig	  till	  ”invandrarna”	  snarare	  
än en mer övergripande samhällelig politik. De menar att synen på 
diskriminering och främlingsfientlighet/rasism handlat om extrema 
gruppers agerande och individers särbehandling, istället för att se det som 
ett strukturellt problem. Under 1990-talet skedde ett skifte från 
invandrarpolitik till en mer generell integrationspolitik, där ledorden var 
att alla, oavsett bakgrund, skulle ha lika rättigheter och möjligheter 
(Dahlstedt & Lindberg, 2002, 22). Vidare menar Dahlstedt och Lindberg 
(2002, 25) att det finns ett glapp mellan retorik och praktik i 
integrationspolitiken.  
 
4.4 Media 
 
Media brukar	  informellt	  kallas	  ”den	  tredje	  statsmakten”,	  med den 
tillskrivna uppgiften att offentligt och i demokratins tjänst granska och 
kritisera samhället och dess företeelser. För många utgör exempelvis 
nyhetstidningar, trots politisk inriktning, en förmedlare av fakta som kan 
uppfattas vara objektiv (SOU 2005:56, 127-129). Retoriken som används i 
nyhetsförmedlingen bidrar till reproduktionen och upprätthållandet av 
maktrelationer mellan majoritets- och minoritetsgrupper i samhället. De 
som ges utrymme att uttala sig i media är ofta myndigheter eller experter 
av olika slag (SOU 2005:56, 157-158). Massmedia utgör en dominerande 
aktör vad gäller skapandet av information och kunskapsspridning samt 
värderingar och attityder hos allmänheten vad gäller synen på exempelvis 
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förorten. Detta har betydelse för de ekonomiska, sociala och politiska 
ordningarna i samhället (Fairclough, 2010, 468). 
 
Föreställningar om andra människor och om samhälleliga processer och 
relationer skapas och förstärks genom språkbruk och diskurser. 
Maktrelationer mellan majoritets- och minoritetsgrupper är ett tydligt 
exempel	  på	  detta.	  Diskursen	  om	  förorten	  eller	  ”den	  andre”	  rättfärdigas	  
genom diskurser (Molina, 2008, 71). I diskursen om den problemdrabbade 
förorten objektifieras och stigmatiseras bostadsområden dels genom 
massmedia	  men	  även	  i	  vardagliga	  samtal	  ”vanliga”	  människor	  emellan	  
(Molina, 2008, 72). ”Socioekonomiskt	  utsatta	  områden”,	  
”miljonprogramsområden”,	  ”problemområden”	  och	  ”invandrarområden”	  
används för att kategorisera synliga och osynliga företeelser och processer 
inom ett rumsligt avgränsat område. Problembilden blir tydlig i den 
massmediala diskursen om förorten genom föreställningar	  och	  en	  ”vi-och-
dem”-retorik, vilket påverkar ortsbefolkningen negativt. ”Vi”	  blir	  förknippat	  
med	  positiva	  egenskaper	  såsom	  trygghet,	  medan	  ”dem”	  blir dess 
geografiska antonym (Molina, 2008, 72-73). Människor reduceras till 
kategorier och ges därigenom olika utrymme att tala. Experter och 
sakkunniga ges tolkningsföreträde i exempelvis diskursen om förorten, 
medan förortsbor mindre ofta kommer till tals i massmediala sammanhang. 
Centrum definierar således periferin (Molina, 2008, 72-73). Molina menar 
att nedskärningar och avregleringar i offentlig sektor ökar, speciellt i 
utsatta områden. Och att hyreshöjningar samt utförsäljningen av 
allmännyttan riskerar öka de ekonomiska klyftorna ytterligare (Molina, 
2008, 70-75). 
 
Den massmediala diskursen om förorten som problemdrabbad utgör en 
diskriminerande handling. Områdena marginaliseras och stigmatiseras 
ytterligare, vilket även påverkar inflyttningen till områdena negativt. I 
förlängningen påverkas den hierarkiska ordningen på bostadsmarknaden, 
det vill säga människors möjligheter på bostadsmarknaden. Människor som 
är nya på bostadsmarknaden (ofta unga och invandrare) har sämre 
förutsättningar att påverka sin boendesituation och hänvisas i stor 
utsträckning till områden som är oattraktiva för människor med 
ekonomiska resurser (SOU 2005:56, 336). Molina (2008, 72) menar att 
diskursen	  om	  ”den	  andre”	  rättfärdigar	  hierarkierna	  inom 
bostadsmarknaden. Hon pekar också på att invandrare inte har haft 
speciellt stora valmöjligheter vad gäller boende (Molina, 2008, 72). 
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4.5 Segregation och upplopp 
 
Oroligheter/upplopp i storstadförorter är i Sverige ett relativt nytt fenomen 
(Malmberg et al., 2013, 1031). Dikeç (2006), Slater (2011) och Wacquant 
(2008) påvisar att det föreligger ett samband mellan upplopp och 
boendesegregation i USA och Europa. Malmberg et al. (2013) har bedrivit 
en av få svenska studier kring sambandet. Genom att analysera förhållandet 
mellan boendesegregation i ett bostadsområde och antalet bilbränder i 
samma område har de påvisat att ett sådant samband kan utläsas. 
Brännande av bilar, menar Malmberg et al. (2013, 1032), utgör en högst 
fysisk konsekvens av missnöje bland invånare då parkerade bilar upptar en 
stor del av gaturummet och är relativt lättantändliga. Till skillnad från 
många andra kriminella handlingar utgör brännandet av bilar en symbolisk 
handling av närapå rituell karaktär som fångar medial uppmärksamhet och 
är en god indikator på oroligheter/upplopp (Malmberg et al., 2013, 1032). 
 
Slater (2011) menar att det föreligger ett samband mellan 
boendesegregation och oroligheter i storstädernas utkanter, men att dess 
betydelse är svår att analysera. Enkelt kan sägas att hög boendesegregation 
påvisar ojämlikhet, vilket i sin tur kan trigga uppror. En mer 
problematiserande bild är att boendesegregation leder till stigmatisering av 
områden/grannskap, vilket väcker ilska och missnöje som i förlängningen 
kan leda till uppror (Slater, 2011). Dessa teorier nämner dock ingenting om 
den koppling till det polisiära övervåld som tycks varit till upprinnelsen vid 
många av upploppen i Europa under 2000-talet och framåt (Dikeç, 2006, 
159-160; Wacquant, 2008, 23). Den polisiära stereotypen om 
minoritetsgrupper kan anses förstärkas i områden med höga 
koncentrationer av minoritetsgrupper. Synen på dessa grupper kan i sin tur 
generera polisiärt övervåld (Malmberg et al., 2013, 1032).  
 
Wacquant (2008) har studerat förortsupploppen i USA respektive 
Frankrike och konstaterar att det finns viktiga institutionella skillnader 
bakom upplopp. Amerikanska	  ”getton”	  är	  etniskt	  och	  socialt	  homogena	  med	  
lågt	  statligt	  ingripande	  medan	  franska	  ”banlieues”	  är	  mer	  diversifierade	  i	  
jämförelse och dess isolering påverkade av de starka offentliga 
institutionerna (Wacquant, 2008, 5-6). ”Banlieue”	  översätts	  ordagrant	  till 
förort, men har i den offentliga debatten kommit att bli en negativ 
geografisk symbol för socialt och ekonomiskt utanförskap. De svenska 
förhållandena liknar mer de franska förhållandena i det avseendet, med en 
integrationspolitik som är geografiskt inriktad på de utsatta förorterna 
(Malmberg et al., 2013, 1034). Slater (2011) menar att upplopp har sin 
grund	  i	  misstro	  mot	  en	  ”trasig	  stat”	  snarare	  än	  ett	  ”trasigt	  samhälle”. 
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Vidare menar Wacquant att dessa förortsupplopp inte nödvändigtvis ska 
kategoriseras som en etnisk fråga, utan bör snarare ses som en företeelse 
grundad i socioekonomiska skillnader, brist på arbeten, bostäder och 
service samt ett orättvist bemötande av poliser och andra myndigheter 
(Wacquant, 2008, 7, 21-23). Även det strukturella våldet ovanifrån genom 
den höga arbetslösheten, förpassandet av socialt utsatta grupper till 
sönderfallande bostadsområden samt stigmatisering har bidragit till 
förorternas tillstånd genom en ökad ojämlikhet (Wacquant, 2008, 24-25).  
 
Isolering och fattigdom i förorter har också betydelse för förekomsten av 
upplopp (Malmberg et al., 2013, 1034-1035), där det sker en polarisering 
av minoritetsgrupper som tilldelas boende i socialt och ekonomiskt utsatta 
områden. Vilket förstärks av majoritetsgruppers utflyttning från sådana 
områden (Andersson, 2002, 95-96). Bristande möjligheter till jobb ökar 
sannolikheten att unga människor hamnar i kriminell verksamhet, även 
utflyttningen av människor med högre socioekonomisk ställning skapar en 
utgallring	  av	  ”positiva	  förebilder”	  (Shihadeh,	  2009,	  352-353).  
 
Upploppen i Clichy-sous-Bois 2005 väckte frågan huruvida upploppen kan 
förklaras utifrån den franska invandringspolitikens misslyckande eller om 
de bör ses som en motreaktion mot sociala problem såsom brist på 
offentliga skolor och bostäder (Haddad & Balz, 2006, 28-29). Upploppen 
ägde	  rum	  i	  franska	  ”banlieues”	  som	  varit	  hårt	  drabbade	  av	  kriminalitet,	  
arbetslöshet och låga utbildningsnivåer, där framtidscynism och misstro 
mot polis och andra myndigheter vuxit sig stark. Detta skulle förklara 
upploppen som politiska protester och som en våg av kriminella aktioner 
(Haddad & Balz, 2006, 27). 
 
4.6 Liknande upplopp i Europa 
 
Wacquant (2008) och Malmberg et al. (2013) påvisar i sina studier att det 
föreligger ett samband mellan upplopp och socioekonomisk samt etnisk 
boendesegregation. Oroligheter förekommer oftare i socialt och ekonomiskt 
utsatta bostadsområden (Malmberg et al., 2013, 1034-1035). Flera 
huvudstadsförorter i Europa har skakats av upplopp under 2000-talet. 
Parisförorten Clichy-sous-Bois utsattes i oktober 2005 för massiva 
bilbränder och skadegörelse efter två utländska tonåringars död till följd av 
att de olyckligt gömt sig i en transformatorstation på flykt från en polisiär 
identitetskontroll (Bleich et al. 2010, 286). Upploppen spred sig till flertalet 
förorter runt den franska huvudstaden, men även till förorter runt Lyon, 
Marseille, Nice och Toulouse. En person dog och över 200 personer 
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skadades i vad som kommit att klassas som Frankrikes värsta fall av civila 
oroligheter sedan majrevolten 1968. Clichy-sous-Bois, likt andra 
”banlieues”,	  hade	  höga	  nivåer	  av	  arbetslöshet,	  en	  majoritet	  av	  
ortsbefolkningen bodde i motsvarande allmännyttiga bostäder och 
befolkningskoncentrationerna av utrikes födda var höga. Nicolas Sarkozy, 
som vid tillfället var inrikesminister, fördömde upploppsmakarna och 
beordrade utvisning av utländska medborgare som dömts för upploppen, 
oavsett om de hade uppehållstillstånd eller inte (Bleich et al., 2010, 288-
289). Uttalandet fick skarp kritik av bland annat nationella 
människorättsorganisationer. Utegångsförbud tillämpades, men dess 
effekter ifrågasattes. Senare konstateras av den franska 
underrättelsetjänsten att upploppen inte varit organiserade samt att det 
inte förelåg några etniska eller geografiska grunder bakom desamma. Det 
talades om socialt utanförskap och ett förlorat förtroende bland unga för 
statliga myndigheter. Flera statliga utredningar och återbyggnadsplaner för 
förorten tillsattes efter upploppen (Bleich et al., 2010, 288-289). Dikeç 
(2006, 159-160) menar att förortsupploppen blivit intressanta för 
massmedia efter rasifieringen av förorten, som skedde under 1990-talet. 
Där förorten tillskrivits en normavvikande ras, som används som 
problemformulering. Dikeç (2006, 159-160) menar att upploppen beror på 
strukturell diskriminering, orättvisa och stigmatisering och att det polisiära 
övervåldet är centralt. Även Wacquant (2008, 24-25) talar om en 
territoriell stigmatisering av förorten.  
 
I augusti 2011 drabbades Londonförorten Tottenham av upplopp, efter att 
en fredlig demonstration urartat. Anledningen till demonstrationen var en 
polisiär dödsskjutning av en utrikes född, ung man två dagar tidigare. Bilar 
och byggnader eldhärjades och oroligheterna spred sig till Manchester och 
Liverpool (Bennett, 2013, 30). Dödsskjutningen har beskrivits som den 
”tändande	  gnistan”,	  samt	  polisens	  misslyckade	  bemötande	  av	  
demonstranterna. Tottenham var, likt Clichy-sous-Bois, drabbat av 
fattigdom och hög arbetslöshet. Bennett menar att de ökande klassklyftorna 
utgör en stor del av problemet och beskriver det tillsammans med den 
brittiska politiken som en starkt bidragande faktor till upploppens 
upprinnelse (Bennett, 2013, 30-31). 
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5 RESULTAT 
 
5.1 Den massmediala rollen 
 
Tiden under och de fyra dagarna efter Husbyupploppen publicerades en 
mängd artiklar i flertalet massmedier. I denna analys har 24 stycken (se 
Bilaga 2.) debattartiklar, ledarsideinlägg samt några övriga artiklar på 
kultur- och ekonomisidor valts ut från de två största svenska 
dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt nyhetssajten 
Sveriges Television Opinion. Gemensamt för dessa artiklar är att de fått en 
stor nationell spridning och textförfattarna är, som tidigare nämnt, en 
blandning av journalister, politiker, kulturpersonligheter och sakkunniga. 
Debatten som följde efter upploppen präglades av utifrånperspektivet och 
få (om ens några) aktivt inblandade i upploppen kom till tals. Christian 
Catomeris (2002, 64-65), nyhetsredaktör på SVT, påpekar att journalister 
besitter en stor samhällelig makt att forma bilden av samtiden genom 
nyhetsförmedling. Att en förhållandevis liten del av befolkningen – 
journalistkåren – har en stor makt över den offentliga debatten som riktar 
sig till majoritetssamhället. Minoritetsgrupper, såsom invandrare, omskrivs 
av massmedia, men kommer sällan själva till tals. Bilden som reproduceras 
blir följaktligen skapad av majoritetssamhället för majoritetssamhället. 
Många av läsarna kanske aldrig får en annan inblick av exempelvis 
socioekonomiskt utsatta områden än den som förmedlas av massmedia 
(Catomeris, 2002, 65).  
 
Diskursen om förorten reproduceras således av en liten del av 
befolkningen, men får stora samhälleliga konsekvenser för individer såväl 
som institutioner. Föreställningar, stereotypa bilder och generaliseringar 
grundar sig i postkolonialismens hierarkiska samhällsordning (Ericsson et 
al. 2002, 15).  Statistik är ett massmedialt verktyg som ofta används som 
underlag för en schablonbild över förortens problem med arbetslöshet, 
utbildningsnivåer, inkomst, andel utrikes födda etcetera. Journalisten 
besöker förorten, beskriver problemen och föreslår åtgärder vilket 
cementerar den dominerande bilden och bidrar till stigmatiseringen av 
förorten och dess ortsbor (Ericsson et al. 2002, 15). Vid Husbyupploppen 
direktrapporterade massmedia från stora delar av världen 
händelseutvecklingen. Ett år efter upploppen gjorde SVT:s Uppdrag 
Granskning (SVT, 2014-05-13) ett analytiskt reportage om händelserna, där 
det framhävdes att den mediala rapporteringen, enligt ortsborna, faktiskt 
bidragit till att spä på den sociala oron och påverkat händelseutvecklingen 
negativt.  
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5.2 Tematisk indelning & bakgrund 
 
Den analys som presenteras i denna uppsats grundar sig i en tematisk 
indelning av artiklarna, utifrån vanligt förekommande kategorier i de 24 
artiklarna. Resultatet av den sammanställda tematiseringen visar följande: 
bränder (20), skola-/jobbsatsningar (15), stenkastning (12), ojämlikhet 
(10), den polisiära dödsskjutningen (10), individansvar (10), ungdomarnas 
ansvar (10), utanförskap (10), hopplöshet/brist på framtidstro (9), 
segregation (9), arbetslöshet (9), ökande klyftor i samhället (8), samhällets 
fel (7), frustration (9), polisiärt våld/övervåld (7), stöd i statistik (8), 
inifrånperspektiv (8), bristande service (6), nedskärningar (7), fattigdom 
(7), trångboddhet (4), klass-/socioekonomisk tillhörighet (4), 
marginalisering (3), brist på sysselsättning som orsak (4), kriminalitet (4), 
föräldraskap (4), miljonprogrammet (3), främlingsfientlighet (3), 
diskriminering (3), etnicitet/invandrare (4), rasism (6), misstro mot stat 
och myndigheter (5), stigmatisering (3). Flera av dessa kategorier 
förekommer uppenbart i samma artikel och många av artiklarnas vinkel 
präglas av textförfattarens politiska ståndpunkt.  
 
Medias rapportering om händelseförloppet kring dödsskjutningen samt 
polisens felaktiga pressmeddelande är också viktig att poängtera. Det har 
diskuterats huruvida den polisiära dödsskjutningen av den 69-årige 
mannen bör ses som den tändande gnistan för upploppen. Organisationen 
Megafonen uttryckte i ett pressmeddelande den 20 maj (Megafonen, 2013, 
pressmeddelande) att	  kravallerna	  uppstod	  när	  ”minst	  200	  Husbybor visade 
missnöje mot att polisen sköt en 69-årig man till döds i en lägenhet i förra 
veckan.”	  Vidare	  skrev Megafonens kontaktperson Rami Al-Khamisi	  att:	  ”Vi	  
förstår	  att	  folk	  reagerar	  på	  det	  sättet.” (Megafonen, 2013, 
pressmeddelande) I pressmeddelandet beskrevs polisens övervåld mot 
Husbyborna och den avsaknad av förtroende för ordningsmakten som vuxit 
ur	  ”polisens	  brutalitet”. Organisationen menade att de öppnat för dialog 
genom en demonstration på Kista torg, men att polisen ignorerade denna 
(Megafonen, 2013, pressmeddelande).  
 
5.3 Organisationen Megafonen 
 
Organisationen Megafonen nämns i en knapp tredjedel av artiklarna och 
utgör en tydlig vattendelare. Vissa riktar kritik mot att organisationen inte 
avfärdade våldshandlingarna, utan snarare uttryckte förståelse för 
våldsverkarnas agerande och parallellt beskrev polisens ingripande som 
hänsynslöst och brutalt. Arin Karapet, ledamot i MUF Stockholms 
distriktsstyrelse, är en av kritikerna, och skriver följande: 
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”[…]	  Men	  att	  redan	  nu	  basunera ut	  att	  polisen	  har	  begått	  ’mord’ är att på 
förhand avkunna dom i den utredning de själva kräver. Därmed göder 
Megafonen	  också	  det	  polishat	  som	  i	  går	  kokade	  över	  i	  Husby.”  
(Karapet, SVT, 20/5) 

Lawen Redar, ledamot i SSU Stockholms distriktsstyrelse, representerar 
den motstående synen: 
 
”Vad	  som	  utlöste	  bilbränderna	  kan	  ingen	  utomstående	  svara	  på.	  Megafonens	  
förklaringar är det närmaste vi kan komma realiteten och det finns all 
anledning	  att	  förlita	  sig	  på	  dem.” (Redar, SVT, 21/5). 
 
Oavsett politisk ståndpunkt är Megafonens agerande av betydelse för 
händelseutvecklingen i Husby samt massmedia och således viktig att belysa 
i denna studie.  

5.4 Strukturella faktorer 
 
Upprinnelsen till händelserna i Clichy-sous-Bois 2005 och Tottenham 2011, 
liknar i flera avseenden händelserna i Husby. Den sociala och ekonomiska 
situationen i förorterna samt polisens agerande, som föranlett att 
människor med utländsk bakgrund dödats utgör tydliga gemensamma 
nämnare i dessa tre fall. De bakomliggande strukturerna liknar varandra: 
bostadsområdena är segregerade, utanförskapet tydligt, arbetslösheten 
hög, den relativa fattigdomen utbredd, de sociala och ekonomiska klyftorna 
ökande etcetera.  

I den massmediala rapporteringen efter Husbyupploppen påpekas i 
flertalet artiklar dessa strukturella faktorer, men sättet att se på dem skiljer 
sig markant åt. Den yrkesjournalistiska bilden av händelseförloppet visar 
en relativt samstämmig syn: 
”[…]det satsas mer på de utsatta stadsdelarna och förorterna än på de flesta 
andra bostadsområden, och de demokratiska institutionerna är ungefär 
desamma. Alla har möjlighet att engagera sig politiskt, även om det kanske är 
tråkigare än att maskera sig under en gatlykta.”	  (Helmersson, DN, 22/5).  

Denna syn präglar flertalet av artiklarna, betoningen ligger på att 
strukturerna inte räcker som förklaring till upploppens upprinnelse då det 
satsas pengar på dessa områden. Det är istället individansvaret som blir 
fokus i artiklarna, vidare fortsätter Helmersson: 
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”Däremot måste man vara mycket cynisk för att inte hålla med om att 
’någonting	  måste	  ändras	  eller	  hända’.	  De	  segregerade	  områdena	  präglas	  till	  
alltför stor del av bidragsberoende, arbetslöshet och oroliga skolor. Det 
skapar	  en	  känsla	  av	  hopplöshet	  som	  är	  en	  utmärkt	  grogrund	  för	  våld.”	  
(Helmerson, DN, 22/5).  

Även Steijer resonerar liknande: 
”Enligt Carina Listerborn, lektor och professor i stadsbyggnad vid Malmö 
högskola, är det som hänt ett resultat av förortens utanförskap, desperation 
och missnöje, av bostadssegregation och ökande klyftor. Men att i en sådan 
sinnesstämning bränna ner sin grannes bil ter sig som missriktad	  ilska.”	  
(Steijer, SvD, 21/5). 

Det är tydligt att dessa strukturer av textförfattarna inte ses som en fullgod 
förklaringsgrund till upploppen, att den socioekonomiska situationen som 
råder i Husby inte är platsspecifik och därför inte kan förklara upploppens 
inträffande. Våldsverkarna beskrivs som unga (män) i djupt utanförskap 
med bristande framtidshopp och djupt missnöje över samhället och sin 
egen livssituation. De beskrivs drivas av en kognitiv missuppfattning av 
samhällets syn på dem och deras bostadsområden samt anse sig 
överordnade lagen. Dödsskjutningen och polisens felaktiga 
pressmeddelande utgör enligt dessa textförfattare inte heller en tillräcklig 
förklaringsgrund, även om de inte utesluter att den kan ha haft betydelse 
vid upploppens upprinnelse.  

5.5 Den politiska dimensionen 
 
Den politiska dimensionen präglar en stor del av debatten. 
Problemperspektivet lyfts fram i flertalet av artiklarna, förortens 
socioekonomiska utsatthet utgör en förklaringsdimension. Den höga 
arbetslösheten, utanförskapet, de låga utbildningsnivåerna, 
boendesegregationen, de i samhället ökande klyftorna, marginalisering, 
brist på framtidstro etcetera presenteras i flera artiklar. Ibland hämtas stöd 
i statistiken. Här är distinktionen mellan de politiska lägren tydlig. De 
artiklar som är författade av borgerliga politiker utrycker den sittande 
borgerliga	  regeringens	  ”miljardsatsningar”	  på	  de	  utsatta	  förortsområdena. 
De belyser satsningar på ungdomsverksamheter, centrumutveckling och 
upprustning av miljonprogramsområden (Avci, SvD 22/5; Larsson, SvD, 
22/5; Skyttedal, SvD, 21/5). Likt i SvD:s och DN:s ledarskribenters artiklar 
ovan sätts stor vikt vid individansvaret.  
 
”De	  är	  människor	  som	  i	  alla	  avseenden	  ser	  ett	  splittrat,	  uppdelat	  samhälle,	  
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där	  den	  egna	  gruppen	  är	  god	  och	  ’samhället’	  är	  ont.	  Man	  tar	  för	  givet	  att	  det	  
finns strukturer som gör det omöjligt för dem att komma någonstans i livet. 
Man tar för givet att polisen vill dem illa. Man tar för givet att människor som 
jag, som skriver debattartiklar som denna, är ute efter att förstöra för dem 
och sko oss på deras bekostnad. Inget	  kunde	  vara	  mer	  fel.” (Skyttedal, SvD 
21/5). 

”Alltför	  ofta	  tenderar	  den	  efterföljande	  diskussionen	  handla	  om	  att	  det	  är 
samhällets fel att arga tonårskillar vandaliserar, hotar och sätter skräck i 
sina egna bostadsområden. Att skylla på samhället är alltför lättvindigt. Det 
är	  både	  populistiskt	  och	  ansvarslöst.” (Avci, SvD, 20/5).  

Den	  politiska	  ”pajkastningen”	  är	  ett tydligt (och ofrånkomligt) inslag i 
debattartiklarna. Den ideologiska övertygelsen och	  ”skylla-ifrån-sig”-
retoriken präglar flera av texterna på både höger- och vänstersidan. Den 
politiska vattendelaren är tydlig: från högern förespråkas tyngre 
polisinsatser och hårdare bestraffningar för våldsverkarna, medan vänstern 
förespråkar samhälleliga satsningar. Oppositionen kritiserar den sittande 
borgerliga regeringen för agerandet vid upploppens upprinnelse. De menar 
att statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande kom (för) sent och att det 
tydligt präglades av en fördömningsretorik av våldsverkarna och deras 
handlingar. Integrationsminister Erik Ullenhag besökte Husby, som den 
förste regeringsrepresentanten. Detta riktade den politiska vänstern kritik 
mot och menade att den gesten gjorde upploppen till en integrationsfråga, 
snarare än en social och ekonomisk fråga.  

”Reinfeldt	  väljer	  att	  inte	  besöka	  Husby och skickar fram integrationsministern 
som får kommentera. Därmed spelar han även främlingsfientliga krafter rakt 
i händerna. Han skjuter ifrån sig ansvaret och gör upploppen i Husby till ett 
integrationsproblem som han vill lösa med ökade polisinsatser och hårdare 
tag. Men att det överhuvudtaget behövs en polisiär insats är bara ett 
symptom på ett större problem.” (Wikström, SvD, 23/5).  

Ove Sernhede, professor i socialt arbete, pekar på vikten av att granska de 
strukturella problemen bakom upploppen, något som präglar många av 
vänsterpolitikernas artiklar, men är tämligen frånvarande på den andra 
delen av den politiska skalan. En viktig aspekt som Sernhede lyfter fram är 
att det inte är Husby som är en segregerad stadsdel, utan att Stockholm är 
en segregerad stad: 
”En del av den mediala debatten och flera av de politiker som gjort 
uttalanden stirrar sig blinda på de unga som ligister och förmår inte sätta in 
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händelserna i ett större sammanhang. Man förfasar sig över dessa händelser, 
men är oförmögen att visa något av samma förfäran inför de klyftor och de 
ojämlika framtidsutsikter som segregationen och den nuvarande politiken för 
stadsutveckling skapat.” (Sernhede, SvD, 23/5). 

5.6 Tolkningsföreträde & ”den	  koloniala	  blicken” 
 
Frågan om rätten till tolkningsföreträde kring upploppen blir också aktuell: 
”[…]	  Men	  frågan	  ’varför’	  är	  det	  många	  som	  vill	  besvara.	  Ett	  stort	  varför	  som	  
följs av idéer om tändande gnistor, fritidsgårdar, intrikata samband och 
’berättelsen	  om	  Husby’	  eller	  Järvalyftet.	  Alla har säkert någon relevans. Men 
relevansen till trots: det är mycket anklagelser och teser i svang just nu. Då är 
det lätt att kalla till presskonferens och greppa 
problemformuleringsprivilegiet. Så gjorde organisationen	  Megafonen.” 
(Rayman, SvD 22/5). 

Vidare skriver Rayman: 
”Som	  sagt.	  Frågan	  om	  ’varför’	  vill	  många	  besvara.	  En	  del	  säger	  segregation.	  
Andra önskar sig en oberoende polisutredning. Mängder av svar finns. Men är 
frågan ens rätt ställd? Är det rimligt att vuxenvärlden och samhället går de 
barnsliga	  och	  oansvariga	  ’därför-förklaringarna’	  till mötes på det vis som vi 
ofta gör? Att vi accepterar och nickar bekymrat när någon som säger sig vara 
en satsning kort sätter eld på grannens bil och attackerar vanliga 
kommunalarbetare som kommer för att släcka	  elden?” (Rayman, SvD 22/5). 

Distinktionen	  mellan	  våldsverkare	  och	  ”goda	  krafter”	  görs	  visserligen	  i	  
flertalet artiklar, ändå tycks samtliga Husbybor betraktas som objekt i en 
debatt som förs utanför förorten.  ”Den	  koloniala	  blicken”	  kommer	  till	  
konkret uttryck i några artiklar. Det görs exempelvis satsningar på förorten 
och inte på samhället i stort (Larsson, SvD, 22/5; Avci, SvD, 20/5). 
Problemtillskrivningen av förorten bidrar till	  cementering	  av	  ”vi-och-dem”-
retoriken. Ett särdrag i fåtalet artiklar lyfter fram en något udda aspekt: 

”Få	  av	  oss	  kan	  med	  säkerhet	  veta	  hur	  situationen	  sett	  ut	  för	  det	  fall	  som	  sägs	  
ligga	  bakom	  bränderna	  i	  Husby	  där	  en	  äldre	  man	  med	  machete	  skjutits	  ihjäl.” 
(Skyttdal, SvD, 21/5). 

”Huruvida	  det	  verkligen	  beror	  på	  dödsskjutningen av den machete-beväpnade 
69-åringen är varken säkert eller omöjligt.”  
(Steijer, SvD, 21/5). 
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”För	  en	  vecka	  sedan	  sköts	  en	  knivbeväpnad	  psykiskt	  sjuk	  man	  tragiskt	  till	  
döds i nödvärn vid en polisinsats i Husby. Mannens hustru befann sig också i 
lägenheten,	  och	  polisen	  valde	  att	  gå	  in	  för	  att	  säkerställa	  hennes	  hälsa.”	  
(Malmgren, SVT, 21/5). 

Både Steijer och Skyttedal poängterar att dödsskjutningen utgör en 
tveksam	  förklaringsbotten.	  Omnämnandet	  av	  ”macheten”	  utgör	  ett	  märkligt	  
inslag. Kniv och machete kan betraktas som synonyma, där det senare 
ordvalet sätter en normavvikande prägel på texterna.  

Några textförfattare påpekar att de själva vuxit upp i förorten och att 
problemen som uttrycks knappast är nya. Vissa av dessa författare 
(Karapet, SVT, 20/5) tar tydligt avstånd till att problembilden skulle ha en 
betydelse, att de själva vuxit upp i förorten, men aldrig utövat våld på grund 
av detta. Andra (Pascalidou, DN, 23/5) menar att det finns en tydlig 
genusaspekt, att kvinnor tenderar att tiga om problemen, medan män 
utövar våldshandlingar som uttryck för sitt missnöje. Det polisiära våldet 
mot förortsbor återkommer också i några av artiklarna (Ring, DN, 23/5; 
Rouzbeh, SVT, 20/5).  

Foujan Rouzbeh, statsvetare och människorättsaktivist, argumenterar att 
polisen särbehandlar förortsbor och invandrare och pekar på en geografisk 
indelning som särskiljer människor beroende på vilket bostadsområde de 
lever i. Hon anklagar media för att endast skriva om Husby när det händer 
något negativt och att bilden som speglas i media är allt annat än 
demokratisk och mångbottnad. Att förorten beskrivs som en problematisk 
enhet (Rouzbeh, SVT, 20/5).  

En ytterligare aspekt som lyfts fram är frågan om gängkulturer och 
kriminalitet. 
Gulan Avci (SvD, 20/5), riksdagsledamot för FP, tar ett tydligt avstånd från 
våldsamheterna och menar att det är våldsverkarna som är problemet och 
inte strukturella orsaker. Samtidigt påpekar hon att det är mycket troligt att 
fler upplopp kommer att ske i framtiden och pekar på att rekryteringen till 
ungdomsgängen fortskrider och att dess medlemmar blir allt yngre. 
Sernhede menar däremot att upploppen inte handlar om organiserade 
sociala rörelser med avsikt att förändra samhället, något som även 
konstaterades efter upploppen i Paris 2005 (Bleich et al., 2010).  
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5.7 Ytterligare kommentarer kring upploppen 
 
Strax efter Husbyupploppen skrev Irene Molina en debattartikel på SVT 
Opinion (Molina, 2013-05-24), där hon drog paralleller mellan händelserna 
i Husby och de upplopp som skett i Paris och London. Hon lyfte fram det 
polisiära övervåldet som den tändande gnistan och den sociala och 
geografiska stigmatisering som skett i områdena under de två senaste 
decennierna. Upploppen genererar, enligt Molina, en normalisering av 
polisvåldet som på sikt skapar en militarisering av förorten. Med 
militarisering menar hon allt frekventare närvaro av kravallpoliser och 
specialstyrkor i förorterna, samtidigt som staten genom nedskärningar och 
avregleringar inom offentlig sektor drar sig tillbaka från förorten. Hon 
menar att polisens roll måste studeras närmare och pekar också på vikten 
att sätta händelserna i ett större geografiskt och tidsmässigt sammanhang 
(Molina, 2013-05-24).  
 
Även den brittiska filosofen Nina Power (Power, 2013-05-27) skriver i en 
debattartikel i DN att upploppen i London, Paris och Stockholm etcetera 
inte bör ses som nationella företeelser, utan att de snarare bör ses utifrån 
ett större, internationellt såväl som humanitärt perspektiv. Hon menar att 
dessa händelser i massmedierna utmålas som för (för)orten specifika. Att 
upploppsmakarna beskrivs som	  ”illasinnade,	  ofta	  ’yttre’	  krafter”.	  Bakom	  
upploppen döljer sig liknande socioekonomiska situationer med hög 
arbetslöshet, rasism, växande ekonomisk ojämlikhet samt trakasserier och 
våld från polisen. Samtliga upplopp har utlösts av en polisiär dödsskjutning: 
efter	  upploppen	  utropas,	  något	  paradoxalt,	  behovet	  av	  ”fler	  poliser	  till	  
förorten”.	  Power	  menar	  att	  både	  den	  brittiske	  premiärministern	  David	  
Cameron och den svenske statsministern Fredrik Reinfeldt var snabba med 
att fördöma våldet och våldsverkarna. Våld som, i det här sammanhanget, 
syftar till det fysiska förstörandet av egendom, men som utelämnar det 
dagliga, strukturella våldet mot de människor som bor i förorten (Power, 
2013-05-27). 
 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Flertalet internationella studier visar att det finns ett tydligt samband 
mellan etnisk boendesegregation och förekomsten av upplopp. Malmgren et 
al. har genom att studera förekomsten av bilbränder påvisat att detta även i 
viss utsträckning kan appliceras på svenska förhållanden. Segregation utgör 
en tydlig faktor som tillsammans med bland annat hög arbetslöshet, låga 
utbildningsnivåer, fattigdom och marginalisering väcker frustration och 
hopplöshet bland unga som upplever det sociala och ekonomiska 
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utanförskapet. Polariseringstendensen är tydlig: samtidigt som 
utanförskapet och den relativa fattigdomen växer i vissa områden, ökar de 
sociala och ekonomiska klyftorna i samhället. Politiska reformer och 
satsningar	  har	  riktats	  till	  ”problemområden”	  snarare	  än	  att se 
helhetsperspektivet. Den postkoloniala prägeln är också betydande: det 
heter att det är områdena som är segregerade och problemdrabbade och 
inte samhället i stort. Vetenskapliga studier visar att även välbärgade 
bostadsområden i innerstaden är segregerade, men även homogeniserade 
av en vit, övre medelklass. Detta visar tydligt att det krävs politiska 
helhetssatsningar på samhället. Nedskärningar och avregleringar i den 
offentliga sektorn drabbar de redan utsatta områdena värst och bidrar till 
att det ekonomiska och sociala glappet ökar ytterligare i samhället, 
utförsäljningen är ett tydligt exempel där hyreshöjningar drabbar utsatta 
grupper. Det resulterar i ett rumsligt uttryck i en delad stad. 
 
Statistiken talar sitt tydliga språk, men utgör också ett maktvapen som 
missbrukas av massmedia och vissa politiker. Franska forskare talar om en 
territoriell stigmatisering av förorten och dess invånare. Ett exempel på 
statistikens snedvridning är när siffror över arbetslöshet, utbildningsnivåer 
och relativ fattigdom presenteras tillsammans med statistik över andelen 
invandrare i en förort. Statistik över arbetslöshet och utbildning talar om 
grunder till socialt utanförskap, men andelen invandrare utgör i 
sammanhanget irrelevant statistik. Etnisk bakgrund utgör en socialt 
konstruerad föreställning om inneboende olikheter mellan människor. När 
det tas ur sitt sammanhang riskerar det att tolkas som en entydigt negativt 
bidragande faktor till den socioekonomiska situationen. I denna studie 
visas därtill att de strukturella processer som är påtagliga i Husby och 
andra förorter, såsom exempelvis segregation, marginalisering och 
diskriminering, av vissa politiker betraktas som av förortsborna upplevda 
strukturer. Denna negligering bidrar till en ökad stigmatisering och social 
uteslutning, vilket riskerar höja trösklarna i samhället. När missnöje och 
utanförskap tar sig det extrema uttrycket i upplopp, kan våldet givetvis 
aldrig ursäktas men det ter sig en smula cyniskt att konstatera att dessa 
strukturer inte existerar annat än kognitivt.   
 
En intressant aspekt som lyfts i artiklarna är de unga män som sägs leva i 
djupt utanförskap och hanterar frustrationen genom våldsyttringar. 
Statistiken visar att de faktiskt är något fler kvinnor inom åldersgruppen 
20-25 år som varken studerar eller arbetar i Husby.  
 
Frågan om tolkningsföreträde väcks i framförallt Raymans (SvD, 22/5) text. 
Det finns en dubbeltydighet i hennes resonemang. Rayman är skribent på 
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en av Sveriges största dagstidningars ledarsidor. Hon menar att 
organisationen Megafonen sökt tillskansa sig 
”problemformuleringsprivilegiet”	  i	  den	  offentliga	  debatten	  genom	  att	  
anklaga polisens insatser och inte ta avstånd från våldsamheterna. Det finns 
en paradoxal botten i resonemanget, där hon själv formulerar en bild av 
verkligheten som rör sig i just problemformuleringstermer. Spridningen av 
hennes text är svår att bortse från i sammanhanget. Att, i Megafonens 
ställning, inte ta avstånd från sådana extrema våldshandlingar är ett 
tveksamt agerande och bör ifrågasättas, som Rayman påpekar. Frågan är 
om det gör att Megafonen som organisation missbrukat sin legitimitet och 
inte	  ”får”	  uttala	  sig	  i	  en	  fråga	  som	  trots allt berör deras verksamhet? Frågan 
om	  rätt	  och	  fel	  är	  svår	  att	  besvara.	  Enligt	  Raymans	  syn	  skulle	  ”centrum”	  (en	  
ledarsida) ges tolkningsföreträde	  gentemot	  ”periferin”	  (en	  
förortsorganisation). Det sätter ofrånkomligt en prägel på debatten som 
återspeglar samhälleliga hierarkier och synen på förorten, i 
postkolonialistisk anda.  
 
Ett något märkligt inslag i Steijers (SvD, 21/5) och Skyttedals (SvD, 21/5) 
texter är att de båda nämner att den 69-årige mannen varit beväpnad med 
en	  ”machete”.	  Malmgren en polis i Västerort, beskriver också händelsen och 
refererar till att mannen var psykiskt sjuk och beväpnad med kniv. Just 
denna dimension har senare debatterats. Dödsskjutningen är förstås en 
komplicerande omständighet. Huruvida mannen var psykiskt sjuk är oklart, 
men det har konstaterats att han var beväpnad med en kniv. Med 
omständigheterna okommenterade i övrigt, bidrar	  ordvalet	  ”machete”	  till 
en starkt normavvikande bild av händelsen, som i förlängningen legitimerar 
den postkoloniala synen på förorten och dess invånare.  
 
Den politiska dimensionen är viktig, men upptar samtidigt en stor del av 
debatten. När ansvar utkrävs av dels våldsmakarna, dels av politiker i 
motstående läger tenderar det att överskugga debatten. De bakomliggande 
strukturerna, såsom boendesegregation, arbetslöshet, utbildningsnivåer, 
polarisering och marginalisering, visserligen föranledda av politiska 
reformer faller lite i glömska. Upplopp utgör inte ett vanligt förekommande 
inslag i bostadsområden, det är ett extremt uttryck och 
förklaringsgrunderna är lika många som komplexa. Detta påpekas 
visserligen i flertalet av artiklarna, men debatten tenderar att i vissa 
artiklar reduceras till individansvaret. Avci (SvD, 20/5) menar att det rör 
sig	  om	  organiserad	  förstörelse	  och	  pekar	  på	  de	  växande	  ”ungdomsgängen”, 
där medlemmarna blir allt yngre. Efter upploppen i Paris konstaterades av 
den franska underrättelsetjänsten att händelserna inte varit socialt 
organiserade. I Husbys fall är omständigheterna oklara, men att som 
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riksdagsledamot, innan utredningar och analyser gjorts, deklarera att 
våldsverkarna utgör del av organiserade ungdomsgäng kan inte anses 
korrekt eller rättfärdigat. Det är lätt att dra paralleller utifrån sin 
ideologiska övertygelse och bild av samhället, men det är viktigt att 
tydliggöra att det är egna spekulationer. Återigen legitimeras bilden av 
förorten som entydigt problematisk. Statsminister Fredrik Reinfeldts 
avståndstagande från våldet är rimligt, men tenderar att förminska 
problemet till att handla om våld och våldsverkare.  
 
Mot bakgrund av presenterade överväganden, gör integrationsminister Erik 
Ullenhags besök i Husby som regeringsföreträdare, att samhället och 
regeringen ser upploppen som väsentligen sprungna enbart ur förorten och 
dess problem - istället för att se dem som relaterade till ett större, 
samhälleligt problem. Regeringens aktiviteter, i samband med händelserna, 
inbegrep utöver integrationsministerns besök endast statsminister 
Reinfeldts antivåldsuttalande. Upploppen och oroligheterna kan inte enbart 
förklaras som ett utslag av en bristande integrationspolitik och enskilda 
våldsverkares handlingar. Som flertalet forskare hävdar, så är problemen 
betydligt mer komplexa och mångbottnade. Återigen kom ett oros- och 
våldsutbrott att skymma underliggande samhälleliga problem i den 
massmediala debatten. 
 

7 SAMMANFATTNING 
 
Husbyupploppen i maj 2013 blev en extrem, fysisk konsekvens orsakad av 
strukturella problem i samhället såsom exempelvis boendesegregation, 
ökande ekonomiska såväl som sociala klyftor, låga utbildningsnivåer, hög 
arbetslöshet, marginalisering etcetera. Dessa problem har i den 
massmediala debatten länge tillskrivits socioekonomiskt utsatta förorter. 
Syftet med denna uppsats var att belysa hur den massmediala 
återgivningen av Husbyupploppen bidrar till att producera och reproducera 
diskursen om förorten som problemdrabbad. Ett delsyfte var att undersöka 
hur den massmediala återgivningen påverkar de boende i Husby samt vilka 
processer och mekanismer som förorsakar upplopp. Detta genom en 
diskursanalys tolka hur den massmediala återgivningen skapar och 
förstärker bilden av förorten, vilket präglar den allmänna synen på 
förorten, den offentliga debatten såväl som det vardagliga samtalet mellan 
människor. Diskursanalysen har använts som verktyg för att granska de 
underliggande betydelser som direkt och indirekt yttras i debattartiklar 
publicerade i de största dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska 
Dagbladet samt på Sveriges Televisions opinionssida. Analysen grundade 
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sig i en tematisering av vanligt förekommande begrepp i artiklarna, som 
sedan användes som grund i diskursanalysen.  
 
Resultatet visar att strukturella faktorer spelar en viktig roll vid 
uppkomsten av upplopp, men att det därtill krävs en utlösande faktor. 
Politiska reformer och avregleringar kan bidra till ökade sociala och 
ekonomiska klyftor i samhället, något som drabbar minoritetsgrupper 
hårdast. Utförsäljningen av allmännyttan har bidragit till hyreshöjningar 
och ombildningar av hyresrätter, vilket gjort att vissa mer utsatta grupper 
tvingats flytta. Det heter att det satsas på förorten, vilket visar att 
segregation, diskriminering och marginalisering betraktas som geografiskt 
avgränsade problem, ofta kopplade till förorten. Helhetsperspektivet lyser 
stundtals med sin frånvaro i de granskade artiklarna. Genom att tillskriva 
förorten problemen stigmatiseras bostadsområden och dess invånare. 
Kolonialismens synsätt på västvärlden som normgivande och överordnad 
övriga världen präglar flera av artiklarna. Idag talas det om postkolonialism 
som legitimerar och reproducerar detta kolonialistiska maktsystem där 
även rasism och etnisk diskriminering förstärker bilden av och särskiljer 
geografiska områden från andra.  
 
Tidigare studier kring upplopp i Europa visar att boendesegregation, 
marginalisering och rasifiering av områden har betydelse för upplopps 
förekomst. Dessa mekanismer skapar en grogrund för missnöje och 
hopplöshet, vilket i förlängningen kan leda till upplopp. Det polisiära 
våldet/övervåldet är också en viktig faktor vid upplopps förekomst, denna 
studie visar att polisiära dödsskjutningar förekommit i samtliga studerade 
fall (Clichy-sous-Bois 2005, Tottenham 2011 och Husby 2013). Ökade och 
tyngre polisiära insatser bidrar till en militarisering av förorten, som väcker 
hat och misstro mot ordningsmakten. Den mediala rapporteringen präglas 
av den postkoloniala synen på förorten som normavvikande i behov av 
åtgärder. Denna syn på förorten präglar såväl institutionella som vardagliga 
praktiker genom reproduktionen av diskursen om förorten som 
problemdrabbad. Husbyupploppen kom i den massmediala debatten att 
handla om våldsverkares handlingar snarare än de strukturella problem 
som finns i samhället, där problemen med segregation etcetera tillskrivs 
förorten Husby och inte samhället i stort.  
 
Nyckelord: diskurs, upplopp, boendesegregation, förort, massmedia, 
postkolonialism. 
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BILAGA 1: Förteckning över analyserade artiklar 

 
 

DATUM DAGENS NYHETER SVENSKA DAGBLADET SVT OPINION 
20 maj   Livh (V): "Svaret kan inte 

vara att skicka fler poliser 
till Husby" 

Karapet (MUF): "Stenkastande 
vandaler kommer aldrig äga 
Husby" 

     
Avci (FP): "Att skylla på 
samhället är alltför 
lättvindigt" 

 
Rouzbeh: "Fråga dig själv, 
Sverige" 

21 maj   Redar (SSU) & Österberg 
(S): "Allt ansvar kan inte 
läggas på förorten" 

Redar (SSU): "Utan Megafonen 
skulle upploppen ha varit 
mycket värre" 

  

   
Steijer: "Låt stenkastarna 
ta ansvar" 

 
Malmgren: "De enda som 
tjänar på Husbyupploppen är 
gangsters och rasister" 

  

  Skyttedal (KDU): "Färre 
poliser i förorten den 
sämsta åtgärden" 

  

  

   
Dousa (MUF): "Förortens 
ungdomar måste kunna få 
jobb" 

  

22 maj Schück: "Brist på 
mening i tillvaron är en 
riskfaktor" 
 

Rayman: "Kravaller kan 
inte ursäktas" 
 

Brink & Rågsjö (V): 
"Upploppen visar att vi 
behöver en Marshallplan för 
förorten" 

  Helmerson: "Husby: 
Någonting måste 
förändras" 
 

Larsson (M): "Det sker 
ingen allmän 
nedrustning" 

  

  Mohtadi: "När steget in 
i våldets logik väl är 
taget är det svårt att 
vända om" 
 

Avci (FP): "Ett sätt att 
plocka billiga poäng på 
upploppen" 

  

  Rashid (S): "Vi måste 
börja se förorten som 
en del av Stockholm" 

    

23 maj Ring: "En gräns har 
bygts vid tullarna runt 
Stockholm" 
 

Wikström (SSU): 
"Reinfeldt skjuter ifrån sig 
det egna ansvaret" 

Larsson (M): "Våldsverkarna 
kapar dialogen med 
Husbyborna" 

  

Pascalidou: "Killarna 
kanaliserade sin ilska 
genom att krossa och 
bränna" 

Sernhede: "De ökande 
klyftorna är chockerande" 

Nzamba: "Samhället måste 
hjälpa ungdomarna att komma 
ur en negativ spiral" 

 


