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Abstract 

 

Sociala oroligheter har under senare tid vuxit fram som ett stort samhällsproblem. Händelser 

som tidigare skett och som betecknas som Social oro är stenkastning mot polis och 

räddningstjänst, anlagda bränder, upplopp, kravaller och hot och våld mot tjänstemän.  

Kommunen har idag ett stort ansvar för samhällets krisberedskap, bland annat genom att 

analysera och förebygga kommande risker och kriser i den egna kommunen. Man ansvarar 

också för samordning och hantering vid en kris. Denna studie syftar till att undersöka och 

analysera kommunala tjänstemäns uppfattningar om bakomliggande riskfaktorer som kan 

komma att orsaka Social oro, hur man uppfattar Social oro samt inom vilka områden i 

samhället man bör prioritera förebyggande åtgärder. Studien baseras på kvalitativa intervjuer 

med tjänstemän som arbetar med säkerhets- och trygghetsfrågor inom olika kommuner. 

Bearbetning av intervjumaterialet har gjorts med riktad innehållsanalys. 

Analys har gjorts utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter som utgår från 

segregation, alienation, stigmatisering och maktlöshet. Resultatet visar att tjänstemännen har 

en gemensam uppfattning av Social oro. Bakomliggande riskfaktorer till Social oro uppfattas 

som en social process där det finns samband mellan segregation, utanförskap, stigmatisering 

och frustration. Skola, arbetsmarknad och stadsbyggnad är exempel på områden där 

tjänstemännen vill prioritera förebyggande åtgärder.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kommunerna är grunden i samhällets krisberedskap. Det innebär att ju bättre kommunerna är 

på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället på att hantera större kriser 

(www.sakerhetspolitik.se). Sociala oroligheter ställer höga krav på kommunens krisberedskap 

och dess tjänstemän, det är därför viktigt att undersöka och analysera hur tjänstemän uppfattar 

Social oro, vilka bakomliggande riskfaktorer tjänstemän uppfattar kan komma att orsaka 

Social oro samt vart i samhället man anser att förebyggande åtgärder bör prioriteras. Detta för 

att i slutändan kunna förebygga, minimera eller eliminera riskfaktorer som kan komma att 

orsaka Social oro.   

Ökat utanförskap och segregering i samhället är exempel på sociala risker. Ökad 

främlingsfientlighet och minskad social sammanhållning är risker som kan nämnas i detta 

sammanhang.  Den typen av risker kan leda till minskat förtroende för etablerade 

samhällsfunktioner, vilket i sin tur kan ge upphov till Social oro i utsatta områden och även 

gynna organiserad brottslighet (MSB, 2011c:65).   

Under de senaste åren har våldsamma situationer med bilbränder och stenkastning mot 

myndighetsutövare där ungdomsgrupper har varit inblandade skett i utsatta storstadsområden i 

Sverige. Utöver räddningstjänst och polis belastar våldsamma upplopp även andra 

samhällsviktiga verksamheter såsom socialtjänst och hälso- och sjukvård vilket kan leda till 

att individer skadas till följd av våldsamheter, även om det hittills inte har inträffat några 

dödsfall i samband med stenkastning eller bränder. Ambulansförare har i vissa sammanhang 

behövt bära skyddsvästar och räddningstjänsten har ibland tvingats till poliseskort i samband 

med utryckningar. Ett antal händelser har blivit uppmärksammade i Sverige de senaste åren, 

bland annat stenkastning mot polis och räddningstjänst i Malmö och Göteborg, ofta i samband 

med att räddningstjänsten ryckt ut för att släcka bränder. Andra exempel har varit anlagda 

bränder i Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala under 2009 samt oroligheter i 

Stockholmsförorten Tensta i december 2008 där stenkastning mot räddningstjänst och polis 

förekom, och även bränder anlades.    

Liknande händelser i storstadsområden har inträffat under de senaste åren i andra länder, 

bland annat våldsamma upplopp i förorter till Paris 2005 och 2007 samt kravaller i 

Köpenhamn 2006 och 2007 och i London, senast i augusti 2011 (MSB, 2011c:66). 
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Kommunerna ansvarar för att analysera, förebygga och hantera de extraordinära händelser 

som kan komma att inträffa i den egna kommunen och hur kommande händelser kan påverka 

verksamheten. Kommunala tjänstemän har idag ett stort ansvar över samhällets krishantering 

och verkar under ett antal lagar och förordningar. Syftet med dessa är att få alla aktörer att 

inse att förmågan att hantera en extraordinär händelse i fredstid utgör grunden för förmågan 

att hantera en situation vid en svår påfrestning på samhället (SKL, 2007:21).  

1.2 Kommunal krishantering  
Kommuner har till ansvar att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 

inträffa i den egna kommunen och hur dessa kan påverka verksamheten. Resultatet skall 

värderas och sammanställas i risk- och sårbarhetsanalyser. Med beaktande av dessa skall 

kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen skall 

hantera extraordinära händelser (SKL, 2007:3-4). 

Att förutse och förebygga är grundläggande för ett bra säkerhets- och krisberedskapsarbete. 

Kommuner ska ha god kunskap om de hot, risker och sårbarheter som kan påverka förmågan 

att fungera. Den målbild som lagstiftaren ställer på kommunen och dess tjänstemän är att de 

skall ha kunskap om kommunens risker och sårbarheter som kan påverka verksamheten både 

lokalt och centralt och samspelet med andra aktörer inom kommunens geografiska 

områdesansvar. Man ska också ha planering för hur risker och sårbarheter ska förebyggas och 

minimeras. Kommunen ska även ha planering för hur den ska hantera konsekvenserna av en 

allvarlig händelse respektive extraordinär händelse eller svår påfrestning. Kommunen ska ha 

god förmåga att hantera en allvarlig- och extraordinär händelse, det vill säga att vidta 

nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet samt ge invånare och media 

användbar information (SKL, 2007:13).  

De uppgifter som kommunens verksamheter och utövare behöver vidta för att stärka sin 

robusthet och uppnå god förmåga att hantera allvarliga händelser och krissituationer innebär 

att antal åtaganden, som till exempel, att på central och lokal nivå upprätta och fastställa 

planer för krisledning, krishantering och kriskommunikation samt en krisledningsorganisation 

för att snabbt kunna hantera en kris. Nödvändiga instruktioner och reglementen ska ses över 

och samordnas för att vägleda tjänstemän och politiker i sitt uppdrag vid en kris. 
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Man ska även arbeta med kartläggning och kontinuitetsplanering som bidrar till minskad 

sårbarhet i samhällsviktig verksamhet samt bedriva omvärldsanalyser (Nacka kommun, 

2012:5).   

Krishanteringssystemet har sin legala grund främst i lagen (2006:544) och förordningen 

(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap och förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd 

beredskap (SKL, 2007:3-4).     

1.3 Tjänstemäns roll i risk- och krishanteringsarbetet 

Kommunerna driver många verksamheter som måste fungera även under kriser bland annat 

äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Kommunerna är skyldiga att ha en 

plan för hur de ska hantera olika extraordinära händelser. Planen grundar sig på risk- och 

sårbarhetsanalyser av all verksamhet som måste fungera även vid en kris 

(www.krisinformation.se). Det innebär att alla kommuner ska planera och öva för hur de ska 

hantera till exempel Social oro. För att man skall kunna planera och öva för en kommande 

kris krävs kunskaper om den specifika krisen. Detta för att man i senare skede skall kunna 

planera och stärka sin krisberedskap för Social oro.  

Tjänstemän som arbetar med kommunens risk- och krishanteringsarbete har bland annat 

arbetsuppgifter att samordna kommunens säkerhets- och trygghetsarbete; dels för kommunens 

egna verksamheter och dels för organisationer som bedriver verksamhet åt kommunen. Man 

skall också se till att det utarbetas övergripande gemensamma säkerhetsmål för kommunens 

trygg- och säkerhetsfrågor samt bedriva omvärldsanalys över kommande risker. I de fall en 

situation eskalerar och berör flera verksamheter eller betraktas som en extraordinär händelse 

aktiveras kommunens centrala krisledningsorganisation. Det primära uppdraget för 

tjänstemännen är då att verka ur ett helhetsperspektiv och tillse att kommunens resurser 

utnyttjas effektivt och att nödvändig samverkan med externa aktörer uppnås (Nacka kommun, 

2012:5).   

Eftersom det under senare år har inträffat ett flertal våldsamma situationer med anlagda 

bilbränder, stenkastning mot polis och räddningstjänst, där även andra samhällsviktiga 

funktioner blivit påverkade av dessa situationer såsom hälso- och sjukvården och socialtjänst, 

är det av stor betydelse att undersöka hur tjänstemän uppfattar Social oro.  
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Stenkastning, upplopp och anlagda bränder är situationer som kan leda till en extraordinär 

händelse där kommunen och dess tjänstemän utgör grunden för att förebygga, leda och 

samordna krisberedskapen vid sådana händelser. Därför är det också av stor betydelse att 

undersöka vilka bakomliggande riskfaktorer som tjänstemän uppfattar kan komma att orsaka 

Social oro samt vart i samhället man anser att förebyggande åtgärder bör prioriteras. Då 

kommunen har ett geografiskt områdesansvar där det bland annat ställs ett stort ansvar av 

samordning av kriser är det viktigt att man uppfattar Social oro på samma sätt och vilka 

bakomliggande riskfaktorer man uppfattar kan komma att orsaka Social oro. Detta för att man 

på ett samordnat sätt ska kunna hantera händelser som Social oro och effektivt sätta in 

förebyggande åtgärder.  

1.4  Social oro 
Social oro har vuxit fram som benämning på anlagda bränder, stenkastning mot polis och 

räddningstjänst, hot och våld mot tjänsteman, kravaller och upplopp. Social oro kan ses som 

en öppen och våldsam konflikt mellan polis och ungdomar. Det finns i allmänhet en stor 

misstro mot myndighetsutövare och auktoriteter (Botkyrka kommun, 2010:2). I de bråk som 

drabbat samhället verkar det också finnas en viss spridningseffekt som gör att oroligheterna 

sprider sig till andra orter (MSB, 2011b:43). Social oro kan ses som olika typer av våldsamma 

händelser på det som samhället anser är skyddsvärt. Social oro kan ses som en möjlig följd 

och kombination av flera sociala risker, vilka i sin tur är uttryck av bakomliggande negativa 

omständigheter (Länsstyrelsen Västra Götaland, 2012:5).  

 

Dessa händelser kan leda till diskriminering och utanförskap från det övriga samhället, vilket 

kan innebära en samhällelig frånvaro av insatser och att samhället ignorerar ungdomsproblem. 

När polisen bemöter händelserna kan situationen som uppstår mellan polisen och ungdomarna 

bidra till att kriminell verksamhet försöker utnyttja situationen för egen vinning. Ju fler 

ungdomar som befinner sig i en socioekonomisk utsatt situation desto större är risken att de 

påverkar varandra till att bli inblandade i Social oro (Botkyrka kommun, 2010:4-5).   

Social oro kan komma att bli en extraordinär händelse då den avviker från det normala, att 

den uppstår hastigt, mer eller mindre oväntat och utan förvarning, att den ger en allvarlig 

störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner, att 

den hotar grundläggande värden och kräver snabba beslut för insatser från flera aktörer 

samtidigt (Nacka kommun, 2012:4).   
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Konflikter mellan polis och ungdomar har pågått under flera år. Vid de oroligheter som utbröt 

under 2008 och fortsatte under 2009, var det enbart pojkar eller unga män som deltog. 

Frånvaron av flickor eller unga kvinnor var märkbar, i vissa fall deltog de som åskådare men 

det var undantag (Hallin, Jashari, Listerborn, Popoola, 2010:89).  

1.5 Problemformulering  
Under senare år har omfattningen av Social oro i samhället ökat och således också 

diskussionen kring vad Social oro är, hur det kan förklaras samt vart i samhället man bör 

prioritera förebyggande åtgärder (Botkyrka kommun, 2010:1). För att kommunen ska kunna 

analysera och senare hantera Social oro måste det finnas grundläggande kunskap om det 

sammanhang av orsaker som bidrar till den situation där Social oro kan uppstå.  

På den lokala nivån i samhället har kommunerna, enligt lag (SFS 2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ett 

ansvar som innebär att de förväntas att organisera, leda och samordna krishanteringen (SKL, 

2007:3). Därför är det viktigt att undersöka tjänstemäns uppfattningar om vilka 

bakomliggande riskfaktorer som kan komma att orsaka Social oro, det är också viktigt att 

undersöka hur tjänstemännen uppfattar Social oro samt inom vilka områden de uppfattar att 

man bör prioritera förebyggande åtgärder. Detta krävs för att man i framtiden skall kunna 

förebygga händelser som Social oro. Om inte tjänstemän har en gemensam uppfattning kring 

dessa frågeställningar kan det få konsekvenser i form av bristande samordning kring Social 

oro vilket kan leda till en ökad risk för samhällsviktig verksamhet. Det innebär att kommuner 

och dess tjänstemän är en högst relevant aktör att studera vid studier av Social oro.    

1.6 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och analysera tjänstemäns uppfattning kring vilka 

bakomliggande riskfaktorer som kan komma att orsaka Social oro. Hur man uppfattar Social 

oro samt inom vilka områden i samhället man bör prioritera förebyggande åtgärder.   

Tre frågeställningar används för att besvara studiens syfte: 

 Vilka bakomliggande riskfaktorer uppfattar tjänstemän kan komma att orsaka Social 

oro? 

 Hur uppfattar tjänstemän Social oro? 

 Inom vilka områden i samhället uppfattar tjänstemän att förebyggande åtgärder bör 

prioriteras?   
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1.7 Avgränsning  
Studien kommer enbart att behandla kommunala tjänstemän som arbetar med den egna 

kommunens risk- och säkerhetsarbete. Studien avser att undersöka och analysera dessa 

tjänstemäns uppfattning kring de frågeställningar studien syftar till att besvara.  

Studien avser att undersöka Social oro som en social process där eventuella samband mellan 

bakomliggande riskfaktorer analyseras. Frågorna som ställs i studien handlar inte specifikt om 

tjänstemännens egen kommun, utan samhället i stort. 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
I denna del av studien redogörs dels tidigare forskning om bakomliggande riskfaktorer till 

Social oro och dels de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analytiska 

argumentationer som beskrivs efter redovisningen av resultatet. Detta för att skapa en 

tydligare bild av vad andra forskare och myndighetsutövare kommit fram till som olika 

riskfaktorer och hur dessa kan komma att påverka samhället.  

2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Segregation  

Segregation betyder åtskillnad, där en boendesegregation innebär att olika befolkningsgrupper 

bor fysiskt eller rumsligt åtskilda från varandra. Boendesegregationen delas in i tre olika 

dimensioner;  

 Demografisk segregation innebär rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika 

åldersgrupper, kön och hushållstyper.  

 Socioekonomisk segregation innebär rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör 

olika inkomst-, yrkes- eller socialgrupper.  

 Etnisk segregation innebär rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika 

nationalitet, religion eller kultur.  

 

De flesta orter och städer är på olika sätt segregerade. Den segregation som ofta ses som 

bekymmersam är den socioekonomiska och den etniska segregationen och det är även den 

som ofta sammanfaller i större orter. På mindre orter talar man framförallt om den 

socioekonomiska segregationen. Segregation kan få både negativa och positiva konsekvenser. 

Den största positiva konsekvensen är att känslan av trygghet ökar då man bor i områden där 

man kan identifiera sig med människorna i området eftersom dessa människor befinner sig i 

liknande situation som sig själv.  
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Om man är nyinflyttad till Sverige kan det vara skönt att flytta till ett område där det redan 

finns människor som kommer från samma land och som har gemensamma erfarenheter av att 

flytta till ett annat land (Boverket, 2007:3).   

 

Negativa konsekvenser med segregationen kan vara att människor från olika kulturer, 

religioner och bakgrund inte möts på ett naturligt sätt. Det kan innebära en risk då man inte lär 

sig respektera, tolerera och uppskatta de olikheter som finns i samhället. Vidare kan olika 

bostadsområden innebära väldigt olika boendevillkor vilket är den mest allvarliga 

konsekvensen av segregation då detta kan leda till att boendeförhållanden blir sämre för dem 

som lever i området. Människor med svaga socioekonomiska resurser kan inte välja i större 

utsträckning vart någonstans man vill bo, därför blir koncentrationen av människor med svaga 

socioekonomiska resurser omfattande i dessa områden där boendeförhållanden är sämre. 

Detta kan leda till att man inte har möjlighet att få sina röster hörda i samhället och att man 

därför inte kan påverka sin egen situation, vilket i sin tur bidrar till ett utanförskap av dem 

som bor i vissa bostadsområden då de utestängs från samhällets gemensamma resurser 

(Boverket, 2007:3). Segregerade områden används ofta som synonym till utsatta eller 

marginaliserade områden där staden är segregerad, inte områdena. Ofta är de svensktäta och 

välbärgade områdena mer homogena både när det kommer till socioekonomiska och den 

etniska utbredningen än de invandrartäta områdena (Boverket, 2007:4).   

 

Segregation kan i allmänhetens ögon ses som ett ”ghetto-problem”, ett tidslöst problem som 

hamnar överst på agendan i samband med händelser som till exempel de franska upploppen 

2005 och 2007 samt tidigare oroligheter i norra England (Vaughan & Arbaci, 2011:128). Det 

råder omfattande debatt om i vilken grad de fysiska egenskaperna hos ett område påverkar de 

sociala resultaten hos dess invånare. Flera mekanismer som existerar på lokal nivå påverkar 

de sociala relationerna hos de inneboende, det kan till exempel handla om negativa förebilder 

och tillgången till informationsnätverk där områdena ofta består av homogena grupper 

(Vaughan & Arbaci, 2011:129).  

Flera studier av boendemönster gör en slarvig ekvation mellan den rumsliga segregationen 

och den sociala segregationen. Segregation ses ofta primärt som ett problem utifrån den 

rumsliga isoleringen av fattiga människor.  
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På samma sätt har etnisk koncentrering återkommande uppfattats som den rumsliga andelen 

av marginalisering, avskildhet och förtryck. Man argumenterar i att leva i socialt och etniskt 

homogena områden i första hand får negativa effekter för strävan, möjligheter, 

diskriminering, stigmatisering och kriminalitet och samtidigt förhindrar rörligheten i 

vardagen. Behovet av att förstå den specifika rumsliga kontexten är vanligt förbisett. Livet i 

ett fattigt område skiljer sig från livet i ett område med mixade inkomstskillnader, och det är 

ytterst viktigt att överväga denna skillnad för att kunna förstå vardagliga begränsningar, som 

till exempel möjligheter att få arbete. Det innebär även på längre sikt en negativ effekt på den 

sociala rörligheten, arbetsmöjligheter, skolprestationer samt ett eventuellt ett ökat kriminellt 

beteende (Vaughan & Arbaci, 2011:130–133).  

Marginalisering, etnisk- och social segregering har blivit en påtaglig verklighet i dagens 

Sverige. Under 1990-talet har situationen för personer med invandrarbakgrund försämrats 

avsevärt där man inte längre har samma möjligheter till jämlika samhälleliga resurser, det kan 

till exempel handla om tillgång till utbildning, arbete, bostad, fritid eller politisk delaktighet. 

Integrationsarbetet i många kommuner har syftat till att ”integrera invandrarna”, men istället 

har segregationen växt sig starkare än någonsin och integrationspolitiken visat sig vara 

ineffektiv och inte speciellt framgångsrik i att uppfylla sitt syfte (Kamali, 2006:11).   

2.1.2 Alienation 

Begreppet alienation används i betydelser av förfrämligande, känsla av maktlöshet, 

meningslöshet, social isolering och brist på identitet (MSB, 2011a:11). Ekonomisk utsatthet, 

trångboddhet och barnfattigdom kan, inte minst för tonåringar, skapa grund för känslor av 

orättvisa. Tillsammans med att ofta beskrivas som ett problem eller hot, och själv inte kunna 

se möjliga utvecklingsvägar lägger grunden för en stark alienation. Eftersom människor inte 

är likgiltiga inför olika samhällsstrukturer utan handlande individer, kan de utveckla mer eller 

mindre medvetet olika anpassnings- eller konfliktstrategier för att hantera eller reagera i sina 

livssituationer. Vid vissa tillfällen kan de systematiska, symboliska och subjektiva 

våldsformerna vävas samman och få våldsamma uttryck där de ibland riktas mot polis eller 

räddningstjänst (MSB, 2011a:13). 

Sernhede (2002) hävdar att storstädernas nya fattigområden präglas av obalans. Det råder här 

en osäkerhet och ett främlingskap till det övriga samhället. Villkoren i dessa områden präglas 

av motsättningar mellan grupper.  
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Dessa mönster kan ses även i Sverige idag. Områdena domineras av invandring och 

nyfattigdom där de tre storstadsregionerna präglas av svaga gemenskaper som karaktäriseras 

av extrem heterogenitet. Många vuxna ser sitt boende som en tillfällig lösning där det råder en 

svag förutsättning för gemenskap. Det som ger möjlighet till välbehag är gemenskapen med 

familjen, religion och den etniska tillhörigheten. För många unga kan det däremot se 

annorlunda ut. Barn och ungdomar går i skolan där de leker och arbetar med andra av annat 

etniskt ursprung. På fritiden är man ute och skapar gemenskap med andra där 

föräldrakulturens etniska gränser inte spelar någon större roll. Det gäller alla oavsett kön, 

klass och etnisk bakgrund. Också i de multietniska områdena runt Stockholm, Göteborg och 

Malmö skiljer sig villkoren för detta sökande mellan olika grupper av unga. Sernhede menar 

att det ändå finns vissa erfarenheter som är någorlunda gemensamma för dessa ungdomar och 

som skiljer deras värld från majoriteten av unga i dagens Sverige. Dessa ungdomars behov av 

erkännande, respekt och tillhörighet präglas, på ett annat sätt än vad som är fallet för etniskt 

svenska ungdomar, av alienationsskapande möten med det officiella Sverige (Sernhede, 

2002:87). 

Wacquant (2008) berättar om den ökande klyftan mellan rika och fattiga, och hur den ökande 

klyftan mellan underklassen och samhällets institutioner leder till missnöje och misstro. Detta 

gör att samhällets legitimitet i underklassens ögon kan skadas vilket kan medföra att de riktar 

sin fientlighet mot polisen som får symbolisera statens okänslighet och förtryck. I det tomrum 

som skapats i bristen av närvaro från samhällets förmedlingar mellan den marginaliserade 

förortsbefolkningen och ett samhälle de känner sig utkastat från, är det inte konstigt att 

våldsamma situationer med polisen uppstår (Wacquant, 2008:30–32)  

Kamali (2006) skriver i en statlig offentlig utredning att marginaliserade och stigmatiserade 

förorter blivit en påtaglig del av det urbana livet i många europeiska länder, där Sveriges 

storstäder inte är något undantag. De svenska förorterna har etnifierats och majoriteten av de 

boende har invandrarbakgrund. Klass, etniska strukturer och relationer korsar varandra och 

förstärker utanförskapet och underläget i förorterna, där man menar att diskriminering och 

rasism skapar ett stigma och särskiljande av personer med invandrarbakgrund. Därmed 

exkluderas och utesluts personer med invandrarbakgrund ur samhällets gemenskap. Bristen på 

en känsla av tillhörighet till det övriga samhället kan komma att skapa motreaktioner. De 

uppror som svepte över Frankrike 2005 var ett exempel på detta där många ungdomar som 

deltog i kravallerna menade att de försvarade sina områden mot polisen (Kamali, 2006:17–

18). 
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2.1.3 Stigmatisering  

Flera av områdena som nämns i vår studie har blivit platser som utsatts för territoriell 

stigmatisering. Wacquant (2008) förklarar att en stor bidragande faktor till de upplopp som 

skett i Europa och USA är en ökad stigmatisering av bostadsområden och sociala grupper, 

både i det vardagliga livet och i samhällsdebatten (Wacquant, 2008:24, 169).  

 

Enligt MSB (2011a) har media en viktig roll när det gäller social och territoriell 

stigmatisering där media kontinuerligt uppmärksammat dessa områden och belyst inte bara 

konflikten mellan ungdomar och myndighetsutövare, utan även uppmärksammat 

boendemiljön, levnadsvillkoren och religiös fundamentalism. De som har störst position att 

tolka och beskriva dessa områden är myndighetspersoner, journalister, politiker och forskare. 

Dessa tolkningar baseras ofta på starka maktpositioner och är därmed svåra att ifrågasätta. 

Utmärkande för denna mediebevakning är att de boende i områdena sällan får komma till tals 

och därför blir osynliggjorda. På detta sätt innebär medias rapportering att allmänheten 

uppfattar områdena som farliga och annorlunda platser. En bild som ofta inte känns igen av de 

som bor i dessa områden. Detta leder till att de boende inte ses som enskilda individer utan 

istället ges bestämda egenskaper som en form av stämpling från allmänheten (MSB, 

2011a:10-11). De boende stämplas även som i grunden passiva, missanpassade och anses 

beroende av socialbidrag och de beskylls själva för sin marginaliserade position (Dahlstedt, 

2002:3).  

 

Sernhede (2002) förklarar att en konsekvens av miljonprogramsområdena var att människor 

som flyttade från innerstadsdelarna och den nyanlända arbetskraften från framförallt andra 

delar av Sverige och de nordiska länderna, snabbt och enkelt kunde få en bostad i dessa 

områden. Men många valde dock att flytta därifrån eftersom att områdena fått en negativ 

stämpel som grundade sig på sociala problem och främlingskap. Sernhede menar vidare att de 

moderna samhällena inte kommit tillrätta med fattigdomsproblemen. Hans argument bygger 

på många års forskning om marginalisering och stigmatisering av Göteborgs förorter, där han 

genom sina intervjuer med ungdomar från stigmatiserade och marginaliserade områden visar 

hur stigmatiseringen avgränsat ungdomarna från det omgivande samhället (Sernhede, 

2002:72–75).  
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Marginalisering och stigmatisering av förorter beror ofta på arbetsmarknad, politik och media, 

därmed sker marginaliseringen och stigmatiseringen oftast utanför själva området.  

Att införa politik för att åtgärda brister i bostadsområdena eller hos de boende själva är att 

bortse från forskning och beprövad kunskap. Dessa politiska handlingar syftar till att fiska 

röster. Den etniska boendesegregationen är ett resultat av den strukturella diskrimineringen 

som finns i många samhällsinstitutioner. En integrationspolitik som ser boendesegregation 

som ett ”invandrarproblem” är därför dömd att misslyckas (Kamali, 2006:18–19).      

2.1.4 Maktlöshet 

I det utanförskap som råder i vissa förorter finns det en grund för en subkulturell gemenskap 

där det kan bli accepterat med ett destruktivt normbrytande beteende. Dessa subkulturer har 

gemensamt att de i någon utsträckning präglas av utanförskap och en känsla av maktlöshet. 

Stolthet och maktlöshet kan i kulturella processer sägas vara två sidor av samma mynt.  

Kulturen som utvecklas på en plats kan vara motsägelsefull där unga män kan ha lite att 

förlora på att medverka i kriminella handlingar beroende på situationen och sin position i 

gruppen. Den socioekonomiskt utsatta situationen i samspel med ett subkulturellt 

accepterande för ett destruktivt beteende kan ge upphov till specifika situationer där individen 

har lättare att välja destruktiva handlingar (Botkyrka, 2010:3). 

Maktlösheten är en del av ett marginaliserat samhälle. En marginaliserad ställning i samhället 

kan medföra svårigheter att bestämma över den egna tillvaron och upplevelser av att vara 

åsidosatt och inte bli lyssnad till. Man har ingen makt att påverka och man bär sedan tidigare 

på upplevelser av att vara tyst, rädd och maktlös. Känslan kan vara att det inte är någon idé att 

tillsammans med andra i samma situation höja rösten och kräva sociala förändringar, vilket 

gör att dessa människor kan få svårt att få sina problem och frågeställningar 

uppmärksammade på den offentliga dagordningen. Beslutet som fattas riktas istället mot mer 

välorganiserade och överordnade gruppers intressen och perspektiv (Dahlstedt, 2002:5).  

2.1.5 Tjänstemän 

Kriser är situationer där beslutsfattare uppfattar ett hot mot grundläggande värden och normer, 

tidspress och osäkerhet, vilket i sin tur kräver snabba beslut. Hur organisationsföreträdare 

analyserar tidigare erfarenheter av kriser och hur de använder sig av sådana kunskaper för att 

genomföra förändringar har under senare år väckt ett allt större intresse i både den praktiska 

och i den akademiska världen. Detta är relevant eftersom organisatoriskt lärande från kriser 

främjar organisationers robusthet och möjligheten att förbättra den framtida 

krishanteringsförmågan. Risken för att krisen upprepas minskar också.   
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Eftersom kriser är ovanliga och unika skiljer sig krisreducerat lärande från det vardagliga 

rutinmässiga erfarenhetsbaserade lärandet, till exempel är erfarenheter av kriser ovanligare än 

erfarenheter av vardagligare incidenter. Vissa tjänstemän kan arbeta en hel karriär och bara 

uppleva en eller ett par riktiga kriser. Även tjänstemän i organisationer som tenderar att 

hantera kriser oftare än andra tycks hantera endast ett fåtal stora kriser (Deverell, 2012:118). 

 

Det finns i nuläget inte tillräckligt med forskning kring kommuners agerande och uppfattning 

av kriser och olyckor, trots att kommunerna har ett stort ansvar. Det som hittills studerats är 

krishantering inom organisationer som främst utgått från hur man minimerar konsekvenserna 

av en kris för den egna verksamheten. En förändring har skett i det nationella 

riskhanteringssystemet genom att ansvaret för risk- och krishantering har regionaliserats, 

vilket inneburit att kommuner fått allt mer ansvar för att hantera kriser (Olofsson & Öhman, 

2009:185).   

2.2 Teoretiska utgångspunkter  

2.2.1 Segregation  

Stigendal (1999) menar att begreppet segregation är en särskild form av sociala skillnader. 

Segregation uppstår när både sociala och geografiska skillnader infaller samtidigt. Det räcker 

då inte bara med fattigdom eller klasskillnader. En hög andel invandrare behöver inte heller 

nödvändigtvis vara det samma som segregation. Det är först när den sociala skiktningen även 

kommer till uttryck geografiskt som man kan tala om segregation. Stigendal menar att en stad 

kan sägas vara segregerad när socialt åtskilda grupper lever sina liv i geografiskt avgränsade 

områden. Bara när motsatta sociala förhållanden finns i geografiskt skilda områden kan man 

tala om segregation. Enskilda områden i sig kan inte vara segregerade, utan segregation 

uppstår genom kontraster vilka var för sig är socialt sett relativt homogena. Segregation 

handlar då alltså inte bara om Rosengård, Rinkeby och Hammarkullen utan också Djursholm 

och Saltsjöbaden (Stigendal, 1999:28–29). 
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2.2.2 Alienation 

Karl Marx förklarar alienationen genom bland annat att arbetarna i det kapitalistiska samhället 

inte bara alieneras från sin produktiva verksamhet utan även från målet med denna 

verksamhet, produkten. Produkten av arbetarnas arbete tillhör inte dem själva utan 

kapitalisterna, som kan använda den hur de än önskar eftersom den är deras privata egendom 

(Ritzer, 2009:50).   

Känslan av alienation till skola och myndigheter kan leda till att en individ istället söker sig 

till andra grupper och relationer där denne blir erkänd, känner tillit, stolthet och får möjlighet 

att utveckla ett mer positivt upplevt samarbete där individen kan skapa en positiv upplevd 

identitet och ett nytt meningssammanhang. Exempel på grupper och relationer dit individen 

söker sig kan vara sociala nätverk som baseras på etnicitet eller lösare nätverk av unga män 

med kriminellt inslag.  Alienationen kan också leda till att individen söker sig till grupper där 

den underordnar sig och ger upp viktiga delar av den personliga integriteten, till exempel 

kriminella nätverk med stark inre social kontroll samt extrema religiösa grupper. Hallin, m.fl. 

(2010) menar att en hypotes till varför unga män begår våldshandlingar kan vara att de 

jämfört med andra personer har mindre positiva relationer till andra sociala nätverk, som till 

exempel skola, familj, kamratnärverk och föreningar. Vissa ungdomar kan eller har inte 

möjlighet att hantera alienationsprocesser utan kan till och med känna dubbel alienation, då de 

känner alienation till polis och samhälle, och kan också komma i konflikt med övriga i 

boendeområdet (Hallin, m.fl., 2010:227). 

2.2.3 Stigmatisering  

Termen stigma kommer från den grekiska betydelsen som syftar till de kroppsliga tecken som 

ristades eller skars in i kropparna på personer i avsikt att påvisa någonting ovanligt eller 

nedsättande i en persons moraliska status. Det kunde handla om brottslingar, slavar eller 

pestsmittade som man märkte som information för personer i omgivningen att denna person 

var någon man skulle akta sig för, eller inte släppa in på offentliga platser. Goffman (2003) 

beskriver stigmatiseringen som en individ, som annars skulle ha accepterats i det vanliga 

sociala samspelet, har en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får de som 

möter honom att vända sig bort och bortse från de anspråk på gemenskap med oss som hans 

övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han besitter stigma, han avviker på ett 

icke önskvärt sätt från förväntningarna. Individer som inte på ett negativt sätt avviker från de 

förväntningarna kallar han det normala (Goffman, 2003:11–14).    
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2.2.4 Maktlöshet 

Konfliktteorin som grundar sig på Karl Marx teorier om makt, position och legitimitet ser 

boende och gemenskap i samhället som en arena där olika grupper slåss om makt och kontroll 

över varandra. Fokus ligger på den skiftande balansen av makt hos konkurrerande grupper då 

man utgår från tre centrala och relaterande antaganden. Det första antagandet är att människor 

har ett antal grundläggande intressen, saker man vill ha och komma över som är gemensamt 

för alla människor.  

Det andra antagandet är centralt för hela konfliktteorin där makt ses som kärnan för sociala 

relationer. Makt ses som tvingande, knapp och orättvist fördelad och är därför en källa till 

konflikt. I det tredje antagandet ses värderingar och uppfattningar som vapen, som används av 

olika grupper i syfte att främja sina egna syften istället (Wallace & Wolf, 2006:68–69). 

  

2.3 Tillämpning av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  
Studien strävar efter att med hjälp av tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

undersöka och analysera tjänstemäns uppfattning om Social oro, vart i samhället man anser att 

förebyggande åtgärder bör prioriteras samt vilka bakomliggande riskfaktorer tjänstemännen 

uppfattar kan komma att orsaka Social oro, och eventuella samband mellan dessa riskfaktorer.  

 

Kommunerna är skyldiga att se till att olika aktörer i kommunen exempelvis företag, 

frivilligorganisationer och myndigheter samarbetar, både i planeringen av kriser och hur 

kriser ska kunna undvikas, men också under själva hanteringen av en kris. Det kallas för att 

kommunen har ett geografiskt områdesansvar. Det är därför viktigt att bland annat undersöka 

hur tjänstemännen uppfattar Social oro, då det i en kris måste ske samordning är det av 

yttersta vikt att tjänstemän har en gemensam uppfattning av fenomenet. I uppdraget ligger 

också att ansvara för att informationen till allmänheten under en kris samordnas med alla som 

arbetar med krisen. Det är bland annat viktigt för att informationen till kommuninvånarna ska 

bli tydlig och trovärdig (www.sakerhetspolitik.se). 

 

Det är viktigt att undersöka tjänstemännens uppfattning kring Social oro och dess 

bakomliggande riskfaktorer eftersom organisatoriskt lärande och tidigare erfarenheter av 

kriser främjar organisationers robusthet och möjligheten att förbättra den framtida 

krishanteringsförmågan, där erfarenheter av kriser enligt Deverell (2012) är mer ovanliga än 

erfarenheter av andra mer vardagliga incidenter (Deverell, 2012:118). 
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Studien har i sitt urval vänt sig till tjänstemän från flera kommuner med olika erfarenheter av 

Social oro, vilket möjliggjort analys av en mer mångfacetterad mängd uppfattningar. Studien 

är också viktig då det enligt Öhman och Olofsson (2009) inte finns tillräckligt med forskning 

kring kommuners agerande och uppfattning kring kriser och olyckor. Trots att kommunerna 

har stort ansvar (Öhman & Olofsson, 2009:185). 

Därför är det viktigt att mer forskning kring tjänstemäns uppfattning görs för att man ska 

kunna komma tillrätta med kriser i samhället, till exempel Social oro.  

  

3. Metod  

3.1 Kvalitativ metod  
Eftersom studien syftar till att identifiera tjänstemäns uppfattning om de bakomliggande 

riskfaktorerna som kan komma att orsaka Social oro, har en kvalitativ metod valts i form av 

semistrukturerade intervjuer tillsammans med en kvalitativ innehållsanalys. Med kvalitativ 

metod menas att deltagarnas ord och berättelser om deras uppfattning har större betydelse i 

undersökningen (Bryman, 2002:266). Studien syftar inte till att skapa en generaliserad 

undersökning, utan eftersträvar en djupare förståelse av det som undersöks utifrån 

respondenternas uppfattningar om vilka bakomliggande riskfaktorer som kan komma att 

orsaka Social oro. Studien syftar till att få en kontextuell förståelse mer än att kunna 

generalisera till en relevant population.  

Fokus har lagts på respondenternas uppfattningar och deras erfarenheter, samt tyngdpunkt vid 

deras ord och utsagor vid datainsamlingen och analysen. Bryman menar i en kvalitativ 

forskning att respondenternas uppfattningar om verkligheten är betydelsefulla och utgör 

utgångspunkt för undersökningen. (Bryman, 2002:272).  

3.2 Semistrukturerad intervjustudie 
Studien strävar efter att hålla intervjuprocessen flexibel samt lägga tonvikten på hur 

intervjupersonerna uppfattar och förstår frågor och skeenden. Det vill säga på det som 

intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster 

och beteenden. Den semi-strukturerade intervjun innebär att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras under intervjun. Intervjupersonerna har då 

stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.  
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Frågorna som inte ingår i intervjun kan ställas, om forskaren som intervjuare anknyter till 

något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2002:301). Studien har tydligt fokus på vad som 

vill undersökas och strävar efter att ha specifika frågeställningar till intervjuprocessen, därför 

används den semi-strukturerade intervjun.  

3.3 Kvalitativ Innehållsanalys 
Analysmetoden som används i uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys eftersom den syftar 

till att hitta teman och kategorier i respondenternas utsagor. Genom en intervjustudie 

undersöks hur tjänstemän uppfattar begreppet Social oro, vilka bakomliggande riskfaktorer 

som tjänstemännen uppfattar kan komma att orsaka Social oro samt inom vilka områden de 

uppfattar att förebyggande åtgärder bör prioriteras.  

Den kvalitativa innehållsanalysen möjliggör att på ett strukturerat och tydligt sätt bryta ut 

teman ur intervjuerna för att därefter placera dessa teman i kategorier (Kvale, 2009:219).   

I den kvalitativa innehållsanalysen söker man bakomliggande teman i det material man ämnar 

analysera. Skillnaden mellan kvalitativ innehållsanalys och den traditionella kvantitativa 

innehållsanalysen är att forskaren inom den kvalitativa ständigt försöker revidera de teman 

eller kategorier som sållas fram utifrån genomgången av dokumenten (Bryman, 2002:368). 

Inom den kvalitativa innehållsanalysen finns tre olika kategorier, den konventionella, riktade 

och den summerande innehållsanalysen (Hsieh & Shannon, 2005:1 281). I denna studie har 

den riktade innehållsanalysen valts eftersom den präglas av en mer strukturerad process där 

den inledande kodningen utförs utifrån teorier eller tidigare forskning. Den fokuserar till 

exempel på att jämföra resultat från tidigare forskning, samt ett sätt att diskutera resultaten 

utifrån olika teoretiska perspektiv.  

3.4 Metodanalys 
Transkriberingen av intervjuerna genomfördes ordagrant i nära anslutning till 

intervjusituationen så att situationen fanns kvar i ”färskt minne”. Tillvägagångssättet av 

transkriberingarna var bestämt redan innan genomförandet för att undvika eventuella 

skillnader i tolkningen av intervjumaterialet och i slutändan resultatet av transkriberingarna. 

Varje intervju analyserades separat där den transkriberade texten lästes flera gånger för att 

skapa ett helhetsintryck. Under transkriberingarna noterades det som svarade mot syftet och 

därefter trädde olika teman fram, till exempel arbetslöshet. Utifrån detta analyserades 

respondenternas uppfattning av respektive tema. På så vis identifierades olika kategorier där 

respektive tema placerades, till exempel utanförskap.  
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När varje transkribering analyserats färdigt grupperades samtliga framträdande kategorier 

genom att likartade kategorier från alla intervjuer fördes samman. Därefter framstod 

slutgiltiga kategorier som var gemensamma för flera respondenter. Under hela analysens gång 

gjordes jämförelser med intervjuutskrifterna för att kontrollera att inte eventuella 

övertolkningar skett. Studiens inledande kategorier bestämdes utifrån tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter, och efter ytterligare läsning av intervjumaterialet bildades nya 

teman och kategorier utifrån respondenternas utsagor.   

3.5 Urval  
Intervjuerna har genomförts med kommunala tjänstemän som arbetar med kommuners 

krishantering. Personerna som intervjuats har haft rollen som säkerhetschef, 

säkerhetssamordnare, brottsförebyggare och trygghetssamordnare för respektive kommun och 

arbetar dagligen utifrån de lagar och förordningar som nämnts.    

Studien innefattar sju respondenter som kommer från fyra olika kommuner i Stockholms län 

och har bestått av män och kvinnor i åldern 35 år och uppåt. Säkerhetsdirektören för Nacka 

kommun, som inte själv medverkade som respondent i studien bistod med förslag på två 

potentiella respondenter som kontaktades via e-post. Fyra respondenter som medverkade i 

studien kontaktades på egen hand via e-post. Kontakten med de sista två respondenterna togs 

efter att två respondenter som redan tackat ja till att medverka i studien tipsade om dessa två 

potentiella respondenter. E-post om förfrågan till medverkan sändes till dessa två som båda 

tackade ja till att medverka. Detta förfarande liknar det Bryman (2002) menar är ett snöbolls- 

eller ett kedjeurval. Med det menas ett slags bekvämlighetsurval där forskaren får initial 

kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för undersökningen och sedan 

använder dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2002:115). 

Åtta respondenter valdes till antalet då studiens strävan varit att få en så stor urvalsgrupp som 

möjligt, samtidigt som valet stått i att inte intervjua för många respondenter eftersom 

efterföljande transkribering och analys är en tidskrävande process. Respondenterna som 

intervjuats arbetar i kommuner där den praktiska erfarenheten av Social oro skiljer sig. Vissa 

kommuner som ingår i studien har drabbats mer av Social oro än andra kommuner som ingått 

i studien. Denna variation av praktisk erfarenhet var något studien strävade mot eftersom 

kriser är ovanliga och unika och därmed skiljer sig krisreducerat lärande från det vardagliga 

rutinmässiga erfarenhetsbaserade lärandet (Deverell, 2012:118).  
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Variationen i praktisk erfarenhet kan bidra till att uppnå en så bred bild som möjligt av 

tjänstemännens uppfattningar kring Social oro och vilka bakomliggande riskfaktorer som 

finns.  

3.6 Trovärdighet och äkthet 
Trovärdighet och äkthet är två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ 

undersökning (Bryman, 2002:258). Trovärdighet delas upp i bland annat delkriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering.   

Överförbarhet innebär att resultaten ska hålla och stå starka i annan kontext eller situation, 

eller i samma kontext vid senare tidpunkt (Bryman, 2002:260).  

Studien har aldrig ämnat söka generaliserbar data till population då detta inte är möjligt. Men 

eftersom studien endast utgått från respondenternas uppfattningar och berättelser är resultatet 

generaliserbart till urvalsgruppen. För att bemöta kraven på pålitlighet ska forskaren anta ett 

granskande synsätt där denne säkerställer att det skapas en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen (Bryman, 2002:261). Transkribering av 

intervjuerna har skett enskilt men på samma sätt, detta för att undvika eventuella skillnader i 

resultatet av transkriberingarna. Innan intervjuerna genomfördes studerades samma teorier 

vilket medförde att det som sades i intervjuerna tolkades på ett korrekt och liknande sätt. 

Kodningen och kategoriseringen av transkriberingarna gjordes gemensamt där 

tillvägagångssättet var förutbestämt vilket ökat pålitligheten.  

 

En rättvis bild av respondenternas uppfattningar av Social oro har uppnåtts efter noggrant 

arbete i samband med alla åtaganden med intervjuerna och efterföljande analys. Studien 

ämnar att i efterhand ge respondenterna en bättre förståelse av Social oro som 

samhällsproblem. Genom att flera respondenter från olika kommuner intervjuats bidrar 

studien till att respondenterna fått en mer omfattande bild av hur andra tjänstemän uppfattar 

Social oro. På detta sätt får respondenterna större möjligheter att ta del av hur tjänstemän från 

andra kommuner uppfattar Social oro och dess bakomliggande riskfaktorer.           

3.7 Etik  

Under intervjuerna har det tagits noggrann hänsyn till informationskravet som innebär att 

informationen till respondenterna om syftet med undersökningen samt att deras deltagande 

varit frivilligt och att de när som helst under intervjun kunnat avbryta om de önskat (Bryman, 

2002:440). Studien har också varit noggrann med samtyckeskravet då det från början gjorts 

klart för respondenterna om deras rätt att själva bestämma över sin medverkan.  



Mittuniversitet, Östersund 
SO069G VT 12  2012-05-22 

19 
 

Alla deltagare ställde frivilligt upp på intervjuerna. Innan varje intervju har respondenterna 

också fått ta ställning till huruvida de velat bli inspelade med diktafon eller inte under 

intervjuerna, information har också getts om intervjuns längd. Innan varje intervju påbörjades 

togs det även hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som rör 

respondenterna kommer behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt. Inga obehöriga 

har kunnat komma åt respondenternas personuppgifter. Varje respondent har informerats om 

att varken namn på respondenten eller kommunen denne är verksam i kommer nämnas i 

studien. Efter varje transkribering har respektive intervju raderats från diktafonen så att inga 

ljudfiler har kunnat hamna i fel händer. Omgående efter varje analys raderas de färdigställda 

transkriberingarna, samt all mailkorrespondens mellan oss och respondenterna så fort 

intervjuerna ansetts avslutade. Nyttjandekravet har det också tagits hänsyn till då 

informationen till respondenterna om att allt som sagts oss emellan endast får användas till 

undersökningens syfte och inget annat (Bryman, 2002:441). En av författarna till studien har 

varit anställd av Nacka kommun under arbetet med c-uppsatsen. Detta kan ha underlättat till 

att komma i kontakt med studiens respondenter och bidragit till en mer avslappnad 

intervjuprocess. Det kan även ha inneburit att en gemensam tolkningsgrund av Social oro 

funnits och information därför missats.  

3.8 Bortfall  
Under intervjuprocessen har studien haft ett bortfall. Intervjupersonen skickade sent på 

kvällen innan intervjutillfället e-post till oss där personen förklarade att han/hon fått förhinder 

och kunde därför inte medverka dagen därpå. Den tänkta tjänstemannen var senare upptagen 

under de nästkommande två veckorna och fick därför strykas som respondent till studien, 

vilket betyder att sju respondenter ingått i studien.  

4. Resultat och analys 
Syftet med studien är att identifiera tjänstemäns uppfattning om de bakomliggande 

riskfaktorerna som kan komma att orsaka Social oro, hur de definierar Social oro och vart de 

uppfattar att förebyggande åtgärder bör prioriteras. I detta stycke presenteras resultaten från 

studien samt analys som knyter samman resultaten med tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter. Resultaten redovisas i form av löpande text följt av styrkande citat.  

4.1 Tjänstemännens uppfattning av Social oro 
Respondenterna definierar Social oro som minskad samhällskontroll, en ökad otrygghet för 

gemene man och i stort ett misslyckande i samhället. Man fokuserar på ungdomar där det är 
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de som står för den Sociala oron.  Händelser som uppfattas vara Social oro är upplopp, 

kravaller och stenkastning i huvudsak riktat mot myndighetsutövare som till exempel polis, 

räddningstjänst och ambulans. Tjänstemännen förklarar att Social oro oftast sker i områden 

med relativt hög invandrartäthet, där det råder en socioekonomisk utsatthet och hög 

arbetslöshet. Frustrationen som detta kan leda till menar tjänstemännen kan utgöra grunden i 

Social oro. Respondenterna menar att dessa händelser inte startas av en kollektiv massa, utan 

av en litet antal personer med kriminell livsstil med syfte att få med sig så många missnöjda 

och frustrerade ungdomar som möjligt.  

Tjänstemännen uppfattar att Social oro inte existerar i den bemärkelsen som folk oftast tror, 

att det till exempel är 200 ungdomar som träffas i Kungsträdgården i Stockholm och gör 

uppror. Man beskriver att det ryms väldigt mycket inom Social oro och att det därför är ett 

väldigt komplext samhällsfenomen.   

”Social oro är för mig när något börjar hända i ett bostadsområde, när det blir oroligheter, 

stenkastning, och ett antal ungdomar uppfattas som gäng och lever rövare. Där det skapas 

reaktioner av otrygghet. Det är ungdomar jag pratar om när det kommer till Social oro. Vi har 

händelser där bland annat glassbilen inte vågar åka in i olika områden, brandkåren blir 

attackerad med sten och attentat mot lokala poliskontor.”   Respondent 4 

”Social oro är för mig konkret när vi har ett bostadsområde där ett större antal ungdomar 

börjar uppror i form av att man börjar elda, man kastar sten på väktare och polis och visar ett 

förakt mot myndighetspersoner. Det behöver inte vara så många ungdomar, kanske en klick 

på 10 st. Men dem sätter igång en oro i hela området.”   Respondent 5 

    

4.2 Tjänstemännens uppfattning om bakomliggande riskfaktorer till Social 

oro 
Studien visar att respondenterna uppfattar segregation, utanförskap, stigmatisering och 

frustration som de största bakomliggande riskfaktorerna som kan komma att orsaka Social 

oro.  

4.2.1 Segregation 

Respondenterna uppfattar segregationen som en etnisk homogen tillhörighet där det återfinns 

socioekonomisk utsatthet och en hög grad av arbetslöshet. Man uppfattar att det uppstår 

mindre samhällen i samhället där invånarna skapar egna normer och värderingar. Man anser 

också att det har med boendepolitik att göra, när man en gång i tiden skapade 
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miljonprogrammen i Sverige. Respondenterna uppfattar att samhället inte styrde hur mycket 

det skulle invandras utan vart det skulle invandras, där man inte ställde krav på att det skulle 

ske en naturlig integrering. Man anser att det inte flyttar in svenskar i områden som domineras 

av invandrare. De sociala aspekterna är att man vill umgås med sina landsmän och man flyttar 

gärna dit de flyttar, helt naturligt. Har man då ingen politik eller målsättning att integrera 

människor blir det sociala perspektivet avgörande för vart någonstans man flyttar.  

Man menar också att ju större det segregerade området är och ju mer det omgärdas av andra 

segregerade områden desto större blir segregationen i samhället.   

”Segregationen för mig är ett systematiskt sätt att inte släppa in. Segregation blir till när man 

inte integreras. Det blir ett samhälleligt problem. Allt det här med psykisk ohälsa, 

arbetslösheten och att man inte lär sig språket. Man får aldrig utnyttja sin kapacitet. 

Segregationen föder allt det här. Känslan av att ingen kommer ge en ett jobb är så rotad i 

dessa områden.”      Respondent 2 

”Segregation är när det blir en hög koncentration av en viss folkgrupp. Man kan i olika 

områden se fler än en nationalitet, men det blir väldigt centrerat. Detta kan leda till att det 

bildas ett samhälle i samhället. Man har sina egna tandläkare och jurister, ett eget 

rättsskipningssystem. Det blir som en informell stat i staten, där man löser sina egna 

konflikter med hjälp av medling där man inte blandar in polisen. Det bildas fler och fler 

områden där det bara finns ett folkslag och jag anser att det då bildas segregation, då man inte 

har kontakt med övriga samhället.”     Respondent 4 

4.2.2 Utanförskap 

Respondenterna uppfattar utanförskapet som en brist på kontakt med övriga samhället, 

arbetslöshet, skolk och dåliga skolresultat. Man förklarar också utanförskapet som en brist på 

sammanhang, samband och samhörighet med samhället.  
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Tjänstemännen menar att utanförskapet bland annat innebär att man har få sociala band till det 

etablerade samhället. Det kan vara de som inte är med i föreningslivet, inte är etablerade i 

skolan, inte har ett jobb eller möjligen inte har en bra kontakt med sina föräldrar. Färre sådana 

sociala band man har till det etablerade samhället desto mer befinner man sig i utanförskap. 

Man uppfattar också att ju färre sociala band man har desto mindre har man att förlora på att 

bete sig kriminellt och asocialt. Respondenterna ser alltså utanförskapet som en grad av 

sociala band till samhället. Tjänstemännen menar vidare att följdeffekten kan bli att man drar 

sig till grupper som också har färre sociala band till samhället och som delar samma situation, 

detta kan leda till att man bildar kriminella grupper. När man marginaliseras och umgås i 

grupper där man bildar egna normer och värderingar hamnar man på så sätt ännu mer i ett 

utanförskap. Värderingar har att göra med att om man inte kan få samhällets värderingar 

skapar man sig dem inom den egna gruppen. Man menar att det är moralen som legitimerar 

beteendet, i grupper av utanförskap odlas den moralen.   

”Känslan av alienation, alltså ett slags utanförskap. Man saknar ett samband, man saknar en 

samhörighet med övriga. Om man tittar på ungdomarna som skapar Social oro så hittar man 

oftast samma riskfaktorer, som dåliga skolresultat, skolk och att vara mobbare. Känslan av 

sammanhang är jätteviktigt och är då en riskfaktor om man inte känner ett sammanhang. 

Dessa unga män känner inget sammanhang. Att inte få in ungdomar i arbete är en riskfaktor, 

tillsammans med segregation och arbetsmarknaden.”    Respondent 4 

”Arbetslösheten tror jag är den störst bidragande faktorn till utanförskap. Sen har man en 

massa faktorer runt omkring som förstärker varandra. Bristen på kontakt med samhället, man 

når inte fram och man upplever inte att man får kontakt med samhället.”  

      Respondent 3

  

4.2.3 Stigmatisering 

Respondenterna uppfattar att de unga männen som medverkar i Social oro stigmatiseras på 

grund av sin etniska bakgrund vilket bidrar till svårigheter att få arbete. Att gemene man 

stigmatiserar invandrarungdomar i segregerade områden som kriminella. Att man sätter 

likhetstecken mellan unga invandrarkillar och kriminalitet. Respondenterna menar att det är 

olika riskfaktorer som påverkar kriminaliteten. Denna stigmatisering från allmänheten anser 

respondenterna kan ge upphov till rasism och uppkomsten av missnöjespartier då allmänheten 

ser etnicitet och kulturell bakgrund som förklaringsmodell till kriminalitet.  
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Respondenterna uppfattar att det som bidrar mest till stigmatiseringen är den bild media, 

forskare, tjänstemän och politiker framhäver av ungdomarna och de bostadsområden de lever 

i.   

”Om du ser på de upplopp som skett i Sverige så har det varit unga män med 

invandrarbakgrund, därför att det är dem som hårdast har blivit påverkade av samhällets ovilja 

att släppa in dem i samhället. Många av dem är inte där för att kasta sten, utan jag tror dem är 

där för att manifestera mot samhället och för att uttrycka sitt missnöje. Sen får det fysiska 

effekter i och med nyckelpersonerna. Men det fattar inte samhället eller media, de ser bara en 

stor massa med invandrarungdomar som står och kastar sten på polis och räddningstjänst. Det 

medför att intoleransen från samhället blir ännu mindre och det medför att det blir svårare för 

dessa ungdomar att komma in i samhället.”    Respondent 3 

4.2.4 Frustration 

Frustration förklaras som att man inte har makten över sin egen tillvaro i samhället, över att 

inte få arbete och att inte släppas in i samhället på grund av sin bakgrund. Respondenterna 

förklarar frustration med att ju större mängd människor som befinner sig i samma situation 

desto större frustration blir det. Frustrationsyttringar bygger på allmänt missnöje med den 

egna situationen i samhället som enligt respondenterna kan bero på etniskt ursprung, 

socioekonomisk utsatthet eller andra faktorer som skapar arbetslöshet.  Man uppfattar att 

utanförskapet och stämplingen av individer skapar en stor frustration, och den frustrationen 

riktas mot dem som representerar det samhälle man inte är en del av.  

”Du har en socioekonomisk utsatthet, du har en arbetslöshet som skapar ett kraftigt underskott 

på pengar, har man inget jobb så får man inga pengar och då kan jag inte bygga upp någon 

ekonomi. Det här skapar en frustration naturligtvis, och speciellt hos de yngre som då känner 

att det i de flesta fall är på grund av sin invandrarbakgrund som de inte släpps in i det svenska 

samhället, de får inga jobb och sen är spiralen igång. Den här frustrationen är också en del av 

den sociala oron.”     

      Respondent 4  

4.3 Tjänstemännens uppfattning om förebyggande åtgärder i samhället 
Respondenterna menar att stadsbyggnad, skola, arbetsmarknad och det socioekonomiska 

bokslutet är områden där man bör prioritera förebyggande insatser. Med stadsbyggnad 

uppfattar respondenterna platserna och miljön där den Sociala oron sker, de ser möjligheter att 

med hjälp av byggnadsplanering bygga bort segregationen.  
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Med hjälp av stadsbyggnad vill respondenterna skapa en boendekarriär i bostadsområdet för 

att motivera invånarna att inte begå brottsliga handlingar. Andra områden där respondenterna 

uppfattar att förebyggande insatser bör göras är skolan och arbetsmarknaden.  

De vill att ungdomarna stannar kvar i skolan och anser att de är väldigt viktigt att ungdomarna 

får den kunskap de behöver för att ta sig in på arbetsmarknaden eftersom de flesta 

arbetsgivare i dagens samhälle kräver minst gymnasiekompetens. Respondenterna anser 

vidare att man bör arbeta med det socioekonomiska bokslutet vilket innebär att kommunen 

räknar på hur mycket pengar de skulle tjäna på att arbeta med olika former av förebyggande 

åtgärder, till exempel genom att sätta in tidiga insatser för att ungdomar ska klara skolgången, 

få arbete och inte hamna i kriminalitet. På detta sätt sparar samhället pengar i uteblivna 

kostnader för socialtjänst, sjukvården, polis och kriminalvård. 

”Ur det korta perspektivet tror jag att man skulle få fram enorma positiva effekter om vi 

arbetade med arbetslösheten. Det är den största boven som jag ser det. Skapa fler 

arbetstillfällen och se till att man kommer ut på arbetsmarknaden. Om man ska bryta ner det 

till varför dem är arbetslösa så är det oftast för att de har misslyckats i skolan. Då är skolan en 

enormt viktig grundbult i ungdomars liv. Det är jätteviktigt att man får med sig den 

kunskapen man behöver in på arbetsmarknaden”.    Respondent 3 

”Jag förespråkar att titta på platserna där brott begås. Miljöerna. All forskning visar att det ger 

störst effekt. Det är dem här platserna som göder kriminella. Och dem här alienerade unga 

männen och den här sociala oron. Jag anser att det är där man bör lägga sitt krut. Vi måste 

lagstifta på att bygga brottsförebyggande. Det är lagstadgat över hela Europa.”  

      Respondent 1 

”Något som vi börjat med nu är det så kallade socioekonomiska bokslutet. Det innebär att 

man räknar på vad man tjänar på att exempelvis sätta upp kameror i uteblivna skadegörelser 

och inte som man gjorde innan och bara räknande på vad det kostade med teknik och 

utbildning osv. Istället för att låta individerna växa upp och misslyckas genom hela sin väg i 

skolan och utebli från gymnasiet och hamna i arbetslöshet. Istället för att låta den kedjan flyta 

på så stoppar man den redan från början där man följer upp dessa individer redan från 6 års 

ålder, för redan där ställa diagnoser. Det man sparar i uteblivna kostnader i socialtjänst, 

samhället, kriminalvården, polisen, sjukvården. Det är gigantiska summor.”  

      Respondent 3 
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4.4 Tjänstemännens övriga uppfattningar  
En av tjänstemännen hävdar att globaliseringen kan komma att påverka samhället negativt. 

Man förklarar att om något speciellt händer i världen så påverkar det snabbt oss i Sverige.  

”Vi ser idag att om det händer något i världen så påverkar det väldigt fort oss. När World 

Trade Center rasade så firades det i vårt område. Det är en verklighet. Globaliseringen ställer 

till med mycket problem.”     Respondent 6  

Några av respondenterna anser också att en dåligt utförd polisinsats i ett område kan vara en 

utlösande faktor till Social oro. Man beskriver att om polisen åker in i ett område och gör en 

dålig insats så är det en typisk ”trigger” till att händelserna kan komma att eskalera. Man 

anser att en bra polisnärvaro i dessa områden är ett bra sätt att slippa eskaleringen av olika 

händelser.  

En dålig polisinsats kan också leda till att negativ publicitet sprids till andra områden och på 

så vis får samhället ett försämrat förhållande mellan polis och ungdomar i flera områden.  

4.5 Analys 

4.5.1 Vilka bakomliggande riskfaktorer uppfattar tjänstemännen kan orsaka Social oro? 

Studiens teoretiska utgångspunkter utgick från riskfaktorerna segregation, alienation, 

stigmatisering och maktlöshet. Resultaten av studien visar bland annat att begreppet alienation 

inte är vedertaget hos tjänstemännen, utan beskrivs istället som utanförskap.   

 Det sätt tjänstemännen uppfattar utanförskapet motsvarar hur alienationen beskrivs i tidigare 

forskning och teoretiska utgångspunkter. Exempelvis förklarar MSB (2011a) alienation i 

termer av förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på 

identitet (MSB, 2011a:11). Detta stämmer in på Marx syn på alienation då arbetaren alieneras 

från både verksamheten och slutmålet vilket kan leda till en känsla av maktlöshet där man inte 

har makten över sin egen tillvaro (Ritzer, 2009:50). Individers utanförskap kan leda till ett 

underläge som kan skapa motreaktioner i form av våldsamma handlingar (Kamali, 2006:17–

18).    

Flera tjänstemän uppfattar utanförskapet som en spiral där problemen startar i skolan, med 

skolk och dåliga betyg. Det kan senare resultera i att man inte kommer in på arbetsmarknaden. 

Man förlorar på så vis de sociala banden till det etablerade samhället och hamnar således än 

mer utanför.  
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Det menar Hallin, m.fl. (2010) kan leda till att en person istället söker sig till andra grupper 

där denne känner stolthet och kan utveckla ett nytt meningssammanhang (Hallin, m.fl., 

2010:227). Resonemanget stämmer även in på Sernhede (2002) som menar att ungdomars 

behov av erkännande, respekt och tillhörighet präglas av alienationsskapande möten i det 

officiella Sverige (Sernhede, 2002:87). Maktlöshet nämns av flera respondenter som en del av 

utanförskapet där de boende inte känner ett samband till det etablerade samhället. Detta 

stämmer in på MSB (2011a) som menar att utanförskapet innefattar en känsla av maktlöshet 

(MSB 2011a:11). Även Botkyrka kommun (2010) beskriver gemenskapen som finns i dessa 

områden som präglad av utanförskap och en känsla av maktlöshet (Botkyrka, 2010:3). Flera 

respondenter uppfattar maktlöshet som en känsla av att inte ha makten över sin egen vardag, 

att inte kunna flytta eller byta arbete trots att man vill.  

Detta stämmer in på Dahlstedt (2002) som menar att en marginaliserad position i samhället 

kan medföra svårigheter att bestämma över det egna livet och upplevelser av att vara åsidosatt 

och inte bli lyssnad till (Dahlstedt, 2002:5).      

Utifrån konfliktteorin kan samhället ses som en arena där de unga männen som medverkar i 

Social oro står på ena sidan och det övriga samhället på den andra sidan. Enligt tjänstemännen 

orsakas Social oro av ett mindre antal unga män med kriminell livsstil. Dessa unga män som 

gynnas av Social oro strävar enligt denna teori efter makt och kontroll över sina egna områden 

och intressen. Dessa personer är enligt konfliktteorin ute efter grundläggande intressen som 

delas av alla människor i samhället, till exempel status, pengar och materiella ägodelar. 

Eftersom makt enligt konfliktteorin utgör kärnan i sociala relationer och är en källa till 

konflikt utgör maktlösheten en central del i de bakomliggande riskfaktorerna till Social oro, 

något som framkommit både i tidigare forskning och i resultatet av denna studie (Wallace & 

Wolf, 2006:68–69). Makt kan också komma att påverka de sociala relationer som finns 

mellan ungdomsgäng och myndighetsutövare som exempelvis polisen. Polisen strävar efter att 

stävja trygghet och säkerhet som ungdomsgäng kan komma att missgynnas av. Därför kan det 

också uppstå konflikter. Några av respondenterna förklarar att en sämre polisinsats i ett 

område kan få eskalerande negativa effekter för samhället.  

Segregation anser samtliga av studiens respondenter vara en bakomliggande riskfaktor. 

Segregationen utgör grunden till det utanförskap som råder i utsatta storstadsområden, som i 

sin tur kan leda till att egna lagar, värderingar och normer bildas bland de boende i områdena.  
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Att det i segregerade områden bildas egna, lagar och värderingar stämmer in på Stigendal 

(1999) som förklarar att en stad kan sägas vara segregerad när socialt avgränsade grupper 

lever sina egna liv i geografiskt avgränsade områden (Stigendal, 1999:28–29).  

Segregationen uppfattas av tjänstemännen som en etnisk homogen tillhörighet där det 

återfinns socioekonomisk utsatthet och en hög grad av arbetslöshet. Den höga graden av 

arbetslöshet kan kopplas till Vaughan och Arbaci (2011) som hävdar att ett segregerat område 

där det råder socioekonomisk utsatthet får negativ effekt på skolprestationer och 

arbetsmöjligheter (Vaughan & Arbaci, 2011:133). Även Kamali (2006) menar att situationen 

för personer med invandrarbakgrund försämrats avsevärt under 1990-talet vad gäller tillgång 

till bland annat utbildning och arbete.  

Situationen för personer med invandrarbakgrund och den etniska homogenitet som 

tjänstemännen uppfattar kan kopplas till Boverket (2007) som i sin rapport förklarar att 

känslan av trygghet ökar då man befinner sig i samma område som personer i liknande 

situation som sig själva, samt närheten till personer från samma land som en själv (Boverket, 

2007:3).     

Några av respondenterna uppfattar att områden blir segregerade när en större grupp individer 

som är av samma etniska ursprung uppstår. Vissa respondenter menar även att segregation 

uppstår då grupper av flera individer av olika etnicitet bildas men att det blir centrerat i dessa 

områden. Respondenternas uppfattningar stämmer inte in enligt Stigendal (1999) som menar 

att segregation uppstår när sociala och geografiska skillnader sammanfaller. Detta innebär att 

en hög andel invandrare inte behöver vara detsamma som segregation. Stigendal menar också 

att enskilda områden inte är segregerade i sig utan att segregationen uppstår genom motpoler, 

vilka var för sig är socialt sett homogena (Stigendal, 1999:28–29).      

De flesta av tjänstemännen anser att stigmatisering är en bakomliggande riskfaktor. Vissa av 

tjänstemännen använder ordet diskriminering i sammanhanget. Respondenterna menar att det 

ofta är media som bidrar till stigmatiseringen och ger en felvinklad generaliserad bild av 

områdena och de boende. Denna uppfattning stämmer in på MSB (2011a) som förklarar att 

det utmärkande i medias bevakning är att de boende i områdena sällan får komma till tals och 

därför blir osynliggjorda, vilket gör att allmänheten uppfattar dessa områden som annorlunda 

och farliga platser (MSB, 2011a:11).  
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Respondenterna uppfattar att de unga män som är delaktiga i Social oro stigmatiseras på 

grund av sin etniska bakgrund vilket bidrar till svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Enligt respondenterna stigmatiserar ofta gemene man invandrarungdomar i segregerade 

områden som kriminella.  

Vidare förklarar Dahlstedt (2002) att de boende i grunden stämplas som passiva, 

missanpassade och anses beroende av socialbidrag, och de beskylls själva för sin 

marginaliserade position (Dahlstedt, 2002:3). Goffman (2003) förklarar stigmatisering som en 

person som normalt accepteras i det sociala samspelet, men har en egenskap som inte kan 

undgå uppmärksamhet, och som får gemene man att vända sig bort från den stigmatiserade 

personen (Goffman, 2003:11–14). När gemene man enligt Goffmans förklaring stigmatiserar 

invandrarungdomarna bortser de från det sociala sammanhanget och invandrarungdomarnas 

personliga egenskaper, vilket bidrar till att invandrarungdomarna får svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden.     

Tjänstemännen förklarar att det är en kärna på ett mindre antal personer som medverkar i 

Social oro, det är de som anlägger den första branden eller kastar den första stenen. Dessa 

personer får på så sätt med sig en större massa av unga män som möts i riskfaktorerna som 

nämns, där frustrationen ses som den utlösande riskfaktorn. Vi identifierade maktlösheten 

som en bakomliggande riskfaktor utifrån tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, 

men i resultatet har flera tjänstemän uppfattat maktlösheten som en del av utanförskapet. Flera 

tjänstemän menar att segregation, utanförskap och stigmatisering bidrar till frustration, där 

frustrationen uppfattas som en enskild riskfaktor. Frustrationen uppfattas symbolisera 

missnöjet med en individs vardag, en vardag som upplevs utifrån de andra riskfaktorerna. 

Flera respondenter anser att polis och räddningstjänst får representera det etablerade samhället 

och därför riktas stenkastning, anlagda bilbränder, upplopp och kravaller mot dessa 

myndighetsutövare. Enligt Wacquant (2008) leder den ökade klyftan mellan underklassen och 

samhällets dominerande institutioner till missnöje och misstro. Detta har gjort att polisen fått 

symbolisera statens okänslighet och förtryck där våldsamma situationer framträtt (Wacquant, 

2008:30–32).    

4.5.2 Hur uppfattar tjänstemännen Social oro? 

Tjänstemännen har en samstämmig uppfattning av Social oro. Enligt Deverell (2012) främjar 

organisatoriskt lärande från kriser organisationers robusthet och möjligheten till att förbättra 

framtida krishanteringsförmågan.  
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En samstämmig uppfattning av Social oro är därför viktigt för att gemensamt förebygga och 

främja samhällets krishanteringsförmåga (Deverell, 2012:2), eftersom kommuner fått allt mer 

ansvar för att hantera kriser (Olofsson & Öhman, 2009:185–186).       

Fokus har lagts vid ungdomar och framförallt unga män. Att respondenterna lägger fokus på 

unga män stämmer in på Hallin, m.fl. (2010) som beskriver hur det enbart är pojkar eller unga 

män som deltar i Social oro (Hallin, m.fl., 2010:89). Respondenterna är också överrens om 

vilka händelser som anses vara Social oro, under samtliga intervjuer har stenkastning mot 

myndighetsutövare, upplopp, kravaller och anlagda bränder varit förekommande. 

Respondenternas uppfattning stämmer in på Botkyrka kommun (2010) som menar att Social 

oro är stenkastning mot myndighetsutövare, upplopp, kravaller och anlagda bränder 

(Botkyrka kommun, 2010:2).    

4.5.3 Tjänstemännens uppfattning om förebyggande åtgärder i samhället 

De flesta respondenter anser att stadsbyggnad är det viktigaste området där man bör prioritera 

förebyggande åtgärder, de vill fokusera på platserna och miljön där den Sociala oron sker och 

genom samhällsplanering bygga bort segregationen i bostadsområdena.  

Med dessa åtgärder vill tjänstemännen även skapa en boendekarriär i området vilket ska 

motivera de boende att känna stolthet och inte begå brottsliga handlingar. Att flera 

respondenter uppfattar att stadsbyggnad är det viktigaste området att prioritera förebyggande 

åtgärder visar att segregation enligt tjänstemännen är den största bakomliggande riskfaktorn 

till Social oro. Det kan kopplas till Vaughan & Arbaci (2011) som hävdar att det råder 

omfattande debatt om i vilken grad de fysiska egenskaperna hos ett område påverkar sociala 

resultaten hos dess invånare, där bland annat sociala relationer påverkas olika beroende på 

vilket område man kommer från (Vaughan & Arbaci, 2011:129). Tjänstemännens uppfattning 

visar därmed att de fysiska egenskaperna hos ett område i hög grad påverkar de sociala 

resultaten hos de boende.  

Respondenterna anser att skolan ett viktigt område att prioritera förebyggande åtgärder, då de 

vill att ungdomarna stannar kvar i skolan och får den kunskap de behöver för att ta sig in på 

arbetsmarknaden, eftersom de flesta arbetsgivare kräver minst gymnasiekompetens. Flera 

respondenter framhäver också det socioekonomiska bokslutet som ett förebyggande arbetssätt 

mot Social oro. Eftersom en bristande skolgång enligt tjänstemännen kan leda till arbetslöshet 

innebär det i längden en ekonomisk belastning för skola, socialtjänst, sjukvård, polis och 

kriminalvård, alltså för samhället i stort.    
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En tjänsteman menar att globaliseringen kan påverka samhället negativt därför att när det 

händelser sker utomlands påverkas även vi i Sverige. Vaughan & Arbaci (2011) menar att det 

akademiska intresset för segregation har uppstått som ett resultat av den ekonomiska 

globaliseringen och den urbana rumsliga omorganisationen, vilket gett upphov till en ny 

rumslig ordning (Vaughan & Arbaci, 2011:128). Detta kan vidare kopplas till Kamali (2006) 

som förklarar att integrationsarbetet i många kommuner har organiserats med målet att 

”integrera invandrarna”, men där det istället blivit än mer segregerat (Kamali, 2006:11).  

Några av respondenterna anser också att en dåligt utförd polisinsats i ett område kan vara en 

utlösande faktor till Social oro. De beskriver att om polisen åker in i ett område och gör en 

dålig insats så är det en typisk ”trigger” till att händelserna kan eskalera. Man anser att en bra 

polisnärvaro i dessa områden är ett bra sätt att slippa eskaleringen av olika händelser. En dålig 

polisinsats kan också leda till att negativ publicitet sprids till andra områden och på så vis får 

samhället ett försämrat förhållande mellan polis och ungdomar i dessa områden.  

Argumenten kan kopplas till Botkyrka kommun (2010) som förklarar att det råder en 

underliggande konflikt mellan polis och ungdomar som kan leda till våldsamma yttringar 

(Botkyrka kommun, 2010:2). I de bråk som drabbat samhället har det funnit en viss 

”spridningseffekt” vilket gjorde att oroligheterna spridit sig till andra områden (MSB, 

2011b:43) 

5. Diskussion och slutsats  
Studien syftar till att undersöka vilka bakomliggande riskfaktorer som tjänstemän uppfattar 

orsaka Social oro, hur de uppfattar Social oro samt vart i samhället de anser att förebyggande 

åtgärder bör prioriteras. Vi anser att studiens tre frågeställningar och således syftet med 

studien är besvarat. Studiens teoretiska utgångspunkter som grundade sig på tidigare 

forskning om ämnet var de bakomliggande riskfaktorerna segregation, alienation, 

stigmatisering och maktlöshet. Vi ansåg att dessa bakomliggande riskfaktorer låg till grund 

för att orsaka Social oro.   

5.1 Metoddiskussion 
Vi valde att fokusera på kommunala tjänstemän som arbetar med krishantering i vår studie 

därför att de bland annat enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser och höjd beredskap, ska planera för hur de ska kunna hjälpa 

kommuninvånarna vid olika kriser, exempelvis vid Social oro.  
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Här ingår att analysera de risker och hot som finns i kommunen, att regelbundet öva andra 

tjänstemän och politiker så att de vet hur de ska agera vid en kris och att snabbt kunna samla 

en särskild krisledningsgrupp som leder insatserna. För att samordning och samverkan skall 

fungera så effektivt som möjligt krävs att man uppfattar Social oro på ett gemensamt sätt, att 

man har bred kunskap av vilka riskfaktorer som kan komma att orsaka Social oro samt vart i 

samhället man bör prioritera förebyggande åtgärder. Detta för att stärka robustheten i 

kommunernas krisberedskap 

Under intervjuerna använde vi oss av en semi-strukturerad intervjuguide. Vi anser att detta 

medförde att respondenterna kunde tala fritt i sina svar och på så vis kunde vi nå kärnan i 

deras uppfattningar. Kritik som riktats mot innehållsanalysen som metod är dess svårigheter 

att utforma en kodningsmanual som inte inrymmer ett visst mått av tolkning från vår sida, 

eftersom den bygger på den vardagskunskap vi har. Det har hävdats att det kan finnas en 

gemensam tolkningsgrund för de personer som intervjuats respektive de som kodar materialet 

(Bryman, 2002:203–204).  

Kritiken mot innehållsanalysen kan stämma in på vår studie eftersom vi hade både teoretisk 

och praktisk erfarenhet från området Social oro sedan tidigare. Vi hade en vardagskunskap 

från ämnet precis som tjänstemännen vilket hypotetiskt kan ha skapat en gemensam 

tolkningsgrund mellan oss och tjänstemännen. På grund av att vi hade vardagskunskap i 

ämnesområdet kan det lett till att vi missat saker som respondenterna ansett vara självklara. 

En alternativ inriktning för studien hade kunnat vara att inte fokusera på tjänstemän utan vänt 

oss till dem som faktiskt bor och lever i de områden som diskuteras kring Social oro, för att på 

så vis få fram hur dem uppfattar sin situation och därmed identifiera bakomliggande 

riskfaktorer till Social oro. Vi hade också kunnat identifiera vart i samhället man bör prioritera 

förebyggande åtgärder. Vi hade dock inte kunnat få fram en gemensam uppfattning om Social 

oro eftersom begreppet inte stått i fokus. 

5.2 Resultatdiskussion  
Den gemensamma uppfattningen bland tjänstemännen är att Social oro innebär en minskad 

kontroll för samhället, ökad otrygghet för allmänheten och i stort ett misslyckande för hela 

samhället. Händelser som uppfattas vara Social oro är stenkastning, upplopp, kravaller och 

anlagda bränder som riktar sig mot de myndighetsutövare som symboliserar samhället, till 

exempel polis, räddningstjänst och ambulans.  
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Eftersom kommunen har ett geografiskt områdesansvar är det av stor betydelse att man har en 

gemensam uppfattning om Social oro när en sådan händelse sker. Social oro är en 

gränsöverskridande händelse som kräver samordning och samverkan över kommun- och 

organisationsgränser och således ställer krav på en gemensam uppfattning kring fenomenets 

innebörd. Därför krävs tvärsektoriell samverkan mellan berörda myndigheter, kommuner och 

organisationer för att gemensamt kunna motverka Social oro. Detta underlättar för 

organisatoriskt lärande som främjar organisationers robusthet och framtida 

krishanteringsförmåga.   

Mediernas rapportering från händelserna visar människor med utländsk bakgrund som 

skapare av problem för samhället, vilket ger en negativ bild av hela områden och stigmatiserar 

invandrarna. Den generaliserade bild medierna skapar kring invandrare främjar även 

fördomar, diskriminering och rasism. Detta innebär att invandrare får svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Vidare skapar stigmatiseringen missnöjespartier som gynnas av denna 

samhällsbild. Segregation, utanförskap och stigmatisering skapar tillsammans en känsla av 

frustration över sin egen tillvaro som grundar sig i att man inte har makten över sin eget liv, 

svårigheter att få arbete och att inte släppas in i samhället på grund av sin etniska bakgrund.  

Ju fler människor som delar denna frustration desto större blir den kollektiva frustrationen 

som sedan kan ta sig våldsyttringar i form av stenkastning, upplopp, kravaller och anlagda 

bränder som riktar sig mot de myndighetsutövare som får representera samhället, till exempel 

polis, räddningstjänst eller ambulans.         

Vi har tolkat tjänstemännens uppfattningar som en social process eftersom de uppfattar att det 

finns tydliga samband mellan de bakomliggande riskfaktorerna. Segregationen anses vara den 

största riskfaktorn där sambandet av riskfaktorerna startar, som sedan följs av utanförskap, 

stigmatisering och frustration. Segregation uppstår när sociala och geografiska skillnader 

sammanfaller. I segregerade områden som råkat ut för Social oro råder en socioekonomisk 

utsatthet och en hög grad av arbetslöshet. Ju svagare socioekonomisk status individen har 

desto mindre möjligheter har den att välja vart den vill bo vilket gör att den socioekonomiska 

utsattheten växer i segregerade områden. Framför allt i angränsning till storstäder där 

bostadspriserna generellt är högre. Detta anser vi föder ett utanförskap där det råder brist på 

kontakt med övriga samhället i form av sammanhang, samband och samhörighet.  



Mittuniversitet, Östersund 
SO069G VT 12  2012-05-22 

33 
 

Detta skapar en känsla av maktlöshet som grundar sig i att man inte är en del av det övriga 

samhället då man känner att man inte har makt att påverka sin egen vardag till det bättre, till 

exempel svårigheter att komma in på arbetsmarknaden eller att få bostad.     

Media måste ge en mer nyanserad bild av dessa områden eftersom de i dagsläget ger en för 

generaliserad bild av områdena som endast baseras på händelserna som syns i medierna. 

Enligt tjänstemännens uppfattning orsakas Social oro av ett mindre antal unga män som i 

samband med händelserna får med sig fler unga män som bär på en känsla av frustration mot 

det övriga samhället. Vi anser att när media framställer hela områden som farliga så blir 

konsekvensen att hela områden stigmatiseras vilket kan medföra att det vi får en mer utbredd 

rasism i samhället. Segregation, utanförskap och stigmatisering skapar enligt tjänstemännen 

en frustration som grundar sig på en känsla av maktlöshet och att inte släppas in i samhället på 

grund av sin etniska bakgrund. Ju fler frustrerade människor som befinner sig i samma 

situation desto större blir den kollektiva frustrationen vilket kan leda till våldsamma yttringar 

mot polis, räddningstjänst och ambulans.   

Det mindre antalet personer som utgör kärnan i handlingarna kring Social oro är ofta unga 

män med en kriminell livsstil och identitet som triggar igång andra unga män, som inte 

behöver dela de kriminella värderingar, utan kanske endast bär på frustration mot samhället.  

Vi tror samtidigt att gruppsykologi och grupptryck spelar en roll i sammanhanget när de unga 

männen mobiliseras i samband med händelserna. Områdenas traditioner kan spela in då man 

försöker upprätthålla förväntningar och myter om sig själva som problemområde. I ett 

utanförskap skapas egna normer, värderingar och lagar bland invånarna vilket gör att unga 

män med kriminella värderingar gynnas av utanförskapet och det samhällshat som odlas, till 

exempel i syfte att stärka kriminella maktpositioner genom att hålla samhällsinstitutioner på 

avstånd. 

Vi anser att en mer rotad segregation och ett djupare utanförskap i samhället kan leda till att 

Social oro i framtiden kan få en allt större omfattning än vad det har idag. Sverige är idag ett 

av de mest segregerade länderna i Västeuropa (www.svd.se) tillsammans med hög 

ungdomsarbetslöshet (www.svensktnaringsliv.se). Fortsätter utvecklingen kan vi komma att 

ställas inför en rad nya extraordinära händelser. Kommer samhället inte tillrätta med 

segregationen anser vi risken vara stor att missnöjet och hatet mot det svenska samhället 

kommer att öka.  
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Vid sidan av händelser som stenkastning, anlagda bränder, kravaller och upplopp, kan 

samhället även råka ut för terroristattacker, skolskjutningar och en mer utbredd och rotad 

organiserad brottslighet. Dessa områden kan därför bli en grund för nyrekrytering av 

ungdomar till kriminella organisationer och terroristnätverk.  

Flera tjänstemän anser att stadsbyggnad är det viktigaste området att prioritera förebyggande 

åtgärder mot Social oro där grundtanken är att med stadsbyggnad bygga bort segregation. 

Detta anser vi visar att segregation är den störst bidragande riskfaktorn till Social oro. Vi 

anser att stadsbyggnad är ett viktigt område för förebyggande åtgärder, vi anser också att man 

ska integrera stadsfunktioner, kommunala verksamheter och övriga organisationer i dessa 

områden för att motverka utanförskapet och stigmatiseringen genom att människor från andra 

områden blir verksamma i de segregerade områdena. Det ökar också arbetsmöjligheterna.  

De flesta tjänstemän uppfattar även att skolan och arbetsmarknaden är områden där man bör 

prioritera förebyggande åtgärder. Vi anser att kommunerna tidigt bör lägga resurser i skolan i 

form av lärarutbildning i pedagogisk mening till exempel i anti-socialt beteende. Skolan bör 

även kunna erbjuda extra stöd till ungdomar med extra behov. Samverkan mellan skola, 

socialtjänst och föräldrar bör också prioriteras.    

Några respondenter uppfattar att segregation uppstår när det bildas grupper med individer av 

samma etniska ursprung. Denna uppfattning kan enligt oss ge en generaliserad bild av 

segregationen då man ser segregation som något etniskt.  

Vi anser att det är många fler aspekter som måste sammanfalla för att det ska uppstå 

segregation, till exempel socioekonomisk utsatthet eller demografiska aspekter. 

Respondenterna själva har uppfattat att de själva som yrkesgrupp kan bidra till stigmatisering 

av utsatta områden, och att uppfatta segregation som i första hand ett etniskt problem kan leda 

till att man stigmatiserar de boende i dessa områden.              

En respondent uppfattar polisens agerande i samband med Social oro som viktig att belysa då 

en dålig polisinsats kan få händelser att eskalera. Eftersom polisen ofta får symbolisera 

missnöjet med det övriga samhället är det viktigt att polisen förstår hela kontexten av den 

situation och det missnöje som råder för ungdomarna i dessa områden. Enligt oss är det 

väldigt viktigt att alla berörda myndighetsutövare är en del av det tvärsektoriella arbetet vi 

förespråkar.  
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En annan respondent uppfattar globalisering som problemskapande då det kan påverka 

samhället negativt. Ett exempel som respondenten tog upp var att när World Trade Center 

rasade så firades det i området. Vi hävdar att vi lever i ett globaliserat samhälle där människor 

färdas enkelt över landsgränser och information sprids med endast ett musklick på datorn.  

Globaliseringen bör enligt oss ses som positiv med möjligheter att skapa goda relationer och 

tolerans mellan befolkningsgrupper. Därför är det enormt viktigt att motverka segregation för 

att undvika att det uppstår mindre kluster av homogena områden där egna lagar, normer och 

värderingar får möjlighet att växa utifrån negativa känslor till det omgivande samhället.        

5.3 Slutsatser  
Resultaten av studiens bakomliggande riskfaktorer till Social oro är inga nya företeelser i 

samhället. Social oro har dock skapat en ny arena för samhällets krisberedskap och som ställer 

nya krav på samhället och dess aktörer. Eftersom det inte enbart är verksamheter som 

dagligen arbetar med samhällets krisberedskap som påverkas av Social oro utan också många 

andra verksamheter, ställs därför höga krav på tvärsektoriell samverkan och en gemensam 

uppfattning av Social oro. Det innebär att det inte bara är tjänstemän som arbetar dagligen 

med krisberedskapsfrågor som berörs, utan också skolan, socialtjänst, folkhälsa, 

samhällsbyggnad, privata fastighetsägare och sjukvården och många fler. Social oro återfinns 

i större utsträckning inom ramen för arbetet med risk- och säkerhetsarbetet och därför har 

studien fokuserat på de kommunala tjänstemän som dagligen arbetar med 

krisberedskapsfrågor.  

För att Social oro ska bli ett förankrat begrepp i samhället krävs en gemensam uppfattning av 

vad begreppet innebär samt vad det är som ligger till grund för att Social oro ska utvecklas till 

en extraordinär händelse. Social oro är ett tvärvetenskaplig och tvärsektoriellt område vilket 

innebär att till exempel sociologer, kriminologer, folkhälsovetare, rektorer med flera har olika 

syn på riskfaktorerna och dess innebörd. Därför bör det finnas gemensamma uppfattningar 

kring Social oro för att underlätta samverkan och samordning i det gemensamma arbetet.  

Resultaten av vart i samhället tjänstemännen anser man bör prioritera förebyggande åtgärder 

anser vi vara tydliga. Stora satsningar på skola och arbetsmarknad måste genomföras för att 

minska utanförskapet i samhället. Prioriteringar på samhällsbyggnad anser vi är viktigt där 

man måste fokusera mer på platserna där Social oro faktiskt begås.  
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Man måste skapa en boendekarriär för alla i samhället där man kan känna stolthet över att bo, 

och inte behöva känna att samhället stigmatiserar och diskriminerar individer med olika etnisk 

bakgrund och för att man bor i ”fel” områden. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuguide  

 

1. Vad är din roll i den organisation du tillhör? 

 

2. Kan du beskriva begreppet Social oro?  

- Hur definierar du begreppet? 

 

3. Vilka bakomliggande riskfaktorer anser du orsaka Social oro? 

 

4. Inom vilka områden anser du man bör lägga in tidiga insatser för att förebygga Social 

oro?  

 

5. Är det något i övrigt du skulle vilja tillägga? 

 

 


