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Abstract 

Title: Råslätt - A discourse analysis of three versions of a neighborhood  

 

The aim of this study is to examine how different actors of the society speak about and 

portrays the Råslätt neighborhood. Further we study how using different terms to describe the 

area can come to affect the area and its residents. This study is done by using a qualitative 

method in the form of document analysis based on official documents from three different 

actors of the society and we also conducted three interviews with representatives from each 

actor. Different themes are examined that have been identified using a discourse analysis. 

Through the themes three different discourses were created and identified which are being 

used by the actors in describing Råslätt. The discourses are then compared with each other. 

The result shows that there are similarities and differences between the discourses in how 

Råslätt is described. The result shows that the terms used in the different discourses create 

different versions of the Råslätt neighborhood. The result also shows that, within the 

discourses the actors of society consciously relate to their use of language and that the 

decision of using or not using a particular term has been made with insight to the risk of 

stigmatization that might emerge. In conclusion the result shows that the language used by 

the actors of society affect how they justify their own work. 

 

Keywords: actors of society, Råslätt neighborhood, discourse analysis, social 

construction, document analysis, semi-structured interviews. 

 

  



Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur olika samhällsaktörer framställer och talar om 

bostadsområdet Råslätt. Vidare studerar vi hur användningen av olika benämningar för att 

beskriva området kan komma att påverka området och dess invånare. Studien är genomförd 

utifrån en kvalitativ metod i form av en dokumentanalys av officiella dokument från tre olika 

samhällsaktörer samt tre intervjuer med en representant för varje aktör. Olika teman som 

identifierats genom en diskursanalys granskas. Utifrån dessa teman urskiljdes och skapades 

tre olika diskurser avseende hur aktörerna beskriver Råslätt. Därefter jämförs diskurserna 

med varandra. Resultatet visar att det finns likheter och skillnader mellan diskurserna 

avseende hur Råslätt beskrivs. Vidare visar resultatet att benämningar som används inom de 

olika diskurserna skapar olika versioner av bostadsområdet Råslätt. Resultatet visar också att 

samhällsaktörerna inom diskurserna medvetet förhåller sig till deras språkval där valet av att 

använda eller inte använda en särskild benämning har gjorts med insikt av risken för 

stigmatisering. Slutligen visar resultatet att samhällsaktörernas språkval påverkar hur de 

legitimerar deras eget arbete. 

 

Nyckelord: samhällsaktörer, bostadsområdet Råslätt, diskursanalys, social 

konstruktion, dokumentanalys, semistrukturerade intervjuer. 
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1. Inledning 

 

Det finns ett intresse för att kartlägga de sociala villkoren i bostadsområden. Exempelvis 

undersöker Sampson och Raudenbush (1999) hur fysisk och social oordning påverkar staden 

och dess invånare. Även Kooi och Patchin (2008) var intresserade av att undersöka 

neighborhood disadvantage i medelstora städer. Quillian och Lagrange (2016) intresserade 

sig för att jämföra den socioekonomiska segregationen i storstäder i USA och Frankrike. 

Bakgrunden till och ambitionen bakom kartläggningar av det här slaget är att öka kunskapen 

om dessa områden och även erbjuda beslutsunderlag till politiker och beslutsfattare 

(Andersson & Musterd, 2010).  

 

Frågan är aktuell för socialt arbete eftersom de områden som kartläggs inte sällan uppfattas 

som belastade till följd av hög brottsfrekvens, stor arbetslöshet eller låg inkomstnivå. Krivo 

och Peterson (1996) konstaterar till exempel i en studie att brottsligheten är mycket högre i 

strukturellt missgynnade områden än i andra områden. Sättet att presentera resultaten och 

benämningarna på som används i undersökningarna kan dock variera. Exempelvis används 

benämningarna segregerade områden (Quillian & Lagrange, 2016), territoriell stigmatisering 

(Wacquant refererad i Sernhede, 2004:112), känsliga stadsdelar (Wacquant, 2004), 

missgynnade områden (Kooi & Patchin, 2008) samt områden med fysisk och social oordning 

(Sampson & Raudenbush, 1999). 

 

Den här studien fokuserar på stadsdelen Råslätt i Jönköping då den är föremål för 

kartläggningar och kunskapssammanställningar som initieras av olika samhällsaktörer. I den 

här studien analyseras hur polismyndigheten, Jönköpings kommun och bostadsbolaget 

Vätterhem framställer och beskriver Råslätt i sina kartläggningar och 

materialsammanställningar.  

1.1 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur olika samhällsaktörer framställer 

stadsdelen Råslätt genom produktionen av områdesstatistik och kartläggningar av olika slag. 

Vidare är syftet att analysera vilka konsekvenser benämningarna som samhällsaktörerna 
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använder sig av kan få för området och dess invånare. I denna studie är det 

polismyndighetens, Jönköping kommuns och bostadsbolaget Vätterhems kartläggningar som 

kommer granskas. Frågeställningarna är följande:  

 

● Hur framställer olika samhällsaktörer området Råslätt? 

● Vilka konsekvenser leder benämningarna till för området och dess invånare?  

 

1.2 Läsanvisning  

 

Efter denna inledande del följer nästa kapitel där en redogörelse över forskningsläget görs 

med fokus på intresset för kartläggning, vad inom områdena som kartläggs och vilka effekter 

kartläggningar kan ge upphov till. Därefter följer ett kapitel där den teoretiska 

utgångspunkten redovisas. I det fjärde kapitlet redogörs för metoden och de tillvägagångssätt 

som tillämpats i denna studie varefter det femte kapitlet redovisar resultatet. Resultatet består 

av tre delar där den första utgör en mer beskrivande del och de två senare är av mer 

jämförande och analyserande karaktär. Det femte kapitlet avslutas med slutsatsen. Därefter 

följer en avslutande diskussion i kapitel sex.  
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2. Tidigare forskning 

 

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning som anses vara relevant för studiens syfte. 

Tyngdpunkten i avsnittet ligger på hur tidigare forskning har fokuserat på att kartlägga olika 

bostadsområden och deras sociala villkor. Bland annat beskrivs vilka olika variabler som 

använts inom tidigare forskning samt hur dessa påverkar resultatet som uppnås. Vidare 

åskådliggörs även vilka effekter kartläggningarna kan ge upphov till.  

2.1 Kartläggning av områden 

 

Intresset för att kartlägga sociala villkor i olika bostadsområden har en lång tradition inom 

samhällsvetenskapen. Stadsforskningen har sin grund i artonhundratalets växande storstäder 

(Lindner, 2013). Lindner (2013) skriver att den fattigare delen av staden ofta uppfattades som 

”farlig” av medelklassen. De första utforskarna av städerna bör enligt Lindner (2013) även 

anses ha ingått i denna samhällsklass. För många var de fattigare delarna okända vilket enligt 

Lindner (2013) gjorde att det blev stadsforskarnas uppgift att lära känna dessa områden. 

Chicagoskolan är en sociologisk inriktning som är känd av de flesta och som enligt Giddens 

och Sutton (2014) visade stort intresse för städerna och deras sociala villkor. Enligt Lindner 

(2013) räknas denna stadssociologiska Chicagoskola idag som en av stadsforskningens 

viktigaste strömning.  

 

Intresset för stadsdelar och bostadsområden kvarstår än idag och det förekommer ett flertal 

studier där forskare på olika sätt intresserat sig för att mäta och kartlägga de sociala villkoren 

inom dessa. Quillian och Lagrange (2016) är i en studie intresserade av att jämföra den 

socioekonomiska segregationen i storstäder mellan USA och Frankrike. De använde sig av 

variablerna socioekonomisk segregation, anställningsstatus och utbildning som mått på 

socioekonomisk segregation för att möjliggöra jämförelsen mellan länderna. Resultatet i 

studien visar att skillnaderna i den socioekonomiska segregationen beror på skillnaderna i det 

statligt understödda bostadsbyggandet som råder mellan USA och Frankrike. De kommer 

även fram till att etnicitet samt förhållandet mellan stad och förort saknar betydelse för frågan 

om socioekonomisk segregation. Brewster Stearns och Logan (1986) granskar i en studie 

måtten som används för att mäta segregation vilket även Jargowsky (1996) är intresserad av. 

Brewster Stearns och Logan (1986) argumenterar för att måttet forskaren använder sig av 
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påverkar resultatet för studien varför val av mått spelar stor roll.  De kom i studien fram till 

att det är viktigt att valet av mått görs utifrån den aspekt av segregation som forskaren är 

intresserad av och inte utifrån ett standardval.  

 

I en studie om missgynnade områden undersöker Krivo och Peterson (1996) förhållandet 

mellan missgynnandet av ett område och brottsfrekvensen. De undersöker även kopplingen 

mellan etnicitet och högre brottsfrekvens i extremt missgynnade områden. Vad gäller 

kartläggning varierar därmed sätten att beskriva ett bostadsområde på men även sätten att 

mäta de sociala villkoren i dessa. Det finns dock vissa gemensamma nämnare. Insamlade data 

innefattar ofta statistik över invånarnas socioekonomiska status såsom i studien av Quillian 

och Lagrange (2016) och till exempel Brewster Stearns och Logan (1986). Social rörlighet, 

som in- och utflyttning till och från området, är en annan vanligt förekommande indikator 

(Andersson & Bråmå, 2004). Utöver detta är kriminalitetens utbredning (Krivo & Peterson, 

1996) och relationerna inom området och mellan grannar (Andersson & Bråmå, 2004; Kooi 

& Patchin, 2008) något som granskas i ett flertal studier. Den fysiska karaktären avseende 

förfallna och otillräckliga byggnader är en annan aspekt som av forskare uppmärksammats ha 

betydelse då man mäter de sociala villkoren i bostadsområden (Andersson & Bråmå, 2004).   

2.2 Kartläggningars omfattning  

 

Inom forskning om sociala villkor i bostadsområden förekommer kartläggningar av 

varierande art. I Micheners (2013) studie ligger fokus på datamaterial som handlar om fysisk 

och social oordning. Hon ville undersöka skillnaden mellan det som objektivt beskrivs som 

oordning i ett bostadsområde samt invånarnas subjektiva uppfattning och hur dessa kan 

kopplas till det lokala politiska engagemanget. Genom observationer konstaterades att den 

fysiska oordningen innefattade att det förekom skräp, ölflaskor, övergivna bilar och graffiti i 

området. Den sociala oordningen omfattade öppen narkotikahandel, personer påverkade av 

alkohol och narkotika samt prostitution i gatubilden. Invånare i området intervjuades sedan 

för att ge sin bild och uppfattning av området. Michener (2013) kom bland annat fram till att 

invånares uppfattningar av störningar i området behöver vara lagom allvarliga för att 

motivera till ett lokalt politiskt engagemang. Upplever invånarna störningarna i området som 

alltför svårhanterliga menar Michener (2013) att hopplösheten istället kan få övertaget. Vad 

resultatet också visar är att den sociala störning som anses vara objektiv också påverkar 
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processen som avser politiska beslut gällande området (Michener, 2013). Även Marco, 

Gracia, Tomás och López (2015) intresserar sig i en studie för oordning och hur detta mäts, 

där fysisk och social oordning uppfattas som underkategorier. Studien resulterade i en 3-

faktorsmodell som mäter fysisk - och social oordning samt fysiskt förfall. Dessa tre faktorer 

kunde enligt forskarna associeras med tre egenskaper för bostadsområden: socioekonomisk 

status, koncentrationen av immigranter och instabilitet på bostadsmarknaden. I en studie om 

social desorganisation kom Kooi och Patchin (2008) fram till att stabilitet på 

bostadsmarknaden bidrar till minskad social desorganisation i områden. Detta resultat styrker 

den association som Marco et al. (2015) gjorde. Sampson och Raudenbush (1999) analyserar 

orsakerna bakom och konsekvenserna av offentlig oordning som omfattar både social och 

fysisk oordning. Den sociala oordningen omfattar enligt studien beteende som uppfattas som 

främmande och hotfullt såsom verbala trakasserier, prostitution samt berusning på allmän 

plats och grupper av våldsamma unga män i det offentliga rummet. Den fysiska oordningen 

omfattar förfall av det urbana landskapet såsom graffiti, övergivna bilar, söndriga fönsterrutor 

samt skräp.  

 

Social desorganisation är något annat som blir objekt för studier när det gäller de sociala 

villkoren i bostadsområden. Kooi och Patchin (2008) fokuserar i en studie på social 

desorganisation som handlar om oförmågan hos invånarna i ett område att komma överens 

om gemensamma värderingar. Sociala nätverk i bostadsområden är därför av stor vikt för den 

informella kontrollen där människor är villiga att ingripa mot oordning och avvikande 

beteende i området. Resultatet i studien visar att stabilitet på bostadsmarknaden är av stor 

betydelse för att kunna skapa dessa sociala nätverk. Social desorganisation har kopplats till en 

uppsättning av avvikande beteende. Enligt Kooi och Patchin (2008) skapar social och fysisk 

oordning en miljö där avvikande beteende utbreder sig och hindrar uppkomsten av nätverk i 

området som skulle kunna avhjälpa utvecklingen mot ökad kriminalitet.   

 

Ett annat sätt att kartlägga bostadsområden på är utifrån in - och utflyttningen i området. 

Andersson och Bråmå (2004) undersöker selektiv migration som de beskriver som ett 

fenomen där utsatta områden tenderar att förlora de hushåll som har det relativt gott ställt och 

att dessa istället ersätts av fattigare och mer marginaliserade grupper. Utifrån rörlighet på 

bostadsmarknaden är Butler och Robson (2001) intresserade av kartläggning av 

bostadsområden där de undersöker mönstret av gentrifiering i Londons innerstad. Enligt 

Bråmå (2011) handlar gentrifiering om att områden i städer byggs om och förbättras och på 
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så sätt uppnår en högre status. Detta kan samtidigt medföra att socioekonomiskt svagare 

invånares möjligheter att stanna kvar i området försvagas (Bråmå, 2011). Studien visar att en 

ombyggnation av ett område först kan ta sig formen av ett positivt lyft för området i fråga. 

Detta eftersom efterfrågan i området ökar och medför att socioekonomiskt starkare hushålls 

väljer att flytta till området samtidigt som invånarna som redan bodde i området lyckades 

förbättra sin ekonomiska situation. Bråmå (2011) konstaterar dock vid sitt andra 

analystillfälle att de som lyckats förbättra sin ekonomiska situation valt att flytta istället för 

att bo kvar. Resultatet av studien visar, ur ett större perspektiv, att utsattheten fördelats 

mellan flera bostadsområden istället för att vara koncentrerat till ett område.  

 

Ytterligare ett sätt att kartlägga områden på är utifrån missgynnandet av områden. Krivo och 

Peterson (1996) undersöker hur det strukturella missgynnandet av ett område påverkar 

området. De var intresserade av att titta på kopplingen mellan ett områdes missgynnande och 

brottsligheten. Resultatet visade att extremt missgynnande av ett område skapar förhöjda 

nivåer av brottslighet i innerstadsområden. Detta resultat är i samklang med det som Kooi 

och Patchin (2008) säger om att social- och fysisk oordning skapar en miljö där avvikande 

beteende frodas. Krivo och Peterson (1996) undersökte vidare ifall missgynnandet hade lika 

stor påverkan på kriminaliteten oberoende av om det gällde ett område med vit respektive 

svart majoritetsbefolkning. Resultatet visade att det är det strukturella missgynnandet som är 

avgörande för graden av brottslighet och inte etniciteten hos invånarna i området.  

2.3 Kartläggning som beslutsunderlag  

 

Kartläggningar av områden görs med intentionen och stävan att kartläggningarna skall leda 

till förslag på åtgärder och även konkret vidtagande av varierande åtgärder.  Kooi och Patchin 

(2008) kommer i en studie fram till att stabilitet på bostadsmarknaden kunde minska 

effekterna av synligt våld, oroligheter och egendomsbrott. Det handlar enligt dem om att en 

stabil bostadsmarknad ökar den sociala sammanhållningen i området vilket leder till att 

invånarna är mer villiga att ingripa för allmänhetens bästa. Vad som är viktigt enligt 

forskarna är därför att arbeta för att utveckla och upprätta långtgående sociala relationer i 

lokalsamhället. Krivo och Peterson (1996) understryker i en studie vikten av att titta på de 

kvalitativa skillnaderna i missgynnandet, det vill säga nivån på det strukturella 

missgynnandet av ett område för att på det sättet kunna vidta rätt åtgärder. De drar slutsatsen 
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att extremt missgynnade områden har en högre grad av brottslighet varför det blir viktigt att 

identifiera om ett område är lite, måttligt eller extremt missgynnat. Krivo och Peterson (1996) 

efterlyser även att ytterligare forskning bör göras på påverkan av aktörer i samhället såsom 

skolor, kyrkor och rekreationscenter, hur dessa kan vara med och påverka och motverka 

kriminaliteten i området.  

2.4 Effekter av kartläggning 

 

Olika kartläggningar skapar även olika bilder av området och dess sociala villkor utifrån det 

perspektiv som väljs. Enligt Mattsson (2010) finns det ingen kunskap som är absolut, enhetlig 

eller konfliktfri. Kunskap och vetenskap bör istället ses utifrån dess sociala och historiska 

kontexter, enligt henne. Vidare för hon fram att det är viktigt att den som tar emot 

informationen ställer frågor som: vem har producerat kunskapen och vem är mottagare. 

Foucault (refererad i Mattsson, 2010:40) menar att det inte finns några universella sanningar, 

trots att det strukturella maktförhållandet i samhället gärna vill få människor att tro att 

överordnade gruppers diskurser är de enda sanna.  

 

Dessa kartläggningar och mätningar för inte enbart med sig positiva effekter utan kan även 

bidra till stämpling och stigmatisering av områden. Stigmatisering kan enligt Giddens och 

Sutton (2014) ses som ett resultat av en stämplingsprocess. Då en individ eller grupp inte 

accepteras av det omgivande samhället uppstår stigma som, likt stämpling, handlar om 

relationen mellan den stigmatiserade och den som nedvärderar. Enligt Goffman (refererad i 

Giddens & Sutton, 2014:287) kan stigma ses som en negativ beskrivning av en grupp eller 

enskild individ men som egentligen enbart baseras på stereotyper och felaktiga uppfattningar. 

Stereotypifiering handlar om att göra ogrundade generaliseringar utifrån den sociala grupp 

som människor tillhör (Giddens & Sutton, 2014). Vidare menar Giddens och Sutton (2014) 

att stigmatisering i vissa fall är en process man aldrig kommer ur, vilket betyder att samhället 

aldrig inkluderar den grupp eller individ som blivit stigmatiserad.  

 

Istället för stigmatisering av en grupp eller en enskild individ har Wacquant (refererad i 

Sernhede, 2004:112) identifierat ett stigma av territoriell karaktär som innebär att vissa 

bostadsområden blir exkluderade av samhället. Sernhede (2004) pekar på att samhället och 

medier förstärker denna upplevelse av exkludering när dessa områden framställs utifrån 



 8 

stereotypa föreställningar om kriminalitet samt etnicitets- och religionsmotsättningar. Detta 

skapar också en känsla av ett “vi” och ett “dem” mellan områden och deras invånare 

(Sernhede, 2004). Den diskurs som samhället och medierna för fram menar Ristilammi 

(1994) är ursprunget till att stigmat skapas, vilket inte bara påverkar identiteten för området 

utan även invånarnas syn på sig själva. Det skapas en ond spiral där invånare i stigmatiserade 

områden känner att de behöver försvara både sin egen identitet och sitt bostadsområde 

(Sernhede, 2002). Sernhede menar att detta leder till att invånarna, för att återfå respekten, 

lever upp till de bilder som skapats av samhället vilka framställer området och invånarna som 

”farliga”.  
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3. Teoretiskt perspektiv  

 

Denna studie tar avstamp i en teoretisk utgångspunkt som utgår från tanken att verkligheten 

är konstruerad av människan. Wenneberg (2001) skriver att språket är en social konstruktion 

som vi skapar tillsammans. Enligt Burr (2015) är språket något mer än bara ett sätt för 

människan att uttrycka sig på. Eftersom språket är en social konstruktion blir också vår 

uppfattning och kunskap om verkligheten socialt konstruerad då det är genom språket vi 

förstår vad saker och ting är för något (Wenneberg, 2001). Det här medför enligt Burr (2015) 

att språket i sig uppfattas som en form av handling som får praktiska konsekvenser. 

Jovchelovitch (2007) framför också att kunskap är något som uppkommer i interaktionen 

mellan individer varför språket enligt henne utgör en oundviklig del i producerandet av 

kunskap. Detta eftersom att det är genom språket som kunskap framställs och kommuniceras 

till andra. Därför kan kunskap enligt Jovchelovitch (2007) aldrig vara helt frikopplad från en 

mänsklig källa. Wenneberg (2001) framför att uppfattningen av verkligheten är beroende av 

vilket perspektiv som intas. Som Jovchelovitch (2007) framför är kunskap inte något som 

finns i världen, inte heller är det en kopia av världen utan förslag på framställningar av 

verkligheten. Enligt Burr (2015) kan inte de kategoriseringar som människan skapar utifrån 

sina observationer av omvärlden uppfattas som sanna och riktiga eftersom de har skapats av 

människan.  

 

Det blir därför relevant att tala om diskurser. Enligt Foucault (refererad i Mattsson, 2010:29) 

betyder diskurs talordning eller sanningsregim. Enligt Mattsson (2010) utgör denna ordning 

eller regim strukturen för vad som kan förstås och uttryckas och vi kan enligt Foucault 

(refererad i Mattsson, 2010:29) inte uppleva något utanför diskursen. Foucault (2008) framför 

även att diskurser inte enbart handlar om det som sägs utan lika mycket om det som 

utelämnas. Han lyfter vidare att diskursen är helheten av de avgränsade och avgränsande 

betecknanden som görs i sociala relationer. Den rådande språkordningen blir enligt Mattsson 

(2010) utifrån detta styrande och determinerande för vad som kan uppfattas om verkligheten.  

 

Det här leder till en kritisk utgångspunkt där det intressanta är att försöka komma under ytan 

på det som vi idag uppfattar som naturligt, rätt och riktigt (Wenneberg, 2001). Wenneberg 

(2001) lyfter vikten av att försöka bryta ner de traditionella föreställningarna och granska vad 

som döljer sig under den språkliga fasaden av ett fenomen. Han menar att då det som idag 

uppfattas som naturligt och förutbestämt granskas kritiskt går det att upptäcka en komplicerad 
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social påverkan. Det här perspektivet tillämpas därför, enligt Wenneberg (2001), bäst på 

fenomen som uppfattas som naturligt förutbestämda för att förstå att det egentligen är sociala 

och mänskliga intressen som ligger bakom det som uppfattas vara naturligt. 
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4. Metod 

 

För att redogöra för tillvägagångssättet i studien görs i nedanstående avsnitt en genomgång av 

hur materialet samlats in och vilka metoder som använts för att göra detta. Kapitlet innefattar 

även en del där etiska överväganden samt studiens tillförlitlighet redovisas. 

4.1 Val av metod 

 

Metoden som har valts i studien är kvalitativ metod eftersom fokus ligger på att skapa en 

förståelse av hur olika samhällsaktörer framställer området Råslätt och vilka konsekvenser 

dessa framställningar kan få för området och dess invånare. En kvalitativ studie har för avsikt 

att inta ett mer tolkande synsätt där vikten läggs på ord istället för siffror och att den sociala 

verkligheten är något som kontinuerligt skapas av sociala aktörer vilket även är 

utgångspunkten i denna studie (Bryman, 2011). Enligt Starrin och Svensson (1994) kan 

kvalitativ metod handla om att upptäcka egenskaper, innebörder och strukturer i företeelser 

vilket stämmer överens med ambitionen bakom studiens frågeställningar. 

4.2 Datamaterial 

 

I kommande avsnitt kommer det att redogöras för vad studiens datamaterial består av och hur 

det gick till när datamaterialet samlades in. Vidare kommer det att beskrivas hur analysarbetet 

genom en diskursanalys har gått till. Datamaterialet består av tre officiella dokument från tre 

samhällsaktörer samt intervjuer med en tjänsteperson från respektive aktör. Som 

insamlingsmetod har metoderna dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer använts. 

4.2.1 Officiella dokument 

 

Tre officiella dokument från tre olika samhällsaktörer har samlats in. Enligt Bryman (2011) 

lämpar sig metoden dokumentanalys för studier där materialet som ligger till grund för 

analysen inte producerats för det aktuella forskningssyftet, utan insamlats för ett annat syfte 

hos exempelvis en myndighet eller en organisation. De dokument som har analyserats i denna 

studie har inte upprättats i forskningssyfte varför dokumentanalys var relevant för studiens 

datamaterial. 
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I och med studiens fokus på hur olika samhällsaktörer beskriver och talar om Råslätt har 

samhällsaktörerna valts ut utifrån en uppfattning om vilka statliga och kommunala aktörer 

som arbetar med sammanställning av statistik och kartläggning av området. De 

samhällsaktörer som valts ut är polismyndigheten, Jönköpings kommun och bostadsbolaget 

Vätterhem. För att tydliggöra och underlätta läsningen av denna studie har en tabell skapats 

där aktör och dokument redovisas.  

 

Tabell 1: Officiella dokument 

Polismyndigheten Nationella Operativa Avdelningen (2015): 

Utsatta områden 

-sociala risker, kollektiv förmåga och 

oönskade händelser  

Kommunen Jönköping kommun (2015): 

Välfärdsindikatorer. Kommunens arbete för 

ökad integration (s. 18-21) 

Bostadsbolaget Vätterhem Vätterhem (2016): Sammanställning av 

hyresgästundersökning 

 

Först kontaktades Jönköpings kommun genom en kontakt som handledaren för studien bidrog 

med utifrån dennes kännedom om personens erfarenhet och kompetens angående 

områdesstatistik om Råslätt. Utifrån kontakt via e-post erhölls det dokument som 

efterfrågades samt kontaktuppgifter till den lokala polismyndigheten.  

 

Därefter kontaktades den lokala polismyndigheten, men personen i fråga hade inte 

information om det dokument som söktes. Personen vidarebefordrade dock förfrågan till en 

av sina kollegor som i sin tur skickade en begäran om dokumentet till ytterligare en kollega. 

Det framgick då att dokumentet behövde genomgå en sekretessprövning. Efter e-post kontakt 

och ett par telefonsamtal visade det sig att dokumentet var sekretessbelagt och att det därmed 

inte var tillgängligt. Utifrån detta togs beslutet att rapporten “Utsatta områden - sociala risker, 

kollektiv förmåga och oönskade händelser” från Nationella Operativa Avdelningen (2015) 

skulle användas som dokument från polismyndigheten.  Denna rapport är dock skriven på en 

mer nationell nivå i förhållande till dokumenten från Jönköpings kommun och bostadsbolaget 

Vätterhem där materialet är mer områdesspecifikt. Eftersom Råslätt kategoriseras som ett 

utsatt område i rapporten ansågs det att rapporten trots detta var lämplig som datamaterial. 
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Den tredje samhällsaktören som valdes ut var bostadsbolaget Vätterhem. Via deras hemsida 

hittades kontaktuppgifter till personen som uppfattades vara ansvarig för Råslätt. Personen 

kontaktades via e-post och dokumentet som efterfrågades erhölls därefter. 

 

Efter insamlingen genomfördes en första kodning av dokumenten där vi enskilt granskade 

varje dokument för sig. Därefter diskuterades vad denna kodning hade väckt för tankar kring 

dokumentens tyngdpunkt, hur dokumenten var utformade samt likheter och skillnader i hur 

Råslätt framställdes. Denna diskussion resulterade i skapande av intervjufrågor som 

exempelvis “Hur samlas data in?” och “Vad är syftet med att samla in denna typ av 

material?” som senare tillsammans med ytterligare frågor kom att användas i intervjuerna. 

4.2.2 Intervjuer 

 

Utöver dokumentanalysen genomfördes tre intervjuer med en representant för varje 

samhällsaktör. Dessa intervjuer kan kategoriseras som semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren ofta av ett färdigt frågeschema men 

följden på frågorna kan variera och det finns även utrymme för följdfrågor (Bryman, 2011). 

Med tanke på detta och syftet med studien var semistrukturerade intervjuer en lämplig 

intervjuform eftersom avsikten var att få fram likartad information från alla intervjupersoner. 

På så sätt bibehölls även möjligheten att ställa följdfrågor samt att kunna ställa specifika 

frågor relaterade till de dokument som utgivits av samhällsaktören som intervjupersonen i 

fråga representerade. Ett frågeschema skapades som utgjorde stommen för intervjuerna men 

där vissa frågor på grund av dokumenten som analyserats varierade beroende på 

intervjuperson. 

 

Intervjupersonerna kan ses som nyckelpersoner som representerar var sin samhällsaktör. 

Varje intervjuperson valdes ut utifrån en ambition att komma nära dem som var erfarna och 

kompetenta inom kartläggning och mätning av Råslätt. Urvalet avseende de olika 

intervjupersonerna utgjordes av ett målstyrt urval. Enligt Bryman (2011) är det ett icke 

sannolikhetsurval där forskaren på ett strategiskt sätt väljer ut intervjupersoner utifrån den 

information denne önskar att få fram. Vidare påpekar han att forskaren ofta vill använda sig 

av intervjupersoner som kan bidra med varierande information vilket passade in på studiens 

syfte att undersöka hur olika samhällsaktörer beskriver ett och samma område. Därför 

handplockades representanter för varje samhällsaktör för att få specifik och bred förståelse 
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för det som studerades. Här under görs en tabell över aktör och intervjuperson för att 

underlätta den fortsatta läsningen av studien.  

 

Tabell 2: Intervjuer 

Polismyndigheten Intervjuperson 1 (Hänvisas hädanefter till Ip 

1) 

Kommunen Intervjuperson 2 (Hänvisas hädanefter till Ip 

2) 

Bostadsbolaget Vätterhem Intervjuperson 3 (Hänvisas hädanefter till Ip 

3) 

 

Intervjuperson ett står för tjänstepersonen från polisen. Polistjänstemannen som gav 

information om att det områdesdokument som var av mer lokal karaktär var sekretessbelagt 

avböjde att delta i en intervju men hänvisade till en kollega som arbetade med frågorna på 

nationell nivå. Denna person kom att bli intervjupersonen för polismyndigheten efter att 

personen tackat ja till detta. I den fortsatta framställningen hänvisar intervjuperson två till 

tjänstepersonen från kommunen. Denna intervjuperson var den person som kontaktades allra 

först via e-post och som tackade ja direkt vid frågan om intervju. Intervjuperson tre hänvisar 

till tjänstepersonen från bostadsbolaget Vätterhem. Denna person kontaktades efter en 

hänvisning från den person som kontaktades först på bolaget. Denna person valdes som 

intervjuperson eftersom dennes arbetsuppgifter handlade om att samla in och analysera 

datamaterial avseende Råslätt.  

 

Alla tre intervjuer genomfördes tillsammans där olika roller intogs vid varje intervjutillfälle. 

Rollerna utgjordes av att antingen inta en mer aktiv roll och att ställa frågor eller inta en mer 

passiv roll där ansvaret låg på att föra anteckningar. Rollerna alternerades så att varannan 

gång intogs den aktiva alternativt den passiva rollen. Anteckningar fördes trots att samtliga 

intervjuer, efter godkännande av intervjuperson, spelades in. Detta gjordes för att försäkra 

tillgången till materialet även vid tekniska problem. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

ett tekniskt missöde eller ett mänskligt misstag kan resultera i att en intervju med 

tillfredsställande utfall helt måste förlita sig på intervjuarens minnesförmåga. För att undvika 

detta fördes anteckningar vid varje intervjutillfälle. Att genomföra intervjuer på detta sätt var 

en trygghet eftersom att det är två som lyssnar och uppfattar underliggande intentioner istället 

för att en person både måste lyssna, ställa frågor, anteckna samt manövrera tekniken.  
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Samtliga intervjupersoner fick välja när och var intervjun skulle äga rum. En av intervjuerna 

gjordes per telefon medan de andra två gjordes på intervjupersonernas respektive arbetsplats. 

Intervjuerna tog olika lång tid; den första ca 90 minuter, den andra ca 45 minuter och 

telefonintervjun ca 15 minuter. I slutet på varje intervju frågades intervjupersonen hur denne 

ställde sig till om kontakt skulle behöva tas igen om fler frågor skulle dyka upp under arbetets 

gång. Alla intervjupersoner ställde sig positiva till detta. Till en av intervjupersonerna blev 

det nödvändigt att skicka en kompletterande fråga via e-post som inte hade ställts till 

personen i fråga men som hade besvarats av de två andra intervjupersonerna. Personen 

besvarade frågan samma dag och därför förekommer det på ett fåtal ställen i studien citat som 

plockats från skriftligt intervjumaterial.  

 

Intervjuerna skiljde sig åt avseende olika praktiska aspekter såsom tid och plats men också 

utifrån hur vi upplevde intervjusituationen. En av intervjupersonerna gav långa, målande svar 

medan en annan höll sig till att vara mer kort och koncis i sina svar på våra intervjufrågor. 

När det kommer till vissa intervjusituationer menar Kvale och Brinkmann (2009) att den 

maktasymmetri som vanligtvis infinner sig mellan den som intervjuar och intervjupersonen 

kan upplösas. De menar vidare att den oerfarne intervjuaren kan uppleva svårigheter att 

omvända en maktassymetri som skapas i situationer med intervjupersoner som ofta blivit 

intervjuade angående deras tankar och åsikter kring ett visst ämne. Detta var något som vi 

fick erfara vid en av intervjusituationerna där en olustig känsla uppstod inom oss när vår roll 

som nybörjare inom forskningsområdet, trots förberedelser, blev extra tydlig. 

 

Att transkribera betyder enligt Kvale och Brinkmann (2009) att någonting ändrar sin form till 

en annan, här från inspelat tal till nedskriven text. När det gäller transkriberingen har 

arbetsuppgifterna även där alternerats. Den som intog en mer passiv roll under 

intervjusituationen var den som transkriberade intervjun efteråt. Alla intervjuer gick igenom 

en första transkribering där allt som sades på inspelningen skrevs ut ordagrant. En av 

intervjupersonerna begärde att få läsa sin intervju innan den godkändes som insamlat 

datamaterial vilket gjorde att vissa textavsnitt i materialet, innan det skickades till 

intervjupersonen, korrigerades för att det skulle få en mer flytande form. Detta är något Kvale 

och Brinkmann (2009) förespråkar då vissa intervjupersoner kan bli chockade av att läsa sitt 

talspråk i skrift.  
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4.3 Analysmetod 

 

Enligt Bryman (2011) är diskursanalys en metod där studiens empiriska data både kan bestå 

av texter och samtal. Sahlin (1999) säger att diskursiva forskare fokuserar på att analysera hur 

vi människor använder språket för att konstruera olika verklighetsbilder. Genom språket 

skapas också diskurser vilka i sig innehåller sanningseffekter men som man genom 

diskursanalysen vill påvisa varken är sanna eller falska (Kvale & Brinkmann, 2009). Foucault 

menar att det inte finns några universella sanningar även om det strukturella maktförhållande 

i samhället gärna vill få människor att tro att överordnade gruppers sanningsregimer är de 

som är de enda riktiga (refererad i Mattsson, 2010:40). Börjesson (2003) drar det så långt att 

han säger att det, vid diskursanalysens metoder inom samhällsforskning, i dag inte sker någon 

hierarkisk särskiljning av texter. Enligt honom säger en artikel ur “Svensk Damtidning” lika 

mycket om verkligheten som en utredning upprättad av staten. Diskursanalysens fokus på hur 

olika verklighetsbilder skapas samt dess undvikande av sökandet efter universella sanningar 

går väl ihop med utgångspunkten att se verkligheten som en mänsklig konstruktion.  

4.3.1 Analys av materialet  

 

Analysarbetet har varit en pågående process genom hela studien. Som tidigare nämnts, 

påbörjades arbetet med att sitta enskilt och analysera dokumenten var för sig för att sedan 

träffas och låta dokumenten influera varandra genom en gemensam diskussion. Detta 

mynnade ut i skapandet av intervjufrågorna utifrån vad som upplevdes vara intressant utifrån 

de olika dokumenten. Det första frågeschemat granskades av studiens handledare som gav 

responsen att utforma frågor som inte var så djupgående och specifika utan mer tematiska. 

Efter vägledningen skapades istället mer generella frågor för att kunna fråga varje 

intervjuperson om mer eller mindre samma sak. I väntan på att kunna genomföra intervjuerna 

fortsatte arbetet med att granska de officiella dokumenten utifrån centrala teman. Detta 

innebär enligt Wideberg (2002) att man letar efter det som anses vara mest relevant utifrån 

den information som materialet består av. Vidare menar hon att det finns tre olika 

förhållningssätt avseende att välja ut teman där forskare kan inta fler än ett av dessa 

förhållningssätt. Studiens förhållningssätt, avseende val av teman, utgår både ifrån ett 

“empirinära förhållningssätt” där teman väljs ut utifrån det insamlade materialet, men också 

utifrån det “teorinära förhållningssättet” då vissa av studiens teman har skapats utifrån det 
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konstruktivistiska perspektivet som utgör studiens teoretiska utgångspunkt. Wideberg (2002) 

beskriver också att skapandet av bland annat ett analysschema kan vara till stor hjälp för att 

kunna identifiera de teman som är mest intressanta. Analysscheman skapades för att tydligare 

kunna analysera dokumenten där den första tabellen bestod av elva teman som omfattade det 

som uppfattats som mest intressant med varje dokument. Därefter utvecklades tabellen utifrån 

ett mer generellt synsätt där åtta teman skapades som mer fokuserade på samma saker i varje 

dokument.  

 

Efter att alla intervjuer var genomförda och transkriberade granskades den andra tabellen för 

att se hur informationen från intervjupersonerna kunde relateras till respektive tema. Utifrån 

materialet från intervjupersonerna skapades ytterligare teman vilket gjorde att den tidigare 

tabellen byggdes på och slutade i en tredje tabell som hade 20 teman. Detta resulterade i att 

dokumenten analyserades ytterligare en gång för att undersöka om dessa nya teman även kom 

till uttryck i dem. Wideberg (2002) menar att det är fördelaktigt att inte ha för många teman. 

Definitionen av vad för många teman anses vara anges inte. Att skapa en diskursanalys 

baserad på 20 teman ansågs dock bli för komplex och vara omöjlig att genomföra rent 

tidsmässigt i en studie som denna. Därför valdes sex teman ut av dessa 20 som ansågs vara de 

mest intressanta och relevanta för syftet av studien. Dessa teman blev grunden till vad som 

granskades inom varje diskurs samt jämförelserna mellan dem. De utvalda temana och 

identifierade diskurserna presenteras i resultatkapitlet i en tabell. Tabellen har inspirerats av 

Jonsson (2004). 

4.4 Etiska överväganden 

 

Studiens forskningsobjekt är stadsdelen Råslätt. I studien har valet gjorts att inte avidentifiera 

Råslätt som område då det är lättare att undersöka hur olika samhällsaktörer framställer ett 

område utifrån ett konkret exempel. En av anledningarna är även att den som är intresserad 

skall kunna söka upp det statistiska material som använts då alla dokument är offentliga 

handlingar. På grund av denna avvägning har valet också gjorts att nämna samhällsaktörerna 

vid namn eftersom att avslöjandet av stadsdelen får som följd att kunskap om vilken kommun 

det handlar om blir självklar.  Kommunen informerades om att kommunen skulle komma att 

anges i studien, vilket intervjupersonen accepterade. På Råslätt finns bara ett bostadsbolag 

med hyresrätter, Vätterhem, varför beslutet fattades att nämna bolaget vid namn. En förfrågan 
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sändes till bostadsbolaget angående detta och ett godkännande att nämna bolaget vid namn i 

studien gavs. Polismyndigheten kommer benämnas “polismyndigheten” alternativt “polisen” 

eftersom materialet som använts som analysmaterial baseras på insamlat material från lokala 

och regionala polismyndigheter men sammanställts på en nationell nivå. Intervjupersonen 

som representerade polismyndigheten arbetade också på övergripande nationell nivå. Även 

polismyndigheten gav sitt samtycke till att myndigheten skulle nämnas i studien.  

 

De etiska forskningsprinciperna har burits med genom hela arbetsprocessens gång. Etiska 

forskningsprinciper som beaktats är konfidentialitetskravet, informationskravet och 

samtyckeskravet. Konfidentialiteten är säkrad genom att hemlighålla intervjupersonernas 

personuppgifter då det är omöjligt att identifiera dem i studien. På grund av att studien utgår 

ifrån Råslätt som exempel medför det att läsaren får kännedom om att studien berör 

Jönköpings kommun. Det här gör att det blir sårbart att nämna intervjupersonerna med 

pseudonym tillsammans med yrkestitel eftersom befattningarna inom de olika 

samhällsaktörerna är begränsade, vilket kunde göra det lätt att identifiera intervjupersonerna 

om dessa uppgifter avslöjades. Därför benämns intervjupersonerna endast som intervjuperson 

eller tjänsteperson och det anges endast vilken samhällsaktör personen i fråga representerar.  

 

Informationskravet och samtyckeskravet beaktades genom att alla intervjupersoner fick 

information om studiens syfte, hur lång tid intervjuerna skulle ta, att medverkandet var 

fullständigt frivilligt samt att de kunde avbryta intervjun när som helst vilka Bryman (2011) 

och Padgett (2016) lyfter som exempel på uppfyllandet av dessa krav. Vidare informerades 

intervjupersonerna om vilka vi var och de fick tillgång till våra kontaktuppgifter för att de 

skulle kunna kontakta oss vid frågor. Enligt Padgett (2016) hör ett sådant tillvägagångssätt till 

god forskningssed. Som nämnts ovan fick intervjupersonerna välja både tid och plats för var 

och när intervjuerna skulle äga rum. Detta kan ses som ett sätt att skydda intervjupersonernas 

känsla av integritet eftersom intervjuerna på detta sätt genomfördes på en plats där 

intervjupersonerna kände sig trygga. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att respektera 

intervjupersonernas integritet. I denna studie beaktades detta krav särskilt då en av 

intervjupersonerna efterfrågade att få läsa igenom och godkänna sin intervju. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) kan läsandet av intervju utkast skapa olustiga känslor hos 

intervjupersonen eftersom gapet mellan hur individer uttrycker sig i tal och skrift ofta skiljer 

sig åt och kan göra att man framstår som mindre begåvad. För att undvika detta korrigerades 
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den ursprungliga transkriberingen för att skapa en mer flytande text som intervjupersonen 

skulle kunna känna sig trygg med att läsa och ta del av.  

4.5 Studiens tillförlitlighet 

 

Reliabilitet och validitet är kriterier som dyker upp då man diskuterar kvalitet i studier. Enligt 

Bryman (2011) har det dock diskuterats hur relevanta dessa är vid kvalitativ forskning. 

Eftersom reliabilitet och validitet till stora delar fokuserar på mätning har förslag på 

alternativa bedömningskriterier för kvalitativa undersökningar utformats (Bryman, 2011). 

Dessa utgörs av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

 

Trovärdighet handlar om hur trovärdiga de beskrivningar är som forskarna gör om den 

sociala verkligheten som studeras. Ett sätt att uppfylla detta krav är att följa de regler som 

gäller för forskning vilket studien redovisar genom ett noggrant metodkapitel där 

tillvägagångssätt och etiska aspekter som beaktats i studien klargörs. Även ett utkast sändes, 

över en transkribering, till en av intervjupersonerna vilket kan uppfattas som 

respondentvalidering där intervjupersonen fick möjlighet att bekräfta att personen uppfattats 

på rätt sätt vilket enligt Bryman (2011) är en del av trovärdigheten. Eftersom tyngdpunkten i 

kvalitativ forskning ligger på djupet blir studierna ofta kontextuellt unika varför 

överförbarheten blir en utmaning (Bryman, 2011). Geertz (refererad i Bryman, 2011:355) 

rekommenderar därför skapandet av “täta beskrivningar”. Dessa skall underlätta för läsaren 

att bedöma överförbarheten av resultaten (Cuba & Lincoln refererade i Bryman, 2011:355). 

Detta går i samklang med studiens användande av citat från både intervjuer och dokument för 

att så tydligt som möjligt redovisa vad som sagts inom respektive diskurs. Pålitligheten 

handlar enligt Cuba och Lincoln (refererade i Bryman, 2011:355) om att ange en fullständig 

redogörelse av faserna i forskningsprocessen. Detta har varit en ambition och en strävan med 

metodkapitlet där bland annat datamaterial redovisats, hur dokument och intervjupersoner 

valts ut, hur teman skapats samt hur dessa utgjort grunden för analysen av de identifierade 

diskurserna. Dessa beskrivningar har även gjorts för att kunna lägga in 

kunskapsproducerandet i sitt sammanhang genom att redovisa val som gjorts under 

forskningsprocessens gång.  
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Det sista kriteriet rör möjligheten att styrka och konfirmera som handlar om att forskaren 

handlat i god tro och inte medvetet förvanskat material för att påverka resultatet (Bryman, 

2011). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) behöver forskaren vara medveten om att ett 

subjektivt förhållningssätt kan leda till snedvridningar i materialet. I denna studie har de 

forskningsetiska principerna beaktats och citat och uttalanden har behandlats med försiktighet 

för att undvika att utnyttja dessa på ett klandervärt sätt och på så sätt undvika medveten 

snedvridning av datamaterialet.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör studiens transkriberingsprocess granskas på samma 

sätt som själva intervjuprocessen. Forskaren behöver ha på sig sina “tillförlitlighets-

glasögon” under denna granskning. Att transkribera är att tolka vilket medför att då 

inspelningen skrivs ut av två personer separat kommer det leda till skillnader i den 

producerade texten. Kvale och Brinkmann (2009) för fram att användningen av kommatecken 

och punkter kan göra att samma mening får olika innebörd samt att emotionella aspekter i ett 

samtal kan vara svåra att illustrera i text. I och med att alla intervjuer genomfördes 

tillsammans och att transkriberingarna till en början skrevs ut ordagrant så bör 

tillförlitligheten avseende transkriberingen anses vara god. 

 

När det gäller att bedöma kvaliteten på dokument har Scott (1990) utformat fyra kriterier. 

Dessa utgörs av: autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet vilka kritiskt 

har reflekterats över avseende studiens officiella dokument. Eftersom dessa dokument är 

tydliga och begripliga för oss som forskare bör kriterierna autenticitet och meningsfullhet 

enligt Bryman (2011) anses vara uppfyllda. 

 

Utifrån trovärdighetskriteriet är det enligt Bryman (2011) viktigt att reflektera över om det 

kan förekomma skevheter i materialet. Det är av central vikt att hantera dessa typer av 

dokument med en viss grad av varsamhet i och med att de är menade att beskriva och 

framställa ett område vilket bidrar till att skapa en verklighetsbild av området. Utifrån detta 

resonemang har granskning av studiens officiella dokument genomförts med ett öppet sinne 

för hur en och samma sak kan beskrivas på flera olika sätt och där ingen beskrivning väger 

mer än den andra. För precis som Börjesson (2003) påpekar så sker det idag inte någon 

hierarkisk särskiljning mellan olika materialtyper inom diskursanalys vilket medfört att en 

statlig rapport i denna studie inte uppfattats som mer trovärdig än något annat dokument 

eftersom att de alla säger något om verkligheten. 
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5. Resultat 

 

I följande avsnitt besvaras forskningsfrågorna. Resultatets första del utgörs av en mer 

beskrivande redovisning med fokus på frågan Hur framställer olika samhällsaktörer området 

Råslätt?. Därefter följer en presentation och analys med fokus på att jämföra diskurserna med 

varandra. I den andra delen redovisas även hur forskning kan användas för att motivera och 

belägga diskursernas olika positioner. I den tredje delen diskuteras konsekvenser av 

benämningarna som används och den teoretiska utgångspunkten. Tyngdpunkten i denna del 

ligger på frågan Vilka konsekvenser leder benämningarna till för området och dess 

invånare?. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om studiens slutsatser. 

5.1 Tre diskurser 

 

Med utgångspunkt i det skriftliga och muntliga material som samlats in har tre diskurser 

kunnat identifieras och skapas utifrån hur olika samhällsaktörer framställer Råslätt. Den 

första diskursen har getts namnet utsatthetsdiskursen på grund av den centrala roll som 

utsatthet spelar inom diskursen. Inom denna diskurs används benämningen utsatt område
1
 om 

Råslätt och områden med liknande sociala villkor. Så här säger intervjupersonen om valet av 

benämning:  

 

Det är ett begrepp som används inom forskningen så det är ingenting som polisen har 

hittat på utan det används, man pratar om socialt utsatta områden. Det har används under 

ganska lång tid och vi tycker dessutom att det är ett ganska bra begrepp i och med att de 

är utsatta för ganska många sociala risker i de här områdena [Ip 1].  

 

 

Såväl i det granskade dokumentet
2
 som i intervjun lyfts utsatthet fram som det centrala inom 

den här diskursen. Intervjupersonen talar om att det finns “väldigt mycket olika risker som 

inte finns i andra områden” och att “det i marginaliserade områden så finns det också ett 

starkt växande missnöje, man har inte en framtidstro alltså det är ganska mycket sådana här 

                                                
1
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden -sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser (s.29). 
2
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (s.29). 
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sociala faktorer som spelar roll” [Ip 1]. I dokumentet
3
 finns det avsnitt som handlar om 

sociala risker och social oordning vilka lyfter dessa faktorer som intervjupersonen nämner. 

 

Den andra diskursen benämns resursdiskurs på grund av det fokus på resurser och arbete 

som är centralt inom diskursen. Inom resursdiskursen förekommer benämningen prioriterade 

områden
4
, vilket i sig redan antyder på resursfokus. Då vi frågade intervjupersonen om en 

definition på benämningen framkom det att det inte finns någon formell definition men att det 

handlar om “korrelationen mellan utrikesfödda och förvärvsfrekvensen” [Ip 2]. Så här 

beskriver intervjupersonen deras val av benämning “[o]ch sen har den här kommunen valt att 

inte använda begreppet utanförskapsområden [...] Då talar vi istället om prioriterade och det 

betyder att de ska få mer resurser, att de ska kompenseras” [Ip 2]. Flera gånger under 

intervjun lyfts det här med resurser, kompensation och arbete. För att bara ange några 

exempel så säger intervjupersonen att: “kommunen har ett kompensatoriskt uppdrag”, att 

kommunen vill “att alla skall bidra” och att “syftet är att kompensera[,] kompensera så att 

skolan får de resurser de ska ha” [Ip 2]. 

 

Den tredje och sista diskursen har getts namnet kundnöjdhetsdiskursen. Denna diskurs har 

förbättrings- och hållbarhetsfokus med nöjda kunder som det mest framstående och centrala. 

Intervjupersonen säger så här “man vill ju att kunderna skall bli nöjdare” och “man vill ju 

alltid ha nöjda hyresgäster” [Ip 3]. Vidare framför personen att “det handlar helt enkelt om att 

vara lyhörd för hyresgästernas synpunkter” [Ip 3]. Förbättring är därför centralt inom 

kundnöjdhetsdiskursen vilket framgår när intervjupersonen säger:  

 

Vi måste hela tiden se till att vi har attraktiva områden och attraktiva erbjudanden och 

att folk känner sig trygga och sådär. Och då måste man mäta på något sätt; vad folk 

tycker idag. Alltså för om man inte vill förbättra sig så kommer vi att stagnera, man kan 

inte bara nöja sig med att allt är bra [Ip 3].  

 

Utifrån detta blir det tydligt att förbättringsarbetet är något kontinuerligt som enligt 

intervjupersonen bör ske hela tiden och att det är viktigt att inte nöja sig med nuläget utan 

alltid sträva framåt.  

 

                                                
3
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ”(s. 9-10) 
4
 Jönköping kommun (2015): Välfärdsindikatorer. Kommunens arbete för ökad integration (s. 18). 
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Härnäst följer en beskrivning av respektive diskurs utifrån de sex teman som identifierats och 

valts ut. Dessa teman utgörs av följande: Syfte med kartläggning, Uppfattar eget ansvar, 

Benämning av området, Beskrivning av området, Uppfattad konsekvens av att benämna 

område samt Vidtagna och planerade åtgärder.  

5.1.1 Utsatthetsdiskurs 

 

Syftet med kartläggning och materialinsamling inom utsatthetsdiskursen är enligt 

intervjupersonen att “[ö]ka kunskapen, identifiera vem som kan göra och vad vi skall göra” 

[Ip 1]. Enligt intervjupersonen är dessa kartläggningar viktiga eftersom att: 

  

[o]m vi skall kunna veta vad det är för motståndare vi har så måste vi ju ha så mycket 

information som möjligt om det, och om vi ska kunna lösa de problem som vi ändå är 

lagstadgade att kunna lösa så måste vi ju kunna hämta information så att vi vet hur vi ska 

bemöta det och vad vi ska bemöta och varför vi ska bemöta det [Ip 1].   

 

Ur dokumentet framkommer det även att kartläggningarna bidrar till att beskriva 

problematiken i områdena både ur samhällsaktörens men även ur ett större 

samhällsperspektiv
5
. Ansvaret inom utsatthetsdiskursen beskrivs av intervjupersonen som: 

“väldigt brett ansvar på nationell nivå. Sen smalnas det ner ju längre ut i organisationen du 

kommer” [Ip 1]. Vidare uppfattas det finnas ett lagstadgat ansvar att lösa problem som 

framgår av citatet ovan. Problembilden uppfattas dock som så pass omfattande att 

samhällsaktören i fråga inte kan agera självständigt utan att ansvaret måste fördelas mellan 

flera aktörer i samhället. Detta framgår ur följande citat “ [p]roblemen i dessa områden kan 

inte lösas av polisen på egen hand, utan det krävs förenade krafttag från hela samhället” 
6
. 

Vidare konstateras det att:  

 

Flertalet av riskfaktorerna ligger bortom polisens kontroll [...] Om polisen tillsammans 

med andra aktörer kan uppnå ett ökat förtroende för myndigheter samt en ökad 

förmåga hos lokalsamhället att hantera uppkomna problem är det inte orimligt att anta 

att utsatta bostadsområden kan minska betydligt
7
. 

                                                
5
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ”.  
6
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden -sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (s.25). 
7
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (sammanfattningen). 
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Inom utsatthetsdiskursen talar man om utsatta områden. I dokumentet som analyserats skriver 

man generellt om utsatta områden där Råslätt kategoriseras som ett utav dem
8
. Därför 

kommer det i denna studie att göras kopplingar till Råslätt där polisen talar om utsatta 

områden trots att stadsdelen inte alltid nämns specifikt i dokumentet. Utsatta områden 

definieras som “ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg 

socioekonomisk status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället”
9
. Denna 

kriminella inverkan är enligt rapporten knuten till den sociala kontexten framom de 

kriminellas vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Den kriminella inverkan kan 

utgöras av hot, utpressning eller offentliga våldshandlingar, öppen narkotikahandel eller 

utåtagerande missnöje mot samhället
10

. Det framgår att det kan råda en viss förvirring kring 

vilken slags utsatthet det handlar om men inom utsatthetsdiskursen är “brottslighet, trygghet 

samt indirekt polisens förmåga att utföra sina uppgifter de viktigaste aspekterna på 

utsatthet”
11

. Samtidigt lyfts det fram att “detta på en områdesnivå är starkt kopplat också till 

en social och ekonomisk utsatthet”
12

.  

 

Utsatta områden beskrivs generellt som präglade av social och ekonomisk utsatthet
13

. 

Intervjupersonen talar om områden som är “utsatta för ganska många sociala risker” [Ip 1] 

vilket även är något som lyfts fram i dokumentet. Social risk definieras som “sannolikheten 

för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung i människors relationer, 

livsvillkor och levnadsförhållanden”
14

. En del i denna definition handlar om oönskade 

händelser vilket omfattar exempelvis öppen narkotikahandel, bilbränder samt kriminell 

verksamhet. Sociala risker sammanlänkas i rapporten även med social stress som handlar om 

otillfredsställelse och negativa upplevelser gällande de egna levnadsförhållandena
15

. Detta är 

                                                
8
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ”. 
9
 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (s.13). 
10

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” 
11

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (s. 9). 
12

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (s. 9). 
13

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” 
14

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (s. 9). 
15

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” 
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även något som intervjupersonen lyfter genom att referera till att det i marginaliserade 

områden ofta råder ett missnöje och saknas framtidstro.  

 

På frågan om man kan se några konsekvenser av att benämna ett område på ett visst sätt 

svarar intervjupersonen:  

 

Absolut, i allra högsta grad, det är klart att man sätter en stämpel på de här områdena 

men samtidigt så har vi sett det som att det är väl bättre att vi sätter en stämpel på 

områdena så att vi kan göra någonting åt det än att bara blunda och fortsätta som att 

ingenting har hänt, det tycker vi är betydligt värre än att sätta stämpel på ett område 

[Ip 1].  

 

Vidare säger personen att  

 

[vi] anser att man måste trycka ner dem först och visa samhället att här sker det saker 

som vi inte borde tolerera i vårt samhälle för att vi tillsammans skall kunna lyfta det 

istället. För jag tror att en sådan stämpel tar nog lika lång tid att sudda bort som det tar 

att få bort problemen [Ip 1].  

 

 

Inom utsatthetsdiskursen blir det därmed tydligt att stämpling är något som uppfattas som en 

följd av att benämna områden. Samtidigt visar citatet att polismyndigheten uppfattar 

benämnandet som en nödvändig del i att belysa problematiken i dessa områden.  

 

Kartläggningar av områden som görs inom utsatthetsdiskursen har lett till åtgärder av 

varierande art. Det har utformats ett metodstöd för samverkan för att underlätta för de lokala 

polismyndigheterna att identifiera vad problemet är, vem som skall göra något åt problemet 

samt varför åtgärder behöver vidtas [Ip 1]. Intervjupersonen svarar följande på frågan om 

kartläggningarna lett till några konkreta åtgärder: “[d]et har lett till konkreta övergripande 

åtgärder och det har lett till åtgärder [...] som man vidtagit på väldigt lokal nivå” [Ip 1]. Då 

exempel efterlystes svarade personen att: 

 

de övergripande är att vi har metodstöd på nationell nivå [...] Sen så har lokal 

poliserna gjort väldigt mycket utifrån egna lokala problembilder och det kan jag inte 

redogöra för, dels för att jag inte kan och dels för att jag inte bör göra det [Ip 1]. 
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I rapporten vi tagit del av konstateras det dock att de åtgärder som tidigare vidtagits inte varit 

tillräckligt omfattande eftersom problematiken fortfarande kvarstår
16

. Detta har medfört att 

kontinuitet i insatserna förespråkas samt skapandet av en “samhällsgemensam hållbar 

strategi” eftersom dessa problem kräver “förenade krafttag från hela samhället”
17

. Inför 

framtiden ser polisen behovet av att skapa indikatorer för att tidigt kunna upptäcka en negativ 

utveckling inom ett område innan det är så allvarligt att det kategoriseras som utsatt
18

. Ur 

rapporten framgår att rekommendationer för framtida åtgärder är att skapa en funktion med 

nationellt ansvar. Denna funktion bör enligt polismyndigheten ha mandat att kunna kräva 

berörda samhällsaktörer att ta sitt ansvar.  

5.1.2 Resursdiskurs 

 

Syftet med mätning och materialinsamling inom resursdiskursen är att följa utvecklingen och 

jämföra de sociala villkoren för områden inom kommunen
19

. Vidare bidrar kartläggningarna, 

enligt intervjupersonen, med information om hur resurserna bör fördelas för att verksamheter, 

såsom skola och fritidsgård, i området skall fungera väl. Fokus inom denna diskurs ligger 

därmed på resursfördelning, kompensation och arbete. Intervjupersonen beskriver 

kommunens ansvar som ett “kompensatoriskt uppdrag” och säger vidare att tanken bakom 

rapporten “är att alla förvaltningar skall se att de skall prioritera och kompensera”[Ip 2].  

 

Inom resursdiskursen betecknas Råslätt som ett prioriterat område
20

. Intervjupersonen 

framför att “det finns ju inte någon formell definition” men fortsätter med att säga att: “då har 

man ju egentligen sett två faktorer som är väldigt viktiga. Och det ena är hög andel 

utrikesfödda men inte enbart det utan också i kombination med förvärvsfrekvens” [Ip 2]. 

Användningen av benämningen prioriterade områden är ett medvetet val enligt 

intervjupersonen. 

 

                                                
16

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser 
17

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser  (s. 24-25). 
18

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser  
19

 Jönköping kommun (2015): Välfärdsindikatorer. Kommunens arbete för ökad integration (s. 18). 
20

 Jönköping kommun (2015): Välfärdsindikatorer. Kommunens arbete för ökad integration (s. 18) 
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På frågan om kommunen kan se några konsekvenser av att benämna ett område på ett visst 

sätt svarar intervjupersonen följande:  

 

Det är ju därför det bara vände sig i mig att jag skulle prata om utanförskapsområden 

när jag har bott på Råslätt, jag har jobbat på Råslätt, jag har hittat så otroligt mycket 

kompetent folk.[...] Vi stämplar ju människor på det sättet [Ip 2]. 

 

Intervjupersonen fortsätter med att säga “[m]en samtidigt kan man inte blunda för de 

socioekonomiska olikheterna” [Ip 2].  

 

Det förekommer fyra prioriterade områden inom kommunen varav Råslätt är ett av dessa
21

. 

Generellt beskrivs dessa områden i dokumentet som områden som präglas av “en högre grad 

av arbetslöshet och en större ohälsa samtidigt som förvärvsfrekvensen, utbildningsnivån och 

inkomsten är lägre”
22

. Vidare anges att andelen utrikes födda och personer med utländsk 

bakgrund är högre i dessa områden. Personer med utländsk bakgrund betyder i detta 

sammanhang personer som själva är födda i ett annat land eller som själva är födda i Sverige 

men vars båda föräldrar är födda i ett annat land
23

.  Intervjupersonen beskriver området som 

att det finns “otroligt mycket kompetent folk” och “att det finns många människor med 

möjligheter och vi ska ta vara på det” [Ip 2]. Intervjupersonen lyfter särskilt att man vill öka 

kvinnors möjlighet till arbete genom att säga att: 

 

vi tittade på hur man ska göra för att öka andelen utrikesfödda kvinnor på Råslätt som 

jobbar.[...] Och nu kan man säga att vi har arbetskraftsbrist, och då behövs folk. Och 

då får man se det; okej här finns det folk vi kan hitta [Ip 2]. 

 

Det här visar på den betydelse och den tyngdpunkt som läggs på arbete inom denna diskurs.  

 

Enligt intervjupersonen vidtas det åtgärder hela tiden men samtidigt visar det sig att det är 

svårt att redogöra konkret för det som gjorts. Som exempel på åtgärder lyfter 

intervjupersonen att skolan fått resurser utifrån den socioekonomiska statistik som tagits 

fram. Tjänstepersonen fortsätter med att berätta om ett centralt integrationsanslag och att 

mycket av de pengarna går till projekt i de prioriterade bostadsområdena. Det framkommer 

vidare under intervjun att tanken med kartläggningar över Råslätt är att varje förvaltning 

inom kommunen har sitt ansvar att kompensera och prioritera.  

                                                
21

 Jönköping kommun (2015): Välfärdsindikatorer. Kommunens arbete för ökad integration (s. 18). 
22

 Jönköping kommun (2015): Välfärdsindikatorer. Kommunens arbete för ökad integration (s. 18).  
23

 Jönköping kommun (2015): Välfärdsindikatorer. Kommunens arbete för ökad integration (s. 19). 
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5.1.3 Kundnöjdhetsdiskurs 

 

Mätningar och kartläggningar genomförs inom kundnöjdhetsdiskursen för att kunna “vara 

lyhörd för hyresgästernas synpunkter” och “sträva mot ständig förbättring” samt “checka av 

omvärlden att vi är på rätt väg” [Ip 3]. I kundnöjdhetsdiskursen uttrycker intervjupersonen 

ansvaret på följande sätt “[v]i har ju ett ansvar för våra stadsdelar och vi kan inte bara låta 

dem förfalla för då bidrar det till att hela staden påverkas” [Ip 3]. Vidare säger personen: 

“[s]å det är jätteviktigt. Ur hållbarhetssynpunkt har vi ett jättestort ansvar som hyresvärd” [Ip 

3]. Som framgår ur citatet uppfattas ansvaret innehålla en hållbarhetsaspekt vilket även kan 

skönjas där intervjupersonen beskriver bolagets uthyrningspolicy. Intervjupersonen berättar 

att bolaget kopplat uthyrningspolicyn till sysselsättningsgraden eller förvärvsfrekvensen. 

Detta innebär enligt intervjupersonen att: 

 

är det över 51 %, att det är fler som jobbar än som inte jobbar då kan vi ha det här 

systemet och vem som helst kan gå in och söka lägenhet förutsatt att man inte har 

skulder då naturligtvis [...] men understiger förvärvsfrekvensen 51 % då lägger vi det 

[systemet] åt sidan och då är det vi som går in och på något sätt fördelar lägenheterna 

[Ip 3]. 

 

Intervjupersonen fortsätter senare med att säga att “så vi måste hela tiden vara aktiva och 

gynna sysselsättningen” [Ip 3]. Detta visar på ansvaret inte endast uppfattas föreligga här och 

nu utan som ett kontinuerligt ansvar där hållbarhet är centralt inom kundnöjdhetsdiskursen.  

 

Den hyresgästundersökning som granskats tar upp en mängd olika variabler för att beskriva 

Råslätt, exempelvis trygghet, rent och snyggt, hur länge invånarna bott i området, 

attraktiviteten i området samt hur lägenheterna och utemiljön uppfattas av de boende
24

. 

Intervjupersonen beskriver Råslätt som “en levande stadsdel” där det “finns många 

intresseföreningar som är engagerade på olika sätt” [Ip 3]. Invånarna i området beskrivs av 

intervjupersonen som “supernöjda hyresgäster” [Ip 3].  

 

Inom kundnöjdhetsdiskursen har man valt att inte använda sig av någon särskild benämning 

för att tala om Råslätt. Intervjupersonen skriver så här i ett e-postmeddelande: “[d]et 

förekommer olika begrepp, men vi själva pratar bara om stadsdelar eller bostadsområden som 

vi är verksamma i, så för oss är det ingen skillnad” [Ip 3]. När det gäller att se konsekvenser 
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av att benämna ett område så resonerar intervjupersonen, i e-postmeddelandet, enligt 

följande:  

 

[s]å fort man använder ett begrepp om t.ex. Råslätt, t.ex. prioriterat område, så bryts 

jämvikten och man skapar onödiga skillnader som gör att de som bor och verkar i 

området kanske känner sig annorlunda/utanför. Det blir en icke-inkluderande känsla 

som ingen mår bra av och skapar mentala avstånd till resten av staden [Ip 3].  

 

Under intervjun kommer det fram att bostadsbolaget vidtagit en mängd åtgärder men att det 

är svårt att konkret redogöra för allt som gjorts. Intervjupersonen svarar följande på frågan 

om vidtagna åtgärder:  

 

[S]en jobbar vi på varje område med handlingsplanerna som jag nämnde. Och då 

kallar vi också till, direkt efter att vi haft enkäten och fått resultaten, ett möte med 

hyresgästerna och vi presenterar enkätresultaten och säger att det här skall vi jobba 

med och det går också ut brev till hyresgästerna [Ip 3]. 

 

Personen säger vidare att: “[d]en här handlingsplanen blir ju som ett arbetsdokument som vi 

delar med oss till hyresgästerna då i form av hyresgästträffar” [Ip 3]. Andra åtgärder som 

vidtagits enligt intervjupersonen är att man kallat till “förvaltarträffar” där förvaltare med 

ansvar för husen träffas och berättar vad som uppmärksammats och sedan informerar 

hyresgästerna om detta och hur problemen kommer åtgärdas [Ip 3].  
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5.2 Diskursernas olikheter 

 

I föregående avsnitt beskrevs diskurserna separat. I detta avsnitt görs en jämförelse mellan 

diskurserna. För att visuellt tydliggöra jämförelserna har en tabell skapats över diskurserna 

och de teman som utgör grunden för detta. Diskurserna redogörs i kolumnerna och i raderna 

redovisas studiens teman. Detta avsnitt belyser även på vilket sätt forskning tjänar 

diskursernas diverse utgångspunkter. 

 

Tabell 3. Diskurser 

 Utsatthetsdiskurs Resursdiskurs Kundnöjdhetsdiskurs 

Syfte med 

kartläggning 

Öka kunskap om 

åtgärder och identifiera 

vem som skall agera 

Kompensera områden 

med resurser 

Förbättringsarbete i den 

egna verksamheten 

Uppfattar eget 

ansvar  

 

Brett och nationellt 

ansvar 

Fördela ansvar inom 

kommunens egna 

förvaltningar 

Ansvar för stadsdelar  

Benämning av 

området 

Utsatt område Prioriterat område Stadsdel eller 

bostadsområde alternativt 

Råslätt  

Beskrivning av 

området  

Utsatt för sociala risker  Socioekonomiskt 

svagare stadsdel med 

mänskliga resurser 

Välmående 

Upplevd 

konsekvens av 

att benämna 

område 

Risk för stämpling Risk för stämpling Bryter jämvikt och skapar 

skillnader 

Vidtagna och 

planerade 

åtgärder  

Utgivits metodstöd  

Rekommenderar 

samhällsgemensam 

hållbar strategi och 

kontinuitet i insatser 

Skolan fått resurser 

Projekt i de 

prioriterade områdena 

Handlingsplaner för varje 

bostadsområde 

 

 

Inom resurs- och utsatthetsdiskursen används benämningar gällande stadsdelen Råslätt. I 

resursdiskursen används benämningen prioriterat område
25

 medan benämningen utsatt 
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område
26

 används inom utsatthetsdiskursen. Inom kundnöjdhetsdiskursen har man däremot 

valt att endast tala om stadsdelar eller bostadsområden. Även inom forskning förekommer ett 

flertal benämningar såsom segregerade områden (Quillian & Lagrange, 2016), känsliga 

stadsdelar (Wacquant, 2004) och missgynnade områden (Kooi & Patchin, 2008). Det här 

innebär att oberoende av vilken benämning som väljs så går det alltid att motivera och 

underbygga sin ståndpunkt med forskning.  

 

På frågan om det finns en definition av begreppet prioriterat område svarade intervjupersonen 

att det inte finns någon formell definition. Intervjupersonen fortsätter med att berätta att 

kommunen inte använder sig av benämningen utanförskapsområde utan prioriterade 

områden. Kommunen kan med hänsyn till detta uppfattas inta en motsatsställning vid sitt val 

av benämning. Man avstår från en benämning till fördel för en annan, vilket bekräftas genom 

tjänstepersonens sätt att återkomma till saken och säga att man istället talar om prioriterade 

områden. Intervjupersonen kan se konsekvenser av benämnandet och säger att använda 

benämningen utanförskapsområden skapade obehagskänslor och att det leder till stämpling. 

Senare säger intervjupersonen även att “jag tycker det är jätteviktigt att man inte ser det som 

att vi gör det för att peka ut utan tvärtom, vi vill kompensera” [Ip 2]. Även detta tyder på att 

man väljer en motsatsposition där man ställer sig emot ett tillvägagångssätt och framhäver ett 

annat.  

 

Intervjupersonen som representerar utsatthetsdiskursen säger att man i allra högsta grad kan 

se konsekvenser av sin begreppsanvändning men säger så här “det är väl bättre att vi sätter en 

stämpel på områdena [...] än att bara blunda” [Ip 1]. Intervjupersonen fortsätter med att säga 

att användandet av benämningen baserats på en avvägning som gjorts från början. Inom 

utsatthetsdiskursen väljer man i motsats till resursdiskursen därmed att argumentera för den 

benämning som valts och betonar att det är bättre att benämna ett område på det sättet än att 

inte göra någonting. Inom kundnöjdhetsdiskursen används inte benämningar på områden.  

 

Det blir härmed tydligt att alla diskurserna utgår ifrån medvetna val kring användningen av 

benämningar. Det går även att urskilja tre ställningstaganden angående användningen av 

benämningar. Brewster Stearns och Logan (1986) argumenterar, i en studie om segregation, 

för att det sätt som forskaren väljer att mäta segregation på kommer påverka resultatet av 
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studien. De konstaterar att det är viktigt att forskaren väljer sina variabler för att mäta 

segregation utifrån den aspekt av segregation som intresserar forskaren och inte utifrån ett 

standardval. Detta är något som även går att tillämpa på kartläggningarna som utförts inom 

diskurserna och kartläggningarnas resultat. Detta eftersom att det sätt att benämna ett område 

på som är rådande inom diskursen kommer påverka vilket perspektiv som intas och vilka 

variabler som används vid kartläggningarna av området. Utifrån det intresse som aktörerna 

har angående området skapas även en diskurs som tjänar intresset och syftet med aktörens 

verksamhet. Resursdiskursen ställer sig mot benämningen utanförskapsområden eftersom de 

inte vill peka ut utan istället framhäva vikten av kompensation och resursfördelning.  

Utsatthetsdiskursen däremot försvarar sitt sätt att benämna genom att argumentera för att det 

är bättre än att blunda samt för att polismyndigheten vill väcka samhällets intresse eftersom 

problemet kräver samhällsgemensamma insatser. Kundnöjdhetsdiskursen avstår från att 

använda benämningar på området vilket kan framstå som en neutral positionering. Foucault 

(2008) säger dock att diskurser lika mycket handlar om det som inte sägs som det som sägs, 

vilket innebär att det inte finns någon neutral positionering utifrån ett diskursanalytiskt 

perspektiv. 

 

Benämningarna som används inom diskurserna påverkar deras sätt att beskriva området. 

Detta eftersom benämningarna och beskrivningarna inte kan stå i konflikt med varandra om 

diskurserna skall framstå som trovärdiga. Benämningen utsatt område inrymmer en negativ 

värdeladdning, att vara utsatt är inte ett önskat tillstånd. Utsatta områden beskrivs inom 

utsatthetsdiskursen som områden som är utsatta för risker som inte finns i andra områden. De 

här sociala riskerna kan enligt intervjupersonen innefatta kriminalitet. Det framkommer även 

att ett grundkrav för att kategoriseras som utsatt område är att området är socioekonomiskt 

svagt. När det gäller att kartlägga områden förekommer socioekonomisk segregation som en 

variabel inom tidigare forskning. Quillian och Lagrange (2016) använde sig bland annat av 

inkomst, anställningsstatus och utbildning för att mäta segregation. Tjänstepersonen från 

utsatthetsdiskursen nämner utbildning, arbetslöshet och in - och utflytt som parametrar för att 

mäta segregation. Andersson och Bråmå (2004) använde sig i studien om den sociala 

rörligheten av att mäta in - och utflytt till området. Det går alltså att se en koppling mellan 

forskning och det som ingår i myndighetens kartläggning.  

 

Inom resursdiskursen används benämningen prioriterat område vilket i motsats till utsatt 

område omfattar både en positiv och en negativ värdeladdning. Det är positivt att vara 



 33 

prioriterad och tilldelas resurser. Samtidigt signalerar dock behovet av prioritering något 

negativt som säger att det som prioriteras är svagare än det som inte prioriteras. Detta 

framkommer tydligt där intervjupersonen säger att dessa områden skall kompenseras. 

Området beskrivs ha högre grad av arbetslöshet, lägre förvärvsfrekvens, utbildningsnivå samt 

inkomst. Intervjupersonen beskriver Råslätt som ett område med mycket kompetent folk och 

människor med möjligheter men nämner också att det finns socioekonomiska skillnaderna 

och att man inte skall blunda för dessa, trots att man ser potential och kompetens hos 

invånarna i området. Eftersom Quillian och Lagrange (2016) valde flera av dessa faktorer för 

att mäta den socioekonomiska segregationen går det att se att forskningen även kan användas 

för att motivera kommunens val av variabler.  

 

Inom kundnöjdhetsdiskursen pratar intervjupersonen inte direkt om de socioekonomiska 

utmaningarna men indirekt går det att ana då intervjupersonen talar om bostadsbolagets 

uthyrningspolicy som är kopplad till förvärvsfrekvensen i området. Denna policy utgår från 

att ifall områdets förvärvsfrekvens understiger en viss nivå så kliver bostadsbolaget in och 

styr fördelningen av bostäder, för att kontrollera så att områdets socioekonomiska situation 

inte förvärras ytterligare. I motsats till de två andra diskurserna används ingen benämning 

angående Råslätt inom kundnöjdhetsdiskursen. Det går inte att säga att detta utgör en neutral 

positionering men samtidigt innefattar denna ståndpunkt inte en lika direkt värdeladdning, 

varken negativ eller positiv, som benämningarna i de två övriga diskurserna. Inom 

kundnöjdhetsdiskursen beskrivs Råslätt som en “levande stadsdel” där det finns “många 

intresseföreningar som är engagerade på olika sätt” [Ip 3].  

 

I en studie om hur social och fysisk oordning påverkar det politiska engagemanget lyfter 

Michener (2013) öppen narkotikahandel som ett exempel på social oordning. Sampson och 

Raudenbush (1999) lyfter på motsvarande sätt, i en studie om offentlig oordning, att 

våldsamma unga män på allmänna platser är en del av den sociala oordningen. I rapporten 

från polismyndigheten lyfts öppen narkotikahandel och unga män som samlas och skapar 

otrygghet i områden som karaktärsdrag för utsatta område
27

. Även detta är ett exempel på att 

forskning influerar samhällsaktörerna i deras kartläggningar. Kooi och Patchin (2008) 

konstaterar i en studie att social och fysisk oordning skapar en miljö där avvikande beteende 

utbreder sig. Den fysiska oordningen beskrivs av Michener (2013) som att det förekommer 
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skräp, ölflaskor, övergivna bilar och graffiti i området. Inom kundnöjdhetsdiskursen lyfter 

intervjupersonen vikten av att hålla det rent och snyggt samt att renovera och modernisera 

byggnaderna i området samt att inte låta stadsdelen förfalla. Detta resonemang är i samklang 

med Bråmås (2011) studie om hur en gentrifieringsprocess, med dess ombyggnation och 

förbättring, påverkar ett område och de områden som ligger i närheten. Enligt Bråmå (2011) 

visade studien att det aktuella området hade uppnått en högre status samtidigt som 

koncentrationen av utsattheten hade fördelats på flera områden. Ur en segregationssynpunkt 

menade Bråmå (2011) att en fördelning av utsattheten är bättre än att den koncentreras till ett 

enda område. Detta kan därför kopplas till kundnöjdhetsdiskursen och det uppfattade ansvaret 

för stadsdelarna. Enligt Andersson och Bråmå (2004) ingår otillräckliga och förfallande 

byggnader som en beskrivning av de fysiska villkoren i försummade bostadsområden. 

Sampson och Raudenbusch (1999) lyfter fram förfall av stadsmiljön och skräp som en del av 

den fysiska oordningen. Även Michener (2013) belyser den fysiska oordningen i försummade 

områden men utifrån variabler som exempelvis skräp på gatan och luftföroreningar. Detta 

kan även kopplas till kundnöjdhetsdiskursen där man, för att undvika detta, är mån om att 

hålla rent och snyggt samt att renovera för att undvika förfall av byggnaderna. Vikten av att 

hålla det rent och snyggt är något som kan urskiljas genom analys av 

hyresgästundersökningen där detta utgör en egen fråga. Inom kundnöjdhetsdiskursen 

kartläggs även invånarnas känsla av trygghet där exempelvis belysning i trappuppgången 

samt runt huset fungerar som variabler. Sampsons och Raudenbuschs (1999), Anderssons och 

Bråmås (2011) samt Micheners (2013) studier kan därför som påvisats användas för att rikta 

uppmärksamheten mot de fysiska villkoren i bostadsområdet på det sätt som gjorts inom 

kundnöjdhetsdiskursen. 

 

Kooi och Patchin (2008) belyser även vikten av grannrelationer för att kunna bygga upp 

gemensamma värderingar i området och på så sätt undvika social desorganisation. Genom 

goda relationer till grannarna förstärks den informella kontrollen i området där invånarna då 

blir villiga att ingripa mot oordning och avvikande beteende. I hyresgästundersökningen ställs 

frågor angående förhållandet till grannarna och ifall man upplever grannarnas levnadssätt 

som störande
28

. Kooi och Patchins (2008) studie fungerar som grund för att motivera 

variablerna kring grannrelationer som kartläggs inom kundnöjdhetsdiskursen. I rapporten från 

polismyndigheten skriver de att forskning visat att tilliten inom bostadsområdet och 
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förväntningar på att invånarna skall agera för allas bästa är något som hänger samman med 

socioekonomiska förhållanden, brottslighet och otrygghet
29

. Enligt Kooi och Patchin (2008) 

argumenterar teorin om social desorganisation för att kriminalitet är ovanligare i områden där 

invånarna är villiga att ingripa för allas bästa. De lyfter även vikten av stabila sociala nätverk 

i bostadsområdet för att minska den sociala desorganisationen. Det här visar på att forskning 

finns och används för att argumentera för det perspektiv som polismyndigheten intagit. Enligt 

Foucault (refererad i Mattsson, 2010:29) är det inte möjligt att röra sig utanför diskursen. Det 

här medför att det sätt att beskriva Råslätt som förekommer inom kundnöjdhetsdiskursen inte 

skulle vara möjligt inom utsatthetsdiskursen. På samma sätt tjänar utsatthetsdiskursens sätt att 

lyfta utsatthet och kriminalitet inte kundnöjdhetsdiskursens syfte.  

 

Avslutningsvis kan konstateras att diskurserna skiljer sig åt samt att det förekommer 

forskning som erbjuder belägg för var och en av dem. Detta visar att ingen samhällsaktör är 

frikopplad från den samhällskontext där denne verkar. Det här i sin tur medför att oberoende 

av vilken infallsvinkel en aktör vill inta så finns det forskning att motivera valet med. 

5.3 Benämningarnas konsekvenser 

 

Wenneberg (2001) skriver att bakom det som vid första anblick uppfattas som förutbestämt 

och naturligt alltid döljer sig sociala och mänskliga intressen. Som påvisats skiljer sig 

diskurserna åt och detta är delvis på grund av de underliggande intressen som varje diskurs 

representerar. Tillvägagångssättet och intresset hos samhällsaktörerna färgar resultatet av 

kartläggningarna och påverkar därmed framställningen av Råslätt.  

 

Samtliga intervjupersoner är medvetna om att benämningar av ett område inte är neutrala 

utan att sättet att tala om stadsdelen får konsekvenser. Gemensamt för intervjupersonerna är 

att de uppfattar risken för stämpling av området som ett problem. Stämpling handlar enligt 

Giddens och Suttton (2014) om relationen mellan den stämplade och den som stämplar. 

Denna stämplingsprocess kan leda till stigmatisering som enligt Goffman (refererad i 

Giddens & Sutton, 2014:287) handlar om att någon nedvärderas på grund av felaktiga och 

stereotypa föreställningar om individen. Som Wacquant (refererad i Sernhede, 2004:112) 
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framför så finns även territoriellt stigma som handlar om områden som stigmatiseras som 

problemområden. Han menar att den stigmatisering som sker på områdesnivå även påverkar 

invånarna. Den tar sig enligt Sernhede (2002) uttryck i en känsla av att behöva försvara både 

sin identitet och sin stadsdel genom att leva upp till de bilder av ”farlighet” som skapats av 

andra. Stigmatisering kan enligt Giddens och Sutton (2014) vara en process som man aldrig 

kommer ur vilket tillämpat på områden betyder att området aldrig accepteras av det 

omgivande samhället. Tjänstemannen från polismyndigheten resonerar att den stämpel som 

benämningen bidrar till tar lika länge att sudda bort som det tar att lösa problemen i dessa 

områden. Detta resonemang håller dock inte hela vägen i förhållande till det som Sernhede 

(2002) framför då han menar att områdets stigma kan leda till att invånarna börjar leva upp 

till de bilder som skapats. Detta leder till självuppfyllande profetior där samhällets 

förväntningar på att dessa områden skall vara problemområden bidrar till problembilden 

istället för att belysa problematiken och på sikt bidra till att lösa problemen. Inom 

resursdiskursen framförs det indirekt att man löst stämplingsproblemet genom att använda sig 

av benämningen prioriterat område istället för utanförskapsområde. Den här ståndpunkten 

utmanas dock av kundnöjdhetsdiskursen där det framförs att även benämningen prioriterat 

område är problematisk och skapar obalans mellan områden.  

 

Trots insikten om konsekvenser ser polisen det som nödvändigt att tala om utsatta områden 

eftersom de vill belysa problematiken samt öka sin legitimitet att arbeta med dessa områden. 

Samma geografiska område benämns som ett prioriterat område av kommunen vilket skapar 

en diskursiv kamp genom att kommunens omformulering framkallar en alternativ 

beskrivning. Vidare är det intressant att kundnöjdhetsdiskursen positionerar sig annorlunda i 

förhållande till de övriga två då de väljer att inte alls introducera någon benämning för att inte 

värdera stadsdelar mot varandra. Enligt Foucault (2008) är även det som inte sägs en del av 

diskursen. Det här innebär att även att avstå från benämningar är ett sätt att säga någonting.  

Valet att inte använda begrepp kan förmedla att man ser en obalans mellan områden men inte 

vill förstärka den varför man avstår från användandet av benämningar eller att man endast ser 

de positiva sidorna av ett område. Det sistnämnda verkar dock osannolikt. 
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5.4 Slutsats 

 

I denna studie har tre diskurser identifierats utifrån de sätt som polismyndigheten, Jönköpings 

kommun och bostadbolaget Vätterhem beskriver och framställer Råslätt på i sina 

kartläggningar och materialsammanställningar samt utifrån intervjuer med en representant för 

varje aktör. Diskurserna gavs namnen utsatthetsdiskursen, resursdiskursen och 

kundnöjdhetsdiskursen utifrån det som uppfattades som centralt inom respektive diskurs. 

Både likheter och skillnader har kunnat urskiljas mellan diskurserna. De största skillnaderna 

visar sig i hur området beskrivs inom de olika diskurserna där utsatthetsdiskursen beskriver 

utsatta områden, inklusive Råslätt, som områden utsatta för sociala risker som negativt 

påverkar lokalsamhället och dess invånare. Medan resursdiskursen framställer Råslätt som ett 

område med stort potential och människor med möjligheter trots områdets socioekonomiska 

utmaningar. På motsvarande sätt framställer kundnöjdhetsdiskursen Råslätt som en “levande 

stadsdel” med stort engagemang från flera intresseföreningar. Det visar sig även att 

diskurserna skiljer sig åt i förhållandet till användningen av benämningar. Inom resurs- och 

utsatthetsdiskursen förekommer benämningar på Råslätt medan det inom 

kundnöjdhetsdiskursen inte används några benämningar.   

 

Den största likheten mellan diskurserna berör deras sätt att uppfatta konsekvenser av att 

benämna områden. Samtliga intervjupersoner uppfattar risken för stämpling av området som 

en konsekvens.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att resultatet av studien visar att diskursernas språkval och 

benämningar presenterar olika versioner av Råslätt. Diskursernas kartläggningar av Råslätt 

förhåller sig medvetet till de språkval som de gjort med insikt för den stigmatisering som 

språkvalet kan leda till. Slutligen är de språkval som aktörerna väljer betydelsefulla för hur de 

motiverar och legitimerar sitt eget arbete.  
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6. Diskussion 

 

Avslutningsvis diskuteras några aspekter som särskilt väckt intresse. Syftet med den här 

studien var att undersöka hur samhällsaktörer genom kartläggningar av området Råslätt 

konstruerar bilder av området och vilka konsekvenser detta kan ge upphov till. Studien 

resulterade i tre olika diskurser där det förekommer både skillnader avseende benämningar på 

och beskrivningar av Råslätt men även likheter angående synen på vilka konsekvenser dessa 

benämningar kan få för Råslätt och dess invånare. Utifrån detta är det intressant att fundera 

över huruvida det är möjligt att urskilja en lokal diskurs hos dem som bor och verkar i 

Råslätt. Det vore även intressant att ställa den i kontrast till de diskurser som identifierats 

inom polismyndigheten, kommunen och bostadsbolaget Vätterhem. Dessa diskurser 

konstruerar, utifrån valda benämningar och beskrivningar, en bild av Råslätt och dess 

invånare som kanske inte alls stämmer överens med den bild som de som bor och verkar i 

området har. Intressanta frågor för vidare forskning vore därför hur invånarna i Råslätt 

upplever benämningar som utsatt eller prioriterat område och hur dessa påverkar deras 

vardag. Vidare förslag till fortsatt forskning är vilken bild som blir den rådande i området, 

invånarnas eller det omkringliggande samhällets?  

 

Inom utsatthetsdiskursen beskriver polisen
30

 Råslätt som ett utsatt område vilket betyder att 

det förekommer problem och utmaningar där ansvaret för att lösa dessa anses kräva ett 

samarbete mellan polis och andra aktörer i samhället. Även kommunen förespråkar ett 

fördelat ansvar mellan kommunens förvaltningar där varje förvaltning bör ta sitt ansvar, 

enligt intervjupersonen. Vad som blir relevant att diskutera i detta sammanhang, utifrån en 

diskursiv utgångspunkt, är hur förutsättningarna för denna samverkan ser ut då 

samhällsaktörernas benämningar angående Råslätt skiljer sig åt och konstruerar olika bilder. 

Foucault (refererad i Mattsson, 2010:29) förespråkar att vi människor inte kan röra oss 

utanför diskursen eftersom att världens existens är beroende av de diskursiva ramarna. Enligt 

detta resonemang kan förutsättningarna för samverkan mellan polisen, kommunen och 

bostadsbolaget Vätterhem te sig utmanande. Att samhällsaktörerna har olika intressen med 

sina verksamheter är något som förefaller sig naturligt. Men när det kommer till den 

varierande användningen av språket angående Råslätt kan det uppstå utmaningar för de 

                                                
30

 Nationella Operativa Avdelningen (2015): Utsatta områden- sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade 

händelser ” (s. 29). 
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professionella att enas kring hur man skall förhålla sig till området eftersom de olika 

benämningarna och beskrivningarna bidrar till skapandet av olika bilder av området. 
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