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1 Inledning 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Platsen är stockholmsförorten Husby den 13 maj 2013. En 69-årig man beväpnad med en 

machete omringas av polisen i sin lägenhet och vägrar samarbeta. Mannen skjuts brutalt ned av 

flertalet poliser och dör. I polisen rapport beskrivs ett händelseförlopp som slutar med att 69-

åringen dör på sjukhus. Ögonvittnen i Husby hör snart av sig till polisen och media då det 

händelseförlopp som presenterats inte stämmer överens med vad som bevittnats. Att mannen 

skulle ha dött på sjukhus visar sig vara en lögn, som polisen sedermera erkänner, då mannen dog 

omgående på grund av de allvarliga skottskador han lidit, och bars ut i en liksäck från sin 

lägenhet sent på natten.
1
  

I Husby där misstron mot polisen sedan länge varit stor, började protester pyra mot 

dödskjutningen. I nästan en veckas tid försökte lokala organisationer som Megafonen och 

enskilda invånare föra en dialog med myndigheterna, i synnerhet polisen, men fick inget gehör, 

även om mediauppmärksamheten blev stor.
2
 En sedan länge groende frustration över det 

demokratiska underskottet och det bristande medbestämmandet för invånarna i Husby hade fått 

sin tändgnista. 

        Vi flyttar fram en vecka, till den 19 maj 2013. Kvällsmörkret hinner knappt lägga sig 

innan den första bilen antänds. Snart har de antända bilarna spridit sig igenom hela Husby och 

under de nästkommande dagarna sprider sig röklukten och elden från brända bilar till andra 

segregerade stadsdelar i Stockholm och i Sverige.
3
 Ännu en gång hade en segregerad förort till en 

av Europas huvudstäder, med låginkomsttagare och socioekonomiskt underprivilegierade 

invånare, fattat eld och vänt sig till våldshandlingar, som stenkastning mot brandkår och polis, 

som ett sätt kommunicera ett kollektivt missnöje och social orättvisa.  

                                                           
1
 Megafonens webbtidning, ”AYNA: Varför dom finns + lögnen om Husby-mordet igår”, 2013-05-14, 

http://megafonen.com/ayna-varfor-dom-finns-lognen-om-husby-mordet-igar/, (2013-12-15). 
2
 Megafonens webbtidning, ”Lyckad demonstration mot polisvåld”, 2013-05-16, http://megafonen.com/lyckad-

demonstration-mot-polisvald/, (2013-12-15). 
3
 ”Megafonens tal”, Svt.se, 2013-05-20, 

http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&positi

on=4, (2013-12-15). 

http://megafonen.com/ayna-varfor-dom-finns-lognen-om-husby-mordet-igar/
http://megafonen.com/lyckad-demonstration-mot-polisvald/
http://megafonen.com/lyckad-demonstration-mot-polisvald/
http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&position=4
http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&position=4
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I fem efterföljande dagar upprepas beteendet och en intensiv mediabevakning inleds av 

Stockholms förorter, både på nationellt och internationellt plan. Flera förklaringsmodeller 

presenterades i diverse tidningar, för att beskriva händelseutvecklingen och orsakerna till den 

uppkomna kaosartade situationen.   

Den ovan presenterade bilden av vad som skedde i Husby är grundad i Megafonens egna 

uttalanden och är en av många berättelser om vad som ”egentligen” hände i Husby under den 

andra hälften av maj månad 2013. Megafonen är enligt deras hemsida en ungdomsorganisation 

som organiserar ungdomar i förortern för social rättvisa. Megafonen jobbar både politiskt och 

socialt för att rusta upp Stockholms förorter och menar att den enda vägen för folket i förorten att 

få rättvisa och likabehandling är genom att mobilisera sig. Organisationens slagord är: ”En enad 

förort kan aldrig besegeras”, vilket säger oss en del om den inställning Megafonen har mot 

makthavarna och om vad de menar att förortens befolkning behöver göra för att hjälpa sig själva.
4
  

Detta är deras förmedlade sanning, men det tåls att erinra om att det finns många 

alternativa berättelser och ”sanningar” till hur Husbykravallerna ska uppfattas. Det är av den 

anledningen denna berättelse blir intressant att analysera. En person, liksom en organisations 

förklaring av en händelse, speglar vem denne är och vad denne representerar.  

         Megafonens bild av det inträffade anspelar på slående liknelser med kravallerna i två 

andra europeiska huvudstäder, Paris och London, åren 2005, respektive 2011. I Frankrike jagades 

två unga pojkar av utländsk härkomst av polisen och brändes till döds i en transformatorstation 

något som blev gnistan för de värsta oroligheterna i Frankrike sedan studentrevolten 1968.
5
 I 

London sköts Mark Duggan, en svart man, till döds av polisen vid ett trafikstopp.  Denna 

händelse kuliminerade två dagar senare i enorma upplopp i Londons norra stadsdel Tottenham, 

som sedermera spred sig vidare till andra städer i hela England.  

         Den förklaringsmodell som Megafonen använder sig av känns således igen från tidigare 

händelser där segregerade områden vars köpkraft är låg, liksom invånarnas inkomster och där en 

stor del av invånarna har invandrarbakgrund, revolterar efter ett dödsfall på en ”egen”. Det är i 

denna retoriska situation och kontext som Megafonen den 20 maj 2013 håller en presskonferens 

                                                           
4
 Om Megafonen, http://megafonen.com/om/, (2013-12-15). 

5
 Börtz, T, Betongen brinner – Om utanförskap i upploppens Frankrike (Börtz), Leopard förlag, Stockholm, 2007, s. 

13-14. 

http://megafonen.com/om/
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om det inträffade och skapar sig ett ansikte och på allvar presenterar sig som en röst för 

stockholmsförorternas invånare i den offentliga debatten. 

         I denna uppsats intresserar sig författaren ensidigt för ungdomsorganisationen 

Megafonens bild av det inträffade och i synnerhet för den fullsatta presskonferens där Megafonen 

i ett inledande tal presenterar sin bild av det inträffade för allmänheten. I Sverige blev effekten en 

bild av en mobiliserad förort, med talespersoner och agendor, som länge negligerats av staten, 

vars konsekvenser nu kom att beröra hela Sverige. Genom den mediabild som presenterades i och 

med Husbykravallerna ska i huvudsak Megafonens hantering av den retoriska situationen enligt 

Lloyd F. Bitzer och Richard E. Vatz teorier analyseras för att undersöka skapandet av 

organisationens ethos. Denna analys görs som ett led i en större frågeställning och diskussion om 

det Megafonen gör är att skapa en kollektiv gemenskapskänsla i förorterna. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats ska i huvudsak Megafonens talesperson Rami Al-Khamisis tal på Megafonens 

presskonferens att analyseras för att utreda Megafonens sätt att använda den retoriska situationen 

för att skapa och stärka sitt eget ethos. Vidare ska i denna uppsats utredas hur Megafonen jobbar 

för att skapa en kollektiv gemenskap i förorterna. 

      Frågor som här besvaras är bland annat: 

1. Varför bröt kravallerna ut? Varför just vid denna tidpunkt och på denna plats? 

2. Vilken är Megafonens tilltänkta publik under presskonferensen? Vem vill de övertyga? 

3. Hur påverkas Megafonens sätt att tala och uttrycka sig av majoritetssamhällets blick, då 

presskonferensen sänds i nationell TV? 

4. Är Megafonens ethos ett uttryck för en kollektiv gemenskap?  

Inom ramen för denna uppsats syfte inryms som synes många stora frågor. Metoden som i denna 

uppsats kommer att användas följer Lloyd F. Bitzers teori för en retorisk situation. Min 

förhoppning är att denna metod, utöver att besvara mina huvudfrågor, möjliggör att även andra 

intressanta iakttagelser innefattas och bidrar till en alltigenom spännande uppsats med ett givande 

innehåll att läsa. 
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1.3 Teori  

 

1.3.1 Retoriska situationer – en sammanslagning av två teorier 

 

I sin undersökning av den retoriska situationens natur skapade Lloyd F. Bitzer i artikeln ”The 

Rhetorical Situation” en teori om den retoriska situationen.
6
 Detta var ett tidigt försök att 

undersöka i vilka situationer som retoriska diskurser skapas, något som möttes av stor kritik, av 

vilka Richard E. Vatz kritik i artikeln ”The Myth of the Rhetorical Situation”, förtjänade mest 

uppmärksamhet. Vatz främsta invändning mot Bitzers teori var det filosofiska förhållningssätt 

som Bitzer utgick ifrån, dvs. att en retorisk situation i sig skulle ha en natur, en egen inneboende 

mening. Detta förhållningssätt överger Vatz och hävdar istället att retorisk situation är en produkt 

av retorns konstruerade händelseförlopp och dennes språkbruk.
7
 

      Enligt Bitzers teori består en retorisk situation av tre delar: Exigence (ett påträngande 

problem), audience (en publik) och constraints (retoriska villkor).
8
 En retorisk situation 

kännetecknas av ett påträngande problem, att något måste göras (därmed är retoriska situationer 

alltid persuasiva), och det som ska göras ska kunna avhjälpas genom retorisk diskurs. Vidare 

kräver en retorisk situation en publik som är kapabel att agera medlare till den förändring som det 

påträngande problemet kräver. Bitzer liknar det påträngande problemet vid en fråga, som väntar 

på att besvaras. På samma sätt styr också det påträngande problemet vilket svar som söks och 

krävs. Kraven som formar hela den retoriska situationen är de retoriska villkor som retorn måste 

förhålla sig till när ”frågan besvaras”.
9
 Dessa retoriska villkor delar Bitzer upp retoriska och icke-

retoriska bevismedel (begrepp hämtade från Aristoteles lära), som retorn kan använda sig av och 

måste förhålla sig till.
10

   

       Förhållningsättet som Bitzer därmed uppställer i sin teori reducerar retorns ansvar och 

funktion till en bättre eller sämre förmedlare av en redan bestämd berättelse, en objektiv sanning. 

Retoriken blir då, som Vatz påpekar, endast ett medel att bedöma hur bra retorn uppfattat den 

”verkliga” retoriska situationen. Följden är att retoriken blir en disciplin som parasiterar på andra 

                                                           
6
 L, Bitzer, The Rhetorical Situation (Bitzer), Philosophy & Rhetoric, Vol. 1, No. 1, 1968, s. 1-14.   

7
 R, Vatz, The Myth of the Rhetorical Situation (Vatz), Philosophy & Rhetoric, Vol. 6, No. 3, 1973, s. 156. 

8
 Bitzer, s. 6. 

9
 Bitzer, s. 9-12. 

10
 Bitzer, s. 8. 



7 

 

discipliner som t.ex. filosofi och statsvetenskap i sökandet efter vad ”den verkliga” situationen 

är.
11

   

         Vatz syn på retoriken som ämne och praktiskt medel är mer fristående än Bitzers 

situationsbundna syn, i detta hänseende. Vatz går emot förhållningsättet om existensen av en 

objektiv sanning, och därmed förkastar han Bitzers definition och användning av den retoriska 

situationen som något som följer av ett observerbart påträngande problem. Retoriken rör sig kring 

det sannolika, snarare än sanningen och verkligheten. ”Verkligheter” måste därför snarare ses 

som en produkt av retorn, som denne skapar.  En retorisk situation skapas genom två faktorer: Ett 

konstruerat händelseförlopp och det språk som retorn använder för att beskriva situationen. Vatz 

förståelse och förhållningssätt innebär således att varje beskrivning av en situation är godtycklig 

och dess mening en produkt av det språk som retorn använder.
12

 Följden av ett sådant 

förhållningssätt är att retoriken inte längre parasiterar på sanningssökande discipliner, utan skapar 

sig sin egna och givna plats som medel för förståelse och tolkning, i ett informationssamhälle där 

en händelse kan vara del av flera olika berättelser. Vidare flyttar detta förhållningssätt ansvaret 

till retorn (då händelsen inte längre är meningsskapande i sig) som genom sitt språkbruk ger 

händelser dess mening och kan kritiseras för detta.  

        Vatz har vunnit stort gillande för sin kritik av Bitzers teori, men står de verkligen i direkt 

opposition till varandra eller kan man betrakta de båda teorierna som komplement till varandra? 

Jag menar att båda teorierna kan vara givande för denna uppsats. I Vatz teori hittar jag en 

angreppspunkt som möjligen kan verka bryggande mellan de båda teorierna, och därmed 

möjliggöra en användning av båda teorierna i denna uppsats.  

          I Vatz teori framställs det som att retorn vid den kreativa processen att konstruera ett 

händelseförlopp, eller beskriva en situation, helt kan göra detta utan någon förankring i den 

historiska kontexten som händelsen som beskrivs kommer att inordnas under. Jag menar att vi 

gillar att inordna händelser under andra liknande händelser, och om jag bygger vidare på denna 

tankegång, så vill vi också anspela eller inspireras av liknande berättelser genom historien, av 

olika persuasiva skäl, för att vinna t.ex. identifikation och trovärdighet. Med andra ord finns det 

sällan en väg att gå som inte tidigare trampats på. En retor kan med andra ord inte helt skapa en 

ny väg, eller helt bortse från en publiks förväntningar, i en given kontext. Både retorn och 

                                                           
11

 Vatz, s. 158. 
12

 Vatz., s. 157. 
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publiken är ofrånkomligen påverkade av tidigare uppfattningar i liknande situationer. Med detta 

sagt kan däremot retorn själv välja hur denne vill positionera sig i förhållande till den historiska 

kontexten. Med detta föreslagna sätt att se på den historiska kontexten, dvs. som ett nät av 

historiska händelser och inte som en linjär process, så skulle man kunna säga att det inte finns en 

retorisk situation, utan att den retoriska situationen är ett av många perspektiv på ett påträngande 

problem som retorn själv väljer att beskriva. 

         Sammanfattningsvis innebär detta att jag, trots teoriernas skilda filosofiska 

utgångspunkter, väljer att se Bitzer och Vatz teorier som komplement till varandra. Bitzers teori 

kommer jag använda för att ge denna uppsats en struktur, och den kommer att fungera som en 

metodologisk grund. Bitzers teori om den retoriska situationen förklarar hur skapandet av retorisk 

diskurs går till i förhållande till den historiska kontexten som medföljer densamma. Vatz syn på 

retoriska situationer och den frihet som retorn har, tolkar jag som ett uttryck för hur retorn kan 

välja hur denne ska ta hänsyn till den historiska kontexten, detta genom att själv välja hur 

skildringen ska förmedlas, genom att konstruera ett händelseförlopp och valet av språk. Den 

retoriska situationen blir i korthet en fråga om positionering och om hur retorn formulerar ett 

påträngande problem och genom denna formulering kan styra över den retoriska situation som 

denne skapar. 

1.3.2 Den implicita författaren 

 

Wayne Booth presenterade 1961 boken The Rhetoric of Fiction, ett arbete som i huvudsak 

konceptualiserade det han benämnde ”the unreliable narrator”. I detta verk skapades många nya 

begrepp och teorier, varav teorin om ”the implied author” (den implicita författaren) blev den 

mest populära. 

        Den implicita författaren är ”[The] author who stands behind the scenes”.
13

 Detta 

förklarar Booth som att en författare alltid skapar en persona i en text, ett “second self”, som inte 

är densamma som den verkliga författaren.
14

 Den implicita författaren är ingen karaktär i en text, 

utan står för de stilitiska, ideologiska och estetiska implikationer som en analys av en given text 

ger uttryck för.
15

 Analysen görs alltid mot en text och är ingenting som analytikern själv kan hitta 

                                                           
13

 Booth, W, The Rhetoric of Fiction, (Booth), Chicago University Press, 2 ed., 1983, s. 151. 
14

 Booth, s. 151. 
15

 Booth, s. 151-152. 
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på. Analytikern utläser ideologiska, stilistiska och estetetiska implikationer ur texten och 

konstruerar sedan en fiktiv person och ger därmed texten ett ethos. På detta sätt möjliggörs en 

objektiv analys av en text och textens ”norm”, analysprodukten, kan sedan kritiseras och 

utvärderas. I retoriskt hänseende blir detta således ett utmärkt analysmedel där en övertygande 

text kan brytas ner till t.ex. värderingar och världsbilder, som antigen kan accepteras eller 

förkastas av läsaren. Accepterar läsaren den implicita författarens värderingar så kommer läsaren 

sannolikt att övertygas av texten. Detta kallar Booth för identifikation.
16

  

Ethos förklarades av Aristoteles som den karaktär en talare väljer att använda i ett tal.
17

 

Denna definition av ethos sammanfaller väl med den definition av persona som Booth menar att 

den implicita författaren är, dvs. en produkt av författaren, ett ”second self”, som är skild från den 

verkliga författaren. Denna definition av ethos eller persona innebär att den retoriska effekten av 

ethos i en text eller ett tal inte beror på en äkthet, utan uteslutande på trovärdighet.
18

 Aristoteles 

definition av ethos och Booths teori om persona, som är detsamma som det han kallar för den 

implicita författaren, är med andra ord bra överensstämmande.  

Valet av denna teori för att undersöka Megafonens ethos i deras tal den 20 maj 2013 är 

enkel: det blir en analys som tillgodser författaren av denna uppsats med en teoretisk modell för 

analysen av Megafonens valda ethos i detta tal. Det reducerar Megafonens ethos till bl.a. 

värdegrunder och en världsbild som möjliggör en moralisk och etisk bedömning av Megafonens 

karaktär, helt i linje med vad författaren av denna uppsats vill ta fasta på i denna uppsats. 

Förutsättningen för en konstruktion av den implicita författaren är en given text. Alla 

människor har en förförståelse när de läser en text som också speglar hur de kommer att motta en 

text. Kritik mot denna teori har handlat om just detta, om en analys av den implicita författaren 

kan göras på ett objektivt sätt. Jag menar att konstruktionen av den implicita författaren vilar på  

objektiva iakttagelser i en given text. Görs denna del av analysen på fel sätt, så blir även 

analysprodukten bristande. Därför menar jag att teorins duglighet som analysmetod inte förtas, 

utan snarare är det analytikern som ska kritiseras om analysen blir bristfälligt. 

I denna uppsats ska Booths teori om persona användas som analysverktyg för att 

undersöka Megafonens valda roll i detta tal. Med andra ord är Booths teori ett medel för att 

                                                           
16

 Booth, s. 158.   
17

 Hellspong, L, Konsten att tala – Handbok i praktisk retorik, Studentlitteratur, 2004, s. 51. 
18

 Ibid. 
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analysera Megafonens ethos, i denna uppsats. Booths teori är ett verktyg för analysera en text. I 

denna uppsats förstårs text i sin vidare betydelse och innefattar därmed även tal, som är 

analysföremålet för denna uppsats.  

1.3.3 ”Vi och dem” - En föreställd gemenskap  

 

En av de största forskarna inom identitetsteori är Benedict Anderson. Hans bok Den föreställda 

Gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning betydelse för studiet av 

identitetsskapande kan inte på något sätt förringas. Anderson hävdar att nationer och nationalism 

är en föreställd känsla av gemenskap som, å ena sidan förenar människor i nationer och andra 

sociala grupperingar, och å andra sidan verkar avgränsande från andra grupper eller nationer. 

Anderson menar att gemenskapen kan anses vara föreställd på grund av att t.ex. invånarna i en 

nation känner en gemenskap med varandra utan att medborgarna träffat, känt eller ens hört talas 

om ”mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden 

av deras gemenskap”.
19

  

        Anderson anser att det är på detta sätt som moderna nationer grundats. Språket är enligt 

denna teori en viktig beståndsdel i gemenskapsskapandet mellan grupper inom en nation och dess 

identifiering med varandra. Boktryckarkonsten och möjligheten att kommunicera via tidningar, 

romaner och dylikt blir sedermera det medel som genomdriver strävan efter en gemensam kultur. 

Idag sker detta identitetsskapande i större grad genom massmediala kanaler och 

utbildningssystemet.
20

 I kölvattnet av ytterligare en våg av främlingsfientliga krafter som svept 

över Europa och dessa krafters retoriska betoning på en gemensam kultur som är under hot av 

främmande människors invandring, stämmer bra överens med Andersons teori, där kulturella 

faktorn bestående av religion och språk har en avgörande betydelse för den nationella 

gemenskapen. Myter och symboler är även de av stor betydelse för den föreställda gemenskapen, 

där stora krigsslag, en gemensam flagga kopplad till stora historiska ögonblick, alla är led i 

gemenskapens identifiering. 

 Andersons identitetsteori kommer i denna uppsats att användas i en diskussion om 

Megafonens kollektiva gemenskapsskapande i förorten. 

                                                           
19

 Anderson, B, Den föreställda gemenskapen – Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 

(Anderson), Bokförlaget Daidalos, 2005, s.21.  
20

 Anderson, s. 113. 
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1.4 Metod och disposition 

 

Denna uppsats kommer bestå av en analysdel och en diskussionsdel. I den första delen ska 

Megafonens presskonferens i samband med Husbykravallerna analyseras utifrån metoden, 

hämtad från Bitzers teori, om den retoriska situationen. Som förklarat ovan väljer jag att använda 

mig av en sammanslagning av både Bitzer och Vatz i min förståelse av denna teori, och i denna 

uppsats, även som metod. Till att börja med ska en ethosanalys av det påträngande problemet 

göras utifrån Booths teori om den implicita författaren. Denna del följs sedan av en analys av 

presskonferensens publik utifrån identifikation hämtad ifrån Booths teori om den implicita 

författaren.  

        Angående de retoriska villkoren, ska yttre faktorer som kan ha påverkat Megafonens sätt 

att uttrycka sig diskuteras utifrån perspektiv av majoritetssamhällets påverkan, identitetsskapande 

och ”gemenskap i utanförskapet” att dryftas. Denna del kommer verka överbryggande till 

uppsatsens sista del (diskussionsdelen).  

      Diskussionsdelen i denna uppsats kommer att problematisera den företagna analysen i 

uppsatsens första del utifrån paralleller till de franska upploppen och Benedict Andersons teori 

om gemenskapsbildande och nationell identitet för att utreda framkomsten av en kollektiv 

gemenskap i förorten.     

1.5 Material och avgränsningar  

 

Det material som ligger till grund för denna uppsats är i huvudsak Megafonens presskonferens i 

samband med Husbykravallerna.
21

 Endast presskonferensen inledande tal av Rami Khamisi är 

intressant för denna framställning, då detta är Megafonens officiella uttalande med anledning av 

Husbykravallerna.
22

 Denna presskonferens kommer att användas för att analysera Megafonens 

sätt att använda sig av en retorisk situation för sitt eget ethosskapande och för skapandet av en 

kollektiv gemenskap.  

                                                           
21

 Megafonens presskonferens har i min transkriberade version delats upp i sex olika stycken för att underlätta 

hänvisning, se bilaga 1. 
22 ”Megafonens tal” (2013-05-20), Svt.se, 

http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&positi

on=4.  

http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&position=4
http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&position=4
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         Denna uppsats är inte i första hand en situationsanalys av Husbykravallerna, utan en 

ethosanalys av ungdomsorganisationen Megafonen. Med denna valda avgränsning innebär det att 

alternativa berättelser om händelseförloppet i Husby blir av mindre relevans eller av ingen alls. 

Det som däremot kan vara intressant är den historiska kontext som Megafonen genom sin 

presskonferens inordnar sig under, dvs. liknande berättelser i liknande situationer. Genom en 

sådan historisk anknytning kan Megafonens positionering utredas i ett led att undersöka om sättet 

de talar på för att skapa sitt ethos och en kollektiv gemenskap i förorterna, följer någon slags 

tradition. Den valda teorin för att utreda Megafonens ethos kommer i huvudsak att intressera sig 

för språkval och de värdegrunder som kommer till uttryck  i deras tal.  

 

1.6 Tidigare forskning 

 

1.6.1 Mediernas verklighet, vår verklighet 

 

Medieforskaren Jesper Strömbäck anser att media kommit att spela en avgörande roll och deras 

inflytande växer sig allt starkare på maktspelets arena.
23

 Folk vänder sig till mediekanalerna för 

information om lokala och globala händelser, och medierna står i centrum för 

samhällskommunikation. Strömbäck menar att detta har bidragit till media är en kraft att räkna 

med när det kommer till opinionsbildning. Strömbäck menar att media formar vår verklighet, vad 

vi vet om omvärlden och omgivningen omkring oss. För oss är medias rapportering av 

verkligheten mer vår verklighet än självaste verkligheten.  

Ekecrantz & Olsson menar att medierna mer eller mindre har ensamrätt på att vara 

informationsförmedlare.
24

 Informationsmonopolet har dock gjort att internet har vuxit fram som 

en alternativ informationskanal där individer själva kan söka och byta information och 

erfarenheter med varandra. Kampen om läsare tog fart under tidiga 1900-talet, då tidningarna 

började tryckas i massupplagor. Trots att tidningarna syftade till att objektivt förmedla och 

reflektera samhällets klimat, började konkurrensen mellan de olika mediekanalerna få tydliga 

effekter. Ekecrantz & Olsson lyfter fram att informationens kvalitet i många fall kan ta skada på 

                                                           
23

 Strömbäck Jesper, Den medialiserade demokratin: om journalistikens ideal, verklighet och makt, SNS Förlag, 

Stockholm, 2004. 
24

 Ekecrantz, J, & Olsson, T, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det 

informerade förnuftets historia, Carlsson Bokförlag, Stockholm, 1994. 
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grund av medias behov av att sälja sin information så snabbt och effektivt som möjligt. Ekecrantz 

& Olsson kritiserar mediekanalerna och menar att de tenderar att vrida informationen för att 

antingen förenkla eller dramatisera den rapporterade nyheten. Informationen ses som nyheter och 

som ständigt måste uppfattas som intressant och aktuellet. Behovet av att få ut informationen 

snabbt och enkelt till befolkningen har skett på bekostnad av att vi har förlorat informationens 

djupare skikt, menar Ekecrantz & Olsson.  

Synen på media och makt är ett ämne som även Castells diskuterar i sin bok 

Informationsåldern och menar att efter 1970-talet inleddes det en informationsteknologisk 

revolution, vilket resulterade i att de flesta samhällen runt om i världen har inträtt i den s.k. 

"informationsåldern".
25

 Denna informationsepok har kraftigt påverkat hur vi förhåller oss till 

världen och till vår omgivning. Konsekvenserna av mediernas rapportering och människans 

ständiga uppkoppling till informationsflöden har kommit att medföra grundläggande förändringar 

i samhällsstrukturer, vilket har fått fundamentala konsekvenser för hur kultur, ekonomi och makt 

organiseras i dessa samhällen. Castells menar vidare att det nu mer är andra aktörer, speciellt 

olika typer av informationsförmedlande kanaler, som avgör och influerar människors synsätt, 

förhållningssätt och åsikter. 

1.6.2 Media, makt och kravaller 

 

Paulina Boija tar avtramp i tidigare forskning kring media och medias makt på individens 

förhållningssätt till verkligheten och analyserar hur Dagens Nyheter valde att skildra upploppen i 

Frankrike under hösten 2005.
26

 Boija analyserade hur Dagens Nyheters texter gällande 

kravallerna i Frankrike beskrev hur människorna bakom upproren agerade, deras bakgrund, 

sociala sammanhang, samt motiven bakom dess agerande. Motivet bakom valet av Dagens 

Nyheter som analyskälla gjordes på grund av dess position som Sveriges ledande dagstidning 

som ansågs ha en hög trovärdighet som sanningsförmedlande nyhetskälla hos det svenska folket.  

                                                           
25

 Castells, M, Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Band 1, Nätverkssamhällets framväxt, Bokförlaget 

Daidalos, Göteborg, 2001. 
26 

Boija, P,”Den farliga underklassen”- Dagens Nyheters skildring av händelserna i Frankrike under hösten 2005. 

Projektarbete framlagd vid Fakulteten för Samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, 2006. 
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Boija använder sig av ett diskursanalytiskt perspektiv för att visa att hur mediekanaler 

såsom Dagens Nyheter påverkar synen på vår verklighet och att strävan efter objektivitet är ett 

lopp som inte kan vinnas. Dagens Nyheter publicerade den första artikeln i dagstidningen 

gällande upproren i Frankrike efter att upproren var inne på sitt femte dygn.  

Boija understryker i sin analys att Dagens Nyheters rapportering av kravallerna som ägde 

rum i Frankrike år 2005 delvis döljer eller inte tillräckligt mycket uppmärksamar klasskonflikten 

som starkt präglar Frankrikes gator. Boija menar att under analysens gång borde klasskonflikten, 

rasism och etnicitetsdiskurser lyfts fram som bakomliggande faktorer till upprorets gnista och 

detta borde ha fått större utrymme i media. Boija menar att istället för att beskriva de verkliga 

förhållandena och aktörerna, så vinklade journalisterna för Dagens Nyheter händelserna och 

förstärkte en snedvriden bild om de aktörer som deltog i kravallerna. Aktörerna vart stämplade 

som unga och dumma. De beskrevs som bråkstakar, som mer eller mindre var uttråkade och bara 

ville få utlopp för sitt missnöje mot något, mot någon. 

 

1.6.3 Media, kravaller och ”vi och dem” 

 

Edward Said undersöker i sin erkända postkoloniala studie om orientalism hur västvärlden med 

hjälp av språkbruk skapat en klyfta gentemot öst. Denna teori har kommit att verka som 

förklaringsmodell och tillämpas gentemot allt och alla som anses vara annorlunda. Media har 

makten att forma representationer av grupper och individer, genom att måla upp en bild av “den 

andre”. På så sätt lyfts olikheter fram och förstärker uppdelningen mellan olika grupper. Ett 

exempel på hur media belyser olikheter är genom språkvalet av “vi” och “dem”. Där “vi” är 

européerna, “vi” är normen, medan “de andra” är icke-européer, de andra som står utanför 

normen, eftersom de är från Orienten. “De andra” anses med andra ord vara en motbild till 

“oss”.
27

  

Ylva Bruner framhäver att samhällen har svårt för att acceptera “den andre”, som deras 

jämlike.
28

 Många gånger blir “den andre”, framställd i media som en icke-verklig person, någon 

som står utanför normen och samhället. Antingen kan “den andre” enligt Bruner, göras till offer 

                                                           
27 

Said, E, Översättning: Hans O. Sjöström; förord: Sigrid Kahle, Orientalism, Ordfront förlag, Stockholm, 1997. 
28

 Brune, Y, Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism, Carlsson 

Bokförlag, Stockholm, 1998. 
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eller till förövare. När aktörerna inte framställs som offer menar Bruner att de framställs av 

journalister, politiker och experter som att de tillhör en brottsdiskurs; systematiska, hotande och 

kriminella. Detta menar Bruner är ett väldigt vanligt fenomen när olika grupper gör uppror mot 

statsmakten och de rådande förhållandena.  

Detta tar författarna Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi, avstamp i 

och menar att dagens samhälle har en tendens att skapa en andra-fiering, för att kunna förstå sig 

på sig självt. Där förorterna tenderar att få stå i centrum för ”annorlundahet”, och människorna 

som bor där blir “de annorlunda”, och ett “vi och dem” skapas. Vidare menar författarna att 

media har kommit att spela en allt större roll i bibehållandet och reproduceringen av synen på 

annorlundaheten, och förstärkandet av “vi och de andra”- tänkandet.
29

 

I sin analys om upproret i Tottenham, skriver Lindahl om hur media och statliga 

representanter såsom politiker och poliser valde att bevaka kravallerna och vilken bild som 

reproducerades i media. Lindahl framhäver att kravallerna som inträffade i London år 2011 är ett 

bra exempel på vad som kan hända när förortens medborgare känner sig glömda, diskriminerade 

och förtrycka av deras egen stat. Känslan av diskriminering vilar starkt på samhällets uppfattning 

om områdena som “dåliga”, dvs. på den bild i media som skapats av dessa områden.  

Man kan dra paralleller mellan kravallerna i London, Frankrike och Sverige. Missnöjet i 

Sveriges förorter har under senaste åren fått mer dagsljus av mediekanaler. Detta missnöje har 

även kommit till uttryck genom diverse uppror runt om i Sveriges förorter. Lindblom skriver att:  

 

Järvaområdet finns ett par områden med omfattande utanförskap. Rinkeby, Tensta och Husby 

har de senaste åren drabbats av flera upplopp där våld och hot mot samhällsföreträdare 

förekommit. Social oro är ofta en benämning på anlagda bil- och skolbränder, stenkastning mot 

myndighetsutövare, skadegörelse, hot och våld mot tjänstemän samt upplopp.
30

  

 

Lindbloms studievisar att stridigheterna i Järvaområdet började glöda för cirka fem år sedan, när 

samhällsinstitutioner såsom arbetsförmedlingen, apotek, restauranger och diverse affärer flyttade 

                                                           
29

Ericsson, U, Molina, I & Ristilammi, P-M, Miljonprogram och media - Föreställningar om människor och 

förorter, Sverige, Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2002.. 
30

Lindahl, R, OM SAMTIDA UPPLOPP - Teoretiska perspektiv på strukturellt och direkt våld, Examensarbete 

framlagt vid Fakulteten för Samhällsvetenskapliga och sociologiska studier, Umeå universitet, 2012. 
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från området eller tvingats lägga ner.
31

  Detta medförde en förstärkt exkludering- och 

utanförskapskänsla bland områdets invånare, och ett ”vi och dem” perspektiv började allt mer ta 

fäste. En negativ spiral börjar nu formas, där isolering leder till exkludering, vilket leder till ökad 

känsla att man blir stigmatiserad och diskriminerad. Områden som upplever att de lever utanför 

samhället tenderar även att ha en högre kriminalitetsfrekvens än andra områden. Även den 

negativa synen på offentliga personer som representerar staten, såsom polisen, förstärks i sådana 

områden. Känslomotiven bakom de destruktiva handlingar som utförs av unga i dessa områden, 

är att de upplever frustation, besvikelse, social orörlighet och rastlöshet. Lindblom har genom att 

intervjua poliser, politiker och individer som bor i området, kommit fram till att alla 

respondenterna anser att media med deras subjektiva skildringar och reportage gör mer skada än 

nytta. Mediekanalerna bidrar till att stämpla vissa områden som bättre än andra, och på så sätt 

med att upprätthålla och reproducera synen på ”vi och dem”. Detta menar respondenterna är ett 

problem eftersom media bara rapporterar när något negativt händer i området, och sällan när 

något positivt händer. Lindblom menar att media tenderar att framställa områdets unga som 

bråkstakar och kriminella och polisen framställs som hatad av områdets invånare. Detta får 

konsekvensen att upproren som inträffar i sådana områden inte får den eftertanken som den 

kanske förtjänar. Aktörerna kopplas istället ihop med området som de bor i och blir stämplade ur 

samma negativa ton som området tidigare blivit. De strukturella orsakerna bakom upploppens 

utbrott undersöks därför inte i lika stor utsträckning som de kanske hade gjort om upproren 

inträffade i områden som samhället anser spegla det officiella ”riktiga” Sverige, menar Lindblom. 

 

                                                           
31

Lindblom, J, Den sociala bakgården; En kvalitativ studie om hur yrkesverksamma och boende i Järvaområdet 

uppfattar social oro, Examensarbete framlagd vid Fakulteten för Samhällsvetenskapliga och sociologiska studier, 

Stockholm universitet, 2013. 
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2 Del ett – Megafonens ethos och den retoriska situationen 

 

Som diskuterats i denna uppsats teoridel så skiljer sig Bitzers teori om den retoriska situationen 

från Vatz syn på saken. Kort menar Bitzer att retorisk diskurs följer ett påträngande problem, som 

ett svar följer en fråga. Det finns således en retorisk situation, med ett passande svar. Vatz hävdar 

snarare att en retor själv skapar den retoriska situationen genom ett konstruerat händelseförlopp 

och det språkbruk som retorn använder sig av. Det påträngande problemet är med andra ord en av 

retorn konstruerad verklighet. 

        I denna uppsats utgår författaren från att retorn, i detta fall Megafonen (eller dess 

talesperson), har en fri vilja att själv konstruera ett händelseförlopp, i enlighet med Vatz teori. 

Författaren menar med detta att Megafonen, i och med den uppstådda situationen hade 

möjligheten att själva förklara och berätta den verklighet som de upplevde att upploppen var ett 

uttryck för. Megafonens presskonferens och berättelse är med andra ord en självvald 

positionering som kan ställas mot liknande händelser genom historien. Låt oss därför börja med 

att titta närmare på Megafonens presskonferens och den valda positioneringen. Vad är det 

påträngande problemet och den valda retoriska situationen, enligt Megafonen? I ljuset av Booths 

teori om den implicita författaren, ska sedan de värdegrunder som uttrycks i Megafonens 

beskrivning av det inträffade undersökas.  

2.1.1 Det påträngande problemet 

 

Megafonens talesperson Rami Al-Khamisi inleder talet med en kort presentation och övergår 

sedan i talets första stycke till att tydligt förklara tändgnistan till det nu redan inledda upploppet i 

Husby. Denna av Megafonen konstruerade berättelse ger oss således svar på frågor som varför 

kravalleran utbröt just på denna plats och varför just vid den tidpunkten. Det finns två 

övergripande orsaker som presenteras redan i första stycket och den första lyder som följer: 

 

Det som av polisen och media stämplas som ett allmänt kaos, det vill säga, det som alltid 

skrivs om förorten och dess folk är vi övertygade om, efter att ha talat med många människor 
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igår, är en protest mot måndagens mord. Effekten av polisens mord på den 69 åriga mannen i 

Husby kom alltså igår kväll, en konflikt mellan polisen och husbys medborgare.
32

 

 

I enlighet med Vatz teori om konstruerade händelseförlopp, så kan vi i och med det citerade ovan 

dra slutsatsen att Megafonen valt ”mord[et] på 69 åriga mannen” som folkets påträngande 

problem och detta är således orsaken till de reaktioner som nu visar sig i form av brända bilar 

och våldshandlingar. Det är när man hårdrar det en ”konflikt mellan polisen och Husbys 

medborgare”, menar Megafonen.   

       Nästa orsak som tidigt framlyfts berättas på följande vis: 

 

[…] det finns personer som anser att det här är det enda sättet att uttrycka sin frustration när 

andra demokratiska vägar är stängda för att uppnå rättvisa. Organisering finns bland oss, 

fredliga demonstrationer har hållits, men dialogen har lämnats obesvarad.
33

 

 

Det som här berättas om är det demokratiska underskottet som medborgarna i Husby känner. 

Detta är en av huvudpunkterna som Megafonen vill belysa som orsak till de våldsamheter som 

nu äger rum. Det är dessa två linjer, polisens ohörsamhet, brutalitet och mord på en av Husbys 

medborgare, samt de bristande demokratiska möjligheterna är det som lett till den kaosartade 

situationen i Husby. Dessa teman varvas genomgående i hela Megafonens tal på 

presskonferensen. 

Detta är det som Megafonen menar är det påträngande problemet för Husbys 

medborgare. Det är Megafonens konstruerade verklighet. Vi kan nu gå över till Booths teori om 

den implicita författaren för att få klarhet i hur detta språkligen uttrycks och vad dessa uttryck 

ger för ideologiska implikationer. Vilka är Megafonen? 

 

2.1.2 Megafonens ethos  

 

Innan denna analysdel företas kan Booths teori erinras om igen. Det som sägs explicit i texten är 

inte alltid det intressanta. Det är de underliggande värderingarna, stilistiska och estetiska 

egenskaper som texten ger uttryck för som är det som konstruerar den fiktiva personen, eller en 

                                                           
32

 Megafonens tal, första stycket. 
33

 Megafonens tal, första stycket.   
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persona, den implicita författaren. I denna del ska vi titta närmare på hur (med vilket språkbruk) 

Megafonen förklarar händelserna i Husby, och utifrån deras språkbruk och Booths teori om den 

implicita författaren främst söka efter värdegrunder i texten. 

       I andra stycket i Megafonens tal ges en utförlig beskrivning av hur folk på plats i Husby 

upplevde polisen intåg i deras bostadsområden: 

 

Polisen gick till attack mot de boende. Försvarslösa människor blev slagna med batong och 

bortjagade från sitt eget område. Vi hade helt enkelt inte längre rätt att vistas […] utanför våra 

egna hem  […] att ifrågasätta polisen metoder och deras respons eller att springa efter oss och 

ge igen från flera olika håll med sina hundar och batonger. Urskiljningslöst slog polisen mot 

ungdomar, föräldrar […] och även mot stadsdelens egna fältassistenter.
34

 

 

Sättet som Megafonen beskriver polisens agerande mot de ”försvarslösa” medborgarna anspelar 

på det mord som den valda berättelsen bygger på. Människor hyser redan en stor misstro mot 

polisen och Megafonen gör ingen hemlighet av att organisationen delar folkets misstro mot 

polisen. Genom att göra detta förstärker Megafonen sin förankring hos folket, som de gett sig i 

kast med att företräda. Missaktningen mot polisens metoder uttrycker de i fjärde stycket:  

 

Idag är statens lösning på den höga arbetslösheten och maktlösheten en ökad polisbevakning 

[…] och en militarisering av förorten. Vad denna avhumaniserande politik lett till kunde vi 

bland annat se i förra veckan då polisen ansåg sig ha rätt att storma en 69 årig […] och brutalt 

ha ihjäl honom. Människor har börjat frukta för sina liv för vad polisen numera är kapabel till 

att göra.
35

 

 

Det som vid en första anblick kan se ut som en enkel redogörelse för hur polisen missbrukat sin 

makt och gjort fel vid ett enskilt tillfälle, övergår i detta stycke till en längre och en pågående 

historia om ett maktförtryck som polisens brutalitet varit ett betydande medel i. 

”Ojämlikhet”, ”rättigheter”, ”social rättvisa” och ”demokrati” är ord som används 

genomgående i de styckena i talet som handlar om berättelsens andra orsakspunkt: det 

demokratiska underskottet. I talets tredje stycke säger Megafonen: 

                                                           
34

 Megafonens tal, andra stycket.  
35

 Megafonens tal, fjärde stycket.  
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Folk som har valt att debattera, argumentera och demonstrera mot polisvåldet fick nu 

batonger slängda mot sig. […] polisens våld riktades mot alla i Husby. Vi i Megafonen […] 

har försökt gå andra vägar. Vi har nyttjat våra demokratiska rättigheter för att få gehör och 

ställa poliserna till svars. […] i onsdags höll vi en demonstration utanför polishuset i Kista där 

vi framförde våra krav […]. Vi har inte hört något. Varken från polisen eller andra 

myndigheter. […] Det svenska rättssystemet har vid flera tillfällen visat att människor i 

förorten diskrimineras […]. Vi vet att upploppen är symptom på större samhällsproblem som 

länge växt fram ur den ökande ojämlikheten […]. 
36

  

 

I detta stycke framställer sig Megafonen som en förespråkare av demokratiska medel. 

Megafonens organisation och arbete vilar på demokratiska värderingar, vars innebörd kommer 

att specificeras ytterligare längre ned i analysen.  

            Observera att Megafonen betonar att fredliga och demokratiska medel är deras sätt att 

arbeta för social jämlikhet, men gör detta utan att ta ett tydligt avstånd från de våldsamheter, 

brott och den vandalisering som begåtts av andra i Husby under natten. Återigen håller 

Megafonen ”sitt folk” om ryggen, medan man för sin egen agenda vidare. Vad säger detta om 

Megafonen? Här skulle man kunna påstå att Megafonen huvudsakligen begagnar demokratiska 

medel, men att när dessa medel inte kan tillgås eller inte räcker till, andra medel, även olagliga 

sådana kan vara ett alternativ.  

       Megafonens avslutande stycken (fem och sex) handlar mer om deras egen roll i ljuset av 

händelserna i Husby.  

 

Gårdagens upplopp kan endast förklaras som ett svar på polisens brutalitet och maktens 

oförmåga att skapa ett jämlikt samhälle. Megafonen är den konstruktiva kraften och vår 

lösning är sociala satsningar i våra områden. Händelser som denna kan endast 

förebyggas med lika förutsättningar för alla och inkluderingar av förortens befolkning. 

[…] De måste lyssna på oss, folket, och göra det på allvar, bara då kan vi undvika 

liknande situationer i framtiden. Vi kräver social rättvisa. Våra makthavare måste sluta 

behandla människor i förorten som djur. Det är vi som får möta polisen salvor, batonger 

och hundar. De säger gå hem! Det här är vårt hem och vi försvara det! Så länge våra 

politiker blundar för problemen och våra gator fylls med adrenalinfyllda poliser med 
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vapen så går vi ingenstans. Vi står upp för vår förort. En enad förort kan aldrig 

besegras!
37

 

Som synes övergår talet i dessa stycken till att i huvudsak handla om Megafonen och inte lika 

mycket om orsakerna och effekterna längre. Dessa delar ger oss svar på vad Megafonen anser är 

den rätta vägen att gå för att undvika liknande händelser igen. Vi får ett svar på frågan om vad de 

demokratiska medel som Megafonen vill förlita sig på är. Det handlar om fler sociala satsningar, 

en ökad medebestämmanderätt för folket i Husby och en dialog med polis och myndigheter, 

snarare än en ökad polisbevakning. Här framställs deras krav för fortsättningen, krav som 

Megafonen menar bör beaktas för att liknande händelser inte ska inträffa igen. Att samarbeta 

med ”folket”, blir i detta stycke detsamma som att samarbeta med organisationen Megafonen. 

Den påpekade risken för nya upplopp ligger som ett hot för myndigheterna, om dessa inte 

lyssnar till Megafonens krav om social rättvisa och ekonomiska satsningar i förorterna. De 

använder med andra ord den uppkomna situationen som ett medel för att få igenom sina krav, 

som de menar är detsamma som Husbys krav. 

2.1.3 Slutsatser - Det påträngande problemet och den implicita författarens värderingar 

 

Som fastslagit i avsnittet om det påträngande problemet så belyser Megafonen på denna 

presskonferens två huvudpunkter i sin berättelse av det inträffade: Polisens brutalitet och maktens 

förtryck mot förortens invånare, manifesterat i mordet på 69-åringen och det demokratiska 

underskottet i form av social ojämlikhet, myndigheters ohörsamhet och en strängt begränsad 

medbestämmanderätt i Husby. Upploppen är, enligt Megafonen, en direkt effekt av detta.  

          Detta konstruerade händelseförlopp är en del av Megafonens ethosskapande verksamhet 

och är en tydlig historisk positionering i linje med t.ex. den berättelse som ”de förtryckta” 

förmedlade i och med upploppen i Frankrike och i England, 2005 respektive 2011. Även här 

beskrivs en segregerad förort, med låg köpkraft, invånare med låg inkomst, där invånarna till stor 

del består av invandrare.  Problemen ”hanteras” av staten med en ökad polisbevakning och 

invånarna känner en känsla av maktlöshet och att deras rättigheter diskrimineras. Känslan av 

maktlöshet rinner tillslut över när polisen mördar en av förorterns medborgare och effekten blir 

våldsamma upplopp för att kommunicera det kollektiva missnöjet.  
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    Genom att framställa situationen på detta sätt blir Megafonen berättelse en fortsättning på 

en redan befintlig historisk kontext av andra liknande händelser, med liknande orsaker och 

effekter. Denna position ger Megafonen en maktställning som staten inte kan blunda för. Det 

Megafonen egentligen säger när de positionerar sig på detta sätt genom sin berättelse, kan 

formuleras i stil med: ”Börja lyssna på folket (Megafonen) annars kommer bilar brinna och staten 

lida större ekonomiska och sociala förluster än vad våra krav kommer kosta. Det händer här och 

det har hänt tidigare. När folket negligeras är effekten ett upplopp”. Denna maktställning som 

Megafonen skapar sig är något som stärker deras ethos inför det folk som de påstår sig företräda, 

men även deras position i den allmänna debatten. I Megafonen har det förtryckta folket helt 

plötsligt fått en röst och ett medel till förändring, som de saknat tidigare. 

            Vad gäller språkbruket och analysen enligt Booths teori om den implicita författaren kan 

följande fiktiva person konstrueras: Den fiktiva personen bor i Husby. Denna person upplever 

polisens ökade närvaro som negativ. En av den fiktiva personens viktigaste värdegrunder är att 

polisen inte är där för honom, utan för att tillvarata statens intressen och hålla den fiktiva 

personen och andra husbyinvånare, dvs. ”problemfolket” under kontroll. Efter mordet på den 69-

åriga husbybon hyser den fiktiva personen stor misstro mot polisen, som är kapabel till mord. 

Med polisen kan man idag inte samarbeta. 

           Den fiktiva personen tror däremot på demokratiska och fredliga medel. Problemen i 

Husby kan varken lösas genom ökad polisbevakning eller genom att bränna bilar. Den fiktiva 

personen tror på sociala insatser och på politiska- och sociala attitydsförändringar för att 

motarbeta den pågående segregeringen av förorten. Den fiktiva personen tror verkligen på denna 

väg, men när staten, polisen och andra myndigheter inte lyssnar på fredliga demonstrationer och 

andra demokratiska uttryckssätt så måste andra medel tillgripas. Den fiktiva personen tar inte 

avstånd från våldshandlingar, och ger uttryck för att social orättvisa ibland måste bekämpas med 

icke-fredliga medel. Detta kan ses som ett uttryck för den fiktiva personen brinnande 

engagemang för social rättvisa, men skapar samtidigt en bild av den fiktiva personen som 

oberäknelig och som en potentiell fara för samhället. Att följa lagen är inte viktigare än varje 

individs rätt till likabehandling. 

         Den fiktiva personen menar att exkluderingen av förortens befolkning är ett stort problem 

och bidrar till en segregering och diskriminering av förortens befolkning. Detta är också en 
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förklaring till den ökade polisbrutaliteten i området. Att inkludera förorterns befolkning är ett 

viktigt steg i det fortsatta arbetet. Den fiktiva personen ger här uttryck för en medvetenhet om 

rasistiska strukturer som måste övervinnas. 

        De åsikter och värdegrunder som här konstruerats är det ethos, den persona, som 

Megafonen i sitt tal den 20 maj 2013 skapade.  

 

2.2 Publiken 

 

I denna uppsats ska här det språkbruk, premisser och slutsatser som Megafonen använder i sitt tal 

diskuteras för att på så sätt undersöka vilken målgrupp talet var ämnat för. Om föregående avsnitt 

avslöjande Megafonens ethos, så är tanken att detta avsnitt ska avslöja vilken publik som 

Megafonens främst talar till genom deras förklaringsmodell. 

       Genomgående i talet så används ord som ”vi”, ”oss”, ”folket”, ”vårt” ”Husbys befolkning”, 

”Husbys medborgare”, ”alla i Husby” och liknande ord och blandas friskt i meningar där 

Megafonen för fram sin egen agenda. Ett exempel på detta är: ”Vi är för social upprustning av 

vårt område och det måste politiker förstå. De måste lyssna på oss, folket, och göra det på allvar 

[…]”.
38

 I denna mening står egentligen ”vi” för Megafonen, men detta ”vi” blir i detta styckes 

fulla kontext i princip detsamma som ”folket”. Att använda detta språkbruk är ett effektivt sätt att 

skapa en brygga mellan organisationen och folket. Organisationens medlemmar är dessutom 

husbybor och delar därför geografiska, ekonomiska och sociala förutsättningar med övriga 

husbybor. Att tala på detta sätt blir därför naturligt, även om det ur ett retoriskt perspektiv är 

högst anmärkningsvärt, som ett led i gemenskapsbildandet och mobiliseringen av förorten. 

         De premisser och slutsatser som måste accepteras av åhöraren är de orsaker som 

Megafonen presenterar som förklaring för det som har skett. Som utrett i tidigare avsnitt finns det 

två huvudlinjer i Megafonens tal. Polisen brutalitet i förorterna som utmynnat i ett mord är den 

tändande gnistan för upploppet, för en maktlös förort som segregerats och lämnats utan 

demokratiskt inflytande. Denna förklaringsmodell kan tänkas accepteras av en åhörare som är lik 

den fiktiva personen (Megafonens ethos) beskriven ovan. En åhörare som upplevt polisen 

påtagliga närvaro och diskriminerande beteende i förorten kommer identifiera sig med den fiktiva 
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personens berättelse om polisbrutalitet och (om denne är av utländsk härkomst) rasism. Mordet 

på den 69-åriga husbygrannen blir för åhöraren en symbol för den avhumanisering som skett av 

förortens invånare, och den resultatlösa demonstration som Megafonen anordnade med anledning 

av mordet, blir en symbol för maktens ohörsamhet gentemot förorternas befolkning.  

         Kan åhöraren identifiera sig med dessa upplevelser så kommer denne troligen att övertygas 

av Megafonens tal och känna en gemenskap med organisationen och Husbys befolkning, om än 

en föreställd gemenskap. Detta kallar Booth i sin teori för identifikation.  

2.3 De retoriska villkoren 
 

I denna del ska de retoriska villkoren diskuteras i ljuset av Megafonens självvalda positionering 

och påträngande problem, som i sin tur konstituerar de retoriska villkor som kommer att styra 

Megafonens tal. De retoriska villkoren kan antingen vara retoriska eller icke-retoriska. Aristoteles 

förklarar det som att artistiska eller icke-artistiska bevismedel. Artistiska bevismedel är sådana 

som retorn kan styra över, övervinna, skapa eller använda, medan icke-artistiska bevismedel är 

sådana som inte talaren måste förhålla sig till och inte kan ändra på genom ett tal, som t.ex. 

hudfärg och kön.
39

  

          Megafonen väljer i sitt tal att framställa mordet på en 69-åring husbybo och det 

demokratiska underskottet som den utlösande faktorn till kravallerna. De retoriska villkoren som 

sedan följer är en konsekvens av detta val av påträngande problem. Att en 69-åring sköts till döds 

av polisen hade kunnat förklaras som ett misstag, en separat händelse eller inte nämnts alls, som 

förklaring till upploppen, men här gör Megafonen ett medvetet val, som kommer att spegla hela 

talets utformning.  

         Vi har därmed ett påträngande problem, som valts av Megafonen och därmed formar hela 

deras retoriska situation. Effekten av detta val som påträngande problem möjliggör berättelsen 

om en omfattande polisbrutalitet som länge förtryckt förortens befolkning och anspelar dessutom 

på känslor av sorg och otrygghet som redan finns i spel med anledning av mordet på 69-åringen 

en vecka tidigare. Polisen som hatobjekt ligger nära till hands. Fakta är, hur man än vrider och 

vänder på det, att en äldre man i Husby avlidit till följd av polisens dödande skott.  
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         Vidare kan vi undersöka hur Megafonen porträtterar sin egen roll för det sociala arbetet i 

Husby. Megafonen förklarar att ”fredliga demonstrationer har hållits”
40

 och ”så sent som i 

onsdags höll vi en demonstration utanför polishuset i Kista”
41

. Ställ dessa uttalanden mot 

Megafonens oförmåga (eller ovilja) att ta avstånd från de våldshandlingar som upploppen har 

inneburit, och det dilemma som det retoriska villkoren konstituerar blir tydligt. Megafonen vill i 

detta skede inte göra någon moralisk bedömning av den omfattande skadegörelse som upploppet 

resulterat i. Megafonen är väl medveten om att deras förankring hos folket i Husby är viktigt för 

deras egen rätt att tala för dem, men samtidigt står majoritetssamhället, media och public service 

ivrigt framför dem och vill ha svar på vad som händer och vad som bör göras. Megafonen uttalar 

tydligt att deras övertygelse ligger i sociala satsningar och menar att ”händelser som denna endast 

kan förebyggas med lika förutsättningar för alla och inkludering av förorterns befolkning.”
42

Detta 

påstående blir dock något hängande i luften eftersom Megafonen representerar hela Husby, där 

några av dessa under natten begått våldsbrott och orsakat stor skadegörelse för att genomdriva 

förändring. Megafonen kan inte ta avstånd ifrån dessa, utan att riskera sitt anseende bland folket. 

Megafonens val att inte fördömma bilbränningar och stenkastning påverkar deras bild som 

organisation, en tveksamhet som kan uttryckas i vaga ord som att ”Megafonen inte är främmande 

för våldshandlingar som medel för att uppnå sina mål om social rättvisa och lika förutsättningar 

för alla”. 

          De retoriska villkoren möjliggör att ett visst händelseförlopp konstrueras, men tvingar 

samtidigt retorn till avvägningar. I detta tal lutar Megafonen tydligt åt ”sina egna”, snarare än mot 

majoritetssamhällets bild av situationen, som fram tills Megafonens uttalande förlitat sig på 

polisens rapporter och frånvarande journalisters bild av en förort i en oprovocerad revolt mot 

makten. Megafonen förhåller sig, enligt mig, väldigt lyckosamt i deras avvägning och skapar 

genom den valda retoriska situationen en identifikation hos sin publik (främst Husbys folk), 

samtidigt som deras egna agendor genomdrivs. Husbys befolkning känner igen sig i Megafonens 

identitetsskapande berättelse och majoritetssamhället presenteras med en bild av en mobiliserad 

förort som jobbar med demokratiska medel för att uppnå social rättvisa, men som länge 

negligerats av makten och slutligen fått förorternas invånare att revoltera. 
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3 Del två – Diskussion om förortsidentitet och kollektiv gemenskap 

 

 
Inledningsvis kan något sägas om de slutsatser som den företagna analysen ovan gav. Genom den 

företagna analysen har Megafonens ethos redogjorts för. Den företagna analysen har även gett 

oss svar på hur Megafonen valt att positionera sig, genom valet av den påträngande problemet, 

som sedermera verkar styrande för hur Megafonen förmedlar den retoriska situationen som 

Husbykravallerna innebar. Megafonens framställda ethos anspelar på den frustration som Husbys 

befolkning känner med anledning av det mord som begåtts i deras förort, och vars 

omständigheter polisen ljugit om. Genom det konstruerade händelseförlopp som Megafonen 

presenterar anknyter man till en historisk kontext av liknande upplopp i t.ex. Frankrike och 

England. De konstruerade händelseförloppen är i närmaste identiska med varandra, där förorter 

till Paris och London även de fattar eld efter att en förortsmedborgare dödats av polisen eller till 

följd av ett polisiärt ingripande.  

 Det är därför intressant att diskutera vilken funktion denna historiska kontext har för 

Megafonens egna ethos. Megafonens valda förklaring till upploppen kan inte vara en slump. Det 

följer nämligen stora fördelar med att porträttera det inträffade i Husby på företagna sätt. Natten 

innan presskonferensen och Megafonens talesperson Rami Al-Khamisi tal, har ett hundratal bilar 

bränts och stenar kastats mot polis och brandkår. En vecka innan har en granne i Husby skjutits 

till döds av polisen. Händelserna tyder på att vissa sörjer och känner frustration över det tragiska 

mordet på en granne, medan andra nått sin gräns för vad de kan tolerera. Till detta tillåts polisen 

utreda sig själv och vägrar lyssna till folkets protester. I Megafonens tal förstärks vissa händelser 

för att skapa en kollektiv gemenskap utifrån de extrema känslor som redan ligger i luften. I denna 

situation med hela mediesverige på plats i Megafonens lokaler i Husby blir effekten av den 

berättelsen Megafonen presenterar av hög igenkänningsfaktor och språkbruket, med en tydlig 

betoning på ”vi”, ”vårt”, ”oss”, ”förortens befolkning”, som löper genomgående i talet skapar en 

genuin känsla av gemenskap för Husbys medborgare. De demokratiska medel man använt för att 

bli hörda har inte gett resultat. De delar alla samma sorg, besvikelse och frustration och inte minst 

ett utanförskap, som Megafonen på ett konstruktivt sätt använder för att skapa sig ett 
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handlingsutrymme och för att ena förorten, dvs. i ett ”vi”, mot ”dem” (polisen, myndigheterna 

och det övriga samhället). 

3.1 Megafonens ett ethos – ett uttryck för en kollektiv gemenskap?  

 

I Benedict Andersons teori om föreställda gemenskaper så förklaras alla sociala grupperingar, 

och nationalism, som en produkt av människors föreställningar om sammanbindande faktorer och 

intressen, dem emellan. Dessa föreställningar är i stor grad en produkt av språkliga signaler om 

en ursprunglig tillhörighet och betraktas som något icke valbart, utan är något som är oss givet.
43

 

Även om det Anderson beskriver är en teori om nationalism kan den användas för att beskriva 

framväxten av andra föreställda gemenskaper. Här ska i ljuset av Megafonens tal en konstruktion 

av en kollektiv gemenskap redogöras för.  

I Ove Sernhedes bok Ungdom och kulturens omvandling diskuteras det han kallar för ”det 

nya klassamhället och förortens stigmatisering”. I denna text konstaterar Sernhede att 

Västeuropeiska länders utveckling mot postindustriella samhällen har bidragit till en tilltagande 

social polarisering, som förklaras med de senaste decenniernas urholkning av välfärdsstaten. 

Detta har i sin tur skapat en situation där miljoner människor i Europa idag tvingas leva i 

fattigdom.
44

 De urbana miljöerna eller gettona i Västeuropeiska länder jämförs i denna text med 

de amerikanska motsvarigheterna och här anmärks många viktiga skillnader dessa emellan, och 

som också speglas i Megafonens tal. I denna del använder Sernhede segregeringen i Frankrike 

som sitt främsta exempel och drar därifrån paralleller till utvecklingstendenser i svenska förorter.  

Europeiska getton är etniskt heterogena, vilket innebär att de som blir socialt exkluderade 

inte lika tydligt kan tala om detta utanförskap i termer om ras och etnicitet, även om rasismen och 

de sociala spänningarna blir allt mer tydliga.
45

 I Megafonens tal nämns tendenser till att det 

befolkningen i Husby upplever är rasism, men av just den anledning, att Husby består av en 

heterogen grupp av människor, blir det svårt att i talet uttrycka det som drabbar förortens 

befolkning med begreppet rasism. Istället används ord som ”exkludering”, ”ojämlikhet” och 

”diskriminering” för att beskriva den känsla som i amerikanska getton tydligare hade förklarats 
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som en segregering på grund av rasism. En träffande beskrivning på den känsla som med andra 

ord förmedlas i Megafonens tal är en ”rasism utan ras”.
46

 En stor del av Husbys befolkning är av 

utländsk härkomst, där alla, oavsett etnisk tillhörighet diskrimineras. 

Upploppen i Frankrike förklaras som en djupt rotad vrede som följer av att alltid bli 

behandlad som en andra klassens medborgare. Omvärlden är en kränkande plats där förorten blir 

de förtrycktas enda tillflyktsplats.
47

 Denna berättelse känner vi igen från Megafonens tal, där ord 

som ”polisen våld riktades mot alla i Husby” och ”människor i förorten diskrimineras och inte får 

den rättvisa de förtjänar”.
48

 Förortens befolkning är något annat än den övriga svenska 

befolkning, i maktens ögon, vilket Megafonen tydligt markerar genom hela sitt tal. Vidare blir 

anknytningen till förorten inte bara en tillflyktsort, utan den plats där förortens befolkning skapar 

sig sin identitet. Att kämpa för sin förort blir detsamma som att försvara sig själva, och det är här 

kampen mot ordningsmakten blir av symbolisk betydelse. Sernhede använder ordet 

stadsdelsnationalism för att förklara förortens betydelse för invånarnas egen identitet. Megafonen 

uttrycker den känslan i sitt tal med orden: ”De (polisen) säger gå hem! Det här är vårt hem och vi 

försvarar det!”.
49

 Av dessa ord kan utläsas att polisen anses vara ett hot mot förorten, som 

förortens medborgare måste försvara sig mot.  

Föraktet eller till och med hatet mot polisen uttrycks aldrig explicit i Megafonens tal, men 

genomsyrar talet från början till slut. Den ökade polisbevakning i förorten ses inte som ett led i 

att tjäna Husbys befolkning, utan uppfattas snarare som ordningsmän tillsatta av en 

ockupationsmakt för att kontrollera befolkningen. Megafonen uttrycker denna känsla med 

konstaterandet att statens lösning på de sociala problemen, med en ökad polisbevakning, endast 

lett till en avhumaniserande politik, som mordet på den 69-åriga mannen är ett bevis på.
50

 

Polisföraktet är viktigt för att skapa en identifikation bland Husbys folk och är en viktig pjäs i 

Megafonens strävan att bli accepterade som förortens röst. Förortsfolkets sammandrabbningar 

med polisen i Husby under maj månad kan översättas i kampen om kontrollen över territoriet, 

dvs. förorten, och är en stor del i förortsfolkets identitet. 
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3.2 Slutsats 
 

I denna diskussion har uppsatsens analysprodukt använts för att utreda om det ethos som 

Megafonen antar i deras tal på presskonferensen kan konstituera en mer allmän definition av hur 

Husbys befolkning ser på sig själva. Med andra ord kan den ovanstående diskussionen kunna 

formuleras som: Är Megafonens ethos ett uttryck för en kollektiv gemenskap? Som visat i 

ovanstående avsnitt kan slutsatser dras från Megafonens tal som visar på detta. Megafonens 

språkbruk särskiljer dem inte från Husbys befolkning på något sätt, utan Megafonen är, precis 

som övriga drabbade Husbybor, och ingen skillnad mellan det Megafonen vill framställa sig som 

skiljer sig från det folket är.  

Ovanstående diskussion visar att Megafonen och deras ethos är ett uttryck för en kollektiv 

gemenskap, med vissa särskiljande karaktärsdrag som är typiskt för förortens befolkning. 

Megafonen och Husbys befolkning består av en stor invandrad befolkning som förpassats till 

heterogena getton i förorterna. Anknytningen till förorten blir befolkningens enda tillflykt ifrån 

en hotande omvärld. Förorten är deras hem och den enda plats där förortens folk känner sig 

trygga. Dessa omständigheter har utvecklat en sorts stadsdelsnationalism som i hög grad 

upprätthålls av språkliga tecken, där symboler som polishat och en misstro mot makten pga. ett 

demokratiskt underskott och en begränsad medbestämmande rätt, är viktig för identiteten och den 

kollektiva gemenskapen. 
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4 Sammanfattning 

 

Martin Luther King Jr. uttalade orden ”A riot is the language of the unheard”.
51

 Dessa ord 

stämmer bra överens med vad Megafonen menar att Husbykravallerna var. Den 19 maj 2013 

brändes de första bilarna i Stockholmsförorten Husby som respons på polisens dödskjutning av 

en husbybo. Fredliga demonstrationer hade veckan innan hållits som en protest mot polisen och 

maktens missbruk i förorten, men dessa gav inga resultat. Den 19 maj 2013 blev därför Husby 

ännu en europeisk huvudstadsförort, vars marginaliserade folk, tvingats till våldshandlingar och 

omfattande skadegörelse för att få sina röster hörda. 

 Det är i denna retoriska situation som Megafonen, en lokal ungdomsorganisation, kallar 

till presskonferens för att ge sin bild av det inträffade. Hela mediesverige finns representerade på 

plats och Megafonen framställs på allvar, för den breda svenska offentligheten, som förortens röst 

i strävan efter social rättvisa.  

 Uppsatsen består av en analysdel och en diskussionsdel. I den första delen analyserades 

Megafonens tal i samband med Husbykravallerna utifrån metoden, hämtad från Bitzers teori, om 

den retoriska situationen. Som förklarat i uppsatsens teoridel använder jag mig av en 

sammanslagning av både Bitzer och Vatz i min förståelse av den retoriska situationen, och i 

denna uppsats, används även teorin som metodologisk grund. Först görs en ethosanalys av det 

påträngande problemet utifrån Booths teori om den implicita författaren. Denna del följs sedan av 

en analys av presskonferensens publik utifrån begreppet identifikation hämtad ifrån Booths teori. 

Angående de retoriska villkoren diskuteras yttre faktorer som kan ha påverkat Megafonens sätt 

att uttrycka sig på.       

Diskussionsdelen i denna uppsats problematiserar den företagna analysen i uppsatsens 

första del utifrån paralleller till de franska upploppen och Benedict Andersons teori om 

gemenskapsbildande och nationell identitet för att utreda en möjlig framkomst av en kollektiv 

gemenskap i förorten.     

                                                           
51 Martin Luther Kings tal,”The Other America”, 1968, http://www.gphistorical.org/mlk/mlkspeech/mlk-gp-

speech.pdf, s.2. 
 

http://www.gphistorical.org/mlk/mlkspeech/mlk-gp-speech.pdf
http://www.gphistorical.org/mlk/mlkspeech/mlk-gp-speech.pdf
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 Den inledande analysen visar att den valda retoriska situationen som Megafonen väljer att 

presentera i sitt tal i stora drag sammanfaller med orsaksbeskrivningar av kravallerna i Frankrike 

och i England. Den valda positioneringen i förhållande till den retoriska situationen menar jag är 

ett medvetet val som stärker förtroendet för Megafonen, hos sitt eget folk genom identifikation 

och hos offentligheten genom dess förankring i liknande händelser.  

Ethosanalysen utmynnar i följande värdegrunder hos den fiktiva personen: Den fiktiva 

personen bor i förorten Husby och känner som många en stor misstro mot polisen och makten, i 

synnerhet efter det inträffade mordet på en granne, och maktens ohörsamhet för demokratiska 

protester. Dessa är viktiga beståndsdelar i den värdegrund som den fiktiva personen har. Polisen 

är snarare att likna vid ordningsmän tillsatta av en ockupationsmakt för att kontrollera 

problembefolkningen. Den fiktiva personen är av demokratisk övertygelse, och menar att social 

upprustning och politiska och sociala attitydsförändringar är den enda vägen för att undvika 

liknande situationer igen. Den fiktiva personen tar dock inte avstånd från våldshandlingar, och 

ger uttryck för att social orättvisa ibland måste bekämpas med icke-fredliga medel. Detta kan ses 

som ett uttryck för den fiktiva personen brinnande engagemang för social rättvisa, men skapar 

samtidigt en bild av den fiktiva personen som oberäknelig och som en potentiell fara för 

samhället. Att följa lagen är inte viktigare än varje individs rätt till likabehandling, är en annan 

viktig värdegrund som genomlyser talet. Den fiktiva personen menar att exkluderingen av 

förortens befolkning är ett stort problem och bidrar till en segregering och diskriminering av 

förortens befolkning. Den fiktiva personen ger här uttryck för en medvetenhet om rasistiska 

strukturer som måste övervinnas. 

Utifrån den bild Megafonen skapar av sig själva och förorten i sitt tal, frågar jag sedan om 

Megafonen ger uttryck för en kollektiv gemenskap i förorten eller åtminstone gemensamma 

omständigheter. I uppsatsen andra del diskuteras detta utifrån termer om föreställda gemenskaper 

och identitet. Resultatet i denna del besvarar denna fråga jakande. 

Megafonen och deras ethos är ett uttryck för en kollektiv gemenskap, med vissa 

särskiljande karaktärsdrag som är typiskt för förortens befolkning. Megafonen och Husbys 

befolkning består av en stor invandrad befolkning som förpassats till heterogena getton i 

förorterna. Anknytningen till förorten blir befolkningens enda tillflykt ifrån en hotande omvärld. 

Förorten är deras hem och den enda plats där förortens folk känner sig trygga. Dessa 
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omständigheter har utvecklat en sorts stadsdelsnationalism som i hög grad upprätthålls av 

språkliga tecken, där symboler som polishat och en misstro mot makten pga. ett demokratiskt 

underskott och en begränsad medbestämmande rätt, är viktiga för identiteten och den kollektiva 

gemenskapen. 
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Bilaga 1 – Megafonens tal från presskonferensen den 20 maj 2013 

 

Detta är en transkriberad version av Megafonens tal på presskonferensen i Husby den 20 maj 

2013, i samband med Husbykravallerna.  Detta tal har av författaren till denna uppsats 

transkriberats och styckeindelats. Länk till presskonferensen finns på SVT.se 

(http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&context

SectionId=2&position=4). 

 

1. Megafonen är en organisation som organiserar unga i förorten, för social rättvisa. Vi som är 

närvarande här bevittnade det som hände igår och ska ge en bild av det inträffade. Det som av 

polisen och media stämplas som ett allmänt kaos, det vill säga, det som alltid skrivs om förorten 

och dess folk är vi övertygade om, efter att ha talat med många människor igår, är en protest mot 

måndagens mord. Effekten av polisens mord på den 69 åriga mannen i Husby kom alltså igår 

kväll, en konflikt mellan polisen och husbys medborgare. Detta är absolut inte en slump, ett 

isolerat upplopp, det finns personer som anser att det här är det enda sättet att uttrycka sin 

frustration när andra demokratiska vägar är stängda för att uppnå rättvisa. Organisering finns 

bland oss, fredliga demonstrationer har hållits, men dialogen har lämnats obesvarad. Polisen 

utreder sina egna och säger att inget fel har skett, trots att sanningen är enkel, det som hände i 

måndags var ett mord på en av våra grannar. 

 

2. Lukten av rök spred sig igenom bostadsområdet och ledde till att många av oss tog oss ut på 

Husbys gator av nyfikenhet, vi möttes av maskerade poliser i hjälm med hundar och dragna 

batonger. Polisen gick till attack mot de boende som hade samlats på torget. Försvarslösa 

människor blev slagna med batong och bortjagade från sitt eget område. Vi hade helt enkelt inte 

längre rätt att vistas där vi ville, utanför våra egna hem. Vi hade inte heller rätt att ifrågasätta 

polisen metoder och deras respons eller att springa efter oss och ge igen från flera olika håll med 

sina hundar och batonger. Urskiljningslöst slog polisen mot ungdomar, föräldrar som hade samlats 

på torget, och även mot stadsdelens egna fältassistenter. 

 

 

http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&position=4
http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=2&articleId=1237099&type=embed&contextSectionId=2&position=4
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3. Folk som har valt att debattera, argumentera och demonstrera mot polisvåldet fick nu batonger 

slängda mot sig. Då blev det tydligt att polisens våld riktades mot alla i Husby. Vi i Megafonen 

och andra från området har försökt gå andra vägar. Vi har nyttjat våra demokratiska rättigheter för 

att få gehör och ställa poliserna till svars. Så sent som i onsdags höll vi en demonstration utanför 

polishuset i Kista där vi framförde våra krav om en oberoende utredning och en offentlig ursäkt 

till den anhöriges familj och hela Husbys befolkning från polisen. Vi har inte hört något. Varken 

från polisen eller andra myndigheter. Det svenska rättssystemet har vid flera tillfällen visat att 

människor i förorten diskrimineras och inte får den rättvisa som de förtjänar. Vi vet att upploppen 

är symptom på större samhällsproblem som länge växt fram ur den ökande ojämlikheten som vi 

ser i vårt samhälle. Rapporter har senaste veckan visat att Sverige är det land där inkomstklyftorna 

ökar mest, marginaliseringen och fattigdomen slår hårdast på förortens befolkning. Vi är mycket 

oroliga över denna utveckling. Och vi är övertygade om att reaktionerna igår natt är ett resultat av 

samhällets ojämlikhet och polisens brutalitet i våra förorter.  

 

4. I decennier har det förts en politik som har försämrat livet och segregerat människor i förorten. 

Idag är statens lösning på den höga arbetslösheten och maktlösheten, som många upplever, en 

ökad polisbevakning och en militarisering av förorten. Vad denna avhumaniserande politik lett till 

kunde vi bland annat se i förra veckan då polisen ansåg sig ha rätt att storma en 69 årig psykiskt 

sjuk mans hem och brutalt ha ihjäl honom. Människor har börjat frukta för sina liv för vad polisen 

numera är kapabel till att göra.  

 

5. Vi i Megafonen har i flera år försökt belysa de problem som finns i Husby och andra förorter och 

förstår orsakerna till reaktionerna igår, när övriga samhället under lång tid valt att blunda för 

problemen. Gårdagens upplopp kan endast förklaras som ett svar på polisens brutalitet och 

maktens oförmåga att skapa ett jämlikt samhälle. Megafonen är den konstruktiva kraften och vår 

lösning är sociala satsningar i våra områden. Händelser som denna kan endast förebyggas med 

lika förutsättningar för alla och inkluderingar av förortens befolkning. Vi tror på andra metoder 

för motstånd då våra områden tar smällen när dessa incidenter inträffar. Vi är för en social 

upprustning av vårt område och det måste politikerna förstå. De måste lyssna på oss, folket, och 

göra det på allvar bara då kan vi undvika liknande situationer i framtiden. 
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6. Vi kräver social rättvisa. Våra makthavare måste sluta behandla människor i förorten som djur. 

Det är vi som får möta polisen salvor, batonger och hundar. De säger gå hem! Det här är vårt hem 

och vi försvara det! Så länge våra politiker blundar för problemen och våra gator fylls med 

adrenalinfyllda poliser med vapen så går vi ingenstans. Vi står upp för vår förort. En enad förort 

kan aldrig besegras. Tack ska ni ha! 

 

Rami Al-Khamisi, 

Aktiv i Megafonen och boende i Husby. 
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