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Frågeställningar rörande social oro 19 maj - 5 juni 2013 
 

1. Vilka bedömer Stockholmspolisen låg bakom oroligheterna i Husby 

under våren?  

Social oro föregås ofta av en tids irritation som blir mer och mer fientligt där en 

enskild händelse kan utgöra en utlösande faktor. I segregerade områden råder en 

latent risk för att denna typ av händelser inträffar. Bilbränder, stenkastning mot 

poliser och andra händelser som är uttryck för social oro, har varit ett återkom-

mande problem i flera av de områden som i hög grad drabbades av social oro med 

upplopp under våren.   

Bedömningen är att upploppen åtminstone i ett initialt skede var planerade och 

organiserade även om det är oklart huruvida organiseringen uppstod efter det att 

oron inletts eller före. 

Information visar att de pådrivande personerna i oroligheterna var sedan tidigare 

kända lokala kriminella ledargestalter. Dessa personer ingår i s.k. territoriella nät-

verk och har i andra sammanhang setts aktiva i stenkastning mot polis och rädd-

ningstjänst. De ungdomar som deltog agerade i huvudsak i sitt eget bostadsom-

råde, men vissa kopplingar har kunnat urskiljas mellan ungdomar från olika om-

råden. I ett senare skede av händelserna deltog även andra grupperingar vilka inte 

hade någon tydlig geografisk eller ideologisk anknytning till den sociala oron men 

som engagerade sig och deltog i våldsyttringarna, exempelvis risksupportergrup-

peringar och olika grupper ur extremhögern.  

 

Dödsskjutningen i Husby bedöms utgöra den utlösande faktorn men mycket tyder 

även på att denna händelse kan ha utnyttjats för att mobilisera fler att delta aktivt i 

oroligheterna. Bedömningen är att såväl organisationen Megafonen som lokala 

kriminella ledargestalter intog pådrivande roller, om än av olika motiv. Den 

massmediala uppmärksamheten bedöms även ha bidragit till den sociala orons 

utveckling.    

Andra påverkansfaktorer som bör nämnas i sammanhanget är de starka samhälls-

kritiska reaktioner och lokala bostadspolitiska aktioner som då var aktuella i 

Västerort kring fastighetsbolaget Tornet, samt i Södertörn med kampanjen ”Alby 

inte till salu”.  

 

Av de gripna/omhändertagna var flera sedan tidigare kända av polis. 

  


