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Sociala risker

Modell Husby 2013 Påver-

kangrad
6

Gängbildning med egna 

normsystem

Det finns även visst normsystem som inte taktar med 

övriga samhället, detta normsystem upprätthålls av en

kriminell gruppering och får bl.a. till följd att få vill 

vittna om brott eller uttala sig i media generellt. En 

viss liten grupp unga vuxna upplevs ”styra” vissa 

aspekter av området.

Medel

Brottslighet

Det finns kriminella grupperingar som har påverkan 

på lokalsamhället, främst är det en gruppering som i 

huvudsak sysslar med narkotika.

Brottsstatistiken 2013 skiljer sig inte markant från

tidigare år. 

Ej bedömd

Svag tilltro till samhället

Underrättelseinformation indikerar förekomst av 

”polishat” inom vissa grupperingar. 

Anlagda bränder av skolor kan även det tyda på svag 

tilltro till samhället. 

Hög

Ej fungerande samhälls-

funktioner

Status på skolor i området i jämförelse med skolor i 

socioekonomiskt starka områden av Stockholm 

skiljer sig kraftigt. Exempelvis nämns att fyra av de 

17 skolor som ingår i satsningen ”Framtid Stock-

holm” ligger i Husby, Akalla, Kista och Rinkeby.

70% av alla niondeklassare klarar inte kunskapsmå-

len.

Förändrad prioritering av yttre polispersonal i berörda 

närpolisområden leder till försämrad förmåga till 

social kontakt och minskat förtroende.

Hög

Sociala konflikter
Moskén i Husby har under 2013 lidit av interna

organisatoriska konflikter.
Låg

Politiska konflikter
Politisk medvetna grupper existerar och bedriver 

verksamhet i området. I huvudsak tenderar budskapet 

att vara samhällskritisk.
Hög

Otrygghet

Förtroendet för polisen upplevs som stort hos den

stora massan. En viss skillnad har dock noterats vad 

avser bemötandet av individer som är kriminellt 

aktiva men som ändå har viss form av förtroende för 

polisen. I och med ett mer underrättelsestyrt polisar-

bete uppmärksammas kända kriminella individer 

oftare och utsätts då för kontroller av polisen. Detta 

uppfattas som trakasserier. Fokuserade insatser 

medför också att individer upplever sig kontrollerade 

i allt större utsträckning, något som också upplevs

som trakasserier. Det finns alltid en viss mängd 

individer som kategoriskt ogillar polisen, sedan finns 

det gruppen som beskrivits ovan. Den sistnämnda 

gruppen upplevs nu ha fått minskat förtroende för 

polisen, dels på grund av ökad kontroll dels på grund 

av avsaknaden av en förtroendefull relation med 

närpolisen.

Hög

6 Bedömning i nivåerna; hög, medel, låg samt ej bedömd.
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Marginali-

sering

Socialt

Betydligt lägre andel heltidsarbetande i området 

jämfört med Stockholm i stort. (ca 55% i Rin-

keby/Kista jämfört med 76% i Storstockholm, år 

2010)

Medel

Ekonomiskt
Betydligt lägre snittinkomst i området jämfört med 

Stockholm i stort. (216 300 kr i Rinkeby/Kista jäm-

fört med 327 100 kr i Storstockholm, år 2010)
Medel

Politiskt

56% av befolkningen i Rinkeby/Kista är första gene-

rationens invandrare, jämfört med 23% i hela Stor-

stockholm. Dessutom är en högre andel invånare i 

Rinkeby/Kista under 18 år än i hela Stockholms stad. 

Ej bedömd

Stigmatise-

ring

Socialt

Den samhälleliga diskursen placerar in arbetslösa 

unga vuxna med låg utbildningsnivå i en lägre ansedd

kategori och menar att det beror på individuellt 

ansvar och inte på struktur i samhället.

Hög

Territoriellt

Uttalanden i media av medborgarorganisationen 

Megafonen vilken säger sig representera förorten 

visar på den upplevda känslan av att var du bor avgör 

”vem du är” och vilka möjligheter i livet du har. För 

utsatta områden är känslan av uppgivenhet central.

Hög

Alienation

Utförsäljning av landstingsdriven vårdcentral i Husby 

kan uppfattas som att samhällsfunktioner försvinner.

Aspekten anses i denna analys till stor del inkluderas 

i stigmatisering, alienation kan ses som en konse-

kvens av stigmatiseringen. 

Ej bedömd

Ovan gjord genomlysning av tillämpliga delar av Västra Götalandsmodellen 

tillsammans med bedömning av grad av påverkan ger att följande aspekter bör 

ingå i den slutliga analysen samt ligga till grund för bedömning av hotade 

samhällsvärden.

- Svag tilltro till samhället (manifesterat i ”polishat”)

- Ej fungerande samhällsfunktioner (delar av samhället uppfyller inte 

ställda krav eller förhoppningarna från medborgarna)

- Politiska konflikter (samhällskritiska grupperingar existerar och 

verkar i området)

- Otrygghet (grundat i ett minskat förtroende för polisen bland, för situ-

ationen, kritiska grupper)

- Social och territoriell stigmatisering (ung arbetslös i ett utsatt område)

7 Bedömning i nivåerna; hög, medel, låg samt ej bedömd.


