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Abstract 

Title: The vulnerable 

Authors:  Benjamin Barassa & Oscar Johansson 

Tutor: Nina Veetnisha Gunnarsson 

Examinator: Klas Borell 

 

With a critical discourse analytical approach, this study has analyzed how two nationwide 

newspapers, Aftonbladet and Expressen, write about the concept of vulnerable areas 

through their publications. The study wants to find out whether the concept is used in a 

certain way. To analyze the material that consisted of 30 texts, including letters to the 

editors, editorials, editorial articles as well as reports from the aforementioned newspapers, 

Fairclough's three-dimensional model for critical discourse analysis was used. This resulted 

in the identification of four discourses or themes that we have named: "What are 

vulnerable areas?", "A perpetrator without a face - consequences of being deprived of 

agency", "Politicians on a white horse" and "We and them". These were then discussed 

based on Fairclough's theories on critical discourse analysis and other sociological theories 

that were deemed relevant in the context where labeling theory is the most prominent. The 

study concludes that the concept of vulnerable areas is used in a way that is characterized 

by few questioning the term and that the discourse may be influenced by what the police 

feature in their report on vulnerable areas. Furthermore, vulnerable areas are emphasized 

as something that differs from other areas in society. The study also discusses what 

consequences the discourses may have for these areas and its inhabitants, as well as what 

consequences this may have for social work. 
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Sammanfattning 

Titel: De utsatta 

Författare:  Benjamin Barassa & Oscar Johansson 

Handledare: Nina Veetnisha Gunnarsson 

Examinator: Klas Borell 

 

Med ett kritiskt diskursanalytiskt tillvägagångssätt har denna studien analyserat hur två 

rikstäckande kvällsmedier, Aftonbladet och Expressen, skriver om begreppet utsatta 

områden genom sina publiceringar. Studien vill reda ut huruvida begreppet används på ett 

speciellt sätt. För att analysera materialet som bestod av 30 texter, inklusive debattartiklar, 

ledartexter, redaktionella artiklar och reportage från de nämnda tidningarna användes 

Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Detta resulterade i 

identifierandet av fyra särskilda diskurser eller teman som vi har kallat: “Vad är utsatta 

områden?”, “En gärningsperson utan ansikte – konsekvenser av att fråntas agens”, 

“Politiker på vit häst” samt “Vi och dem”. Dessa diskuterades sedan utifrån Faircloughs 

teorier om kritisk diskursanalys samt andra sociologiska teorier som bedömdes som 

relevanta i sammanhanget där stämplingsteori är den mest framstående. Studien kommer 

fram till att begreppet utsatta områden används på ett sätt som präglas av få ifrågasättanden 

av begreppet samt att diskursen kan influeras av det som polisen framhåller i sin rapport 

om utsatta områden. Vidare framhålls utsatta områden som något som skiljer sig från 

övriga områden i samhället. Det diskuteras även vilka följder diskurserna kan ha på dessa 

områden och dess invånare samt vilka följder det kan tänkas få för det sociala arbetet. 

 

 

 

Nyckelord: Utsatta områden, Stämplingsteori, Kritisk diskursanalys, Aftonbladet, 

Expressen, Polisen 
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1 Inledning 

Polisen har sedan år 2015 gett ut rapporter om utsatta områden där ett tiotal olika 

bostadsområden pekas ut som utsatta områden. Polisens definition av dessa områden är 

följande: “Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en 

låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället” (Polisen, 

2017). Områdena delas in i tre underkategorier beroende på omfattningen av 

problematiken, dessa är riskområden, utsatta områden samt särskilt utsatta områden. Att 

offentligt peka ut områdena är ett relativt nytt fenomen där den första rapporten 

offentliggjordes 2015 varför någon omfattande forskning på hur detta påverkar 

verkligheten i dessa områden och samhället i stort inte ännu verkar ha gjorts. Samtidigt har 

områdena diskuterats flitigt i mediala sammanhang där politiker, medborgare, 

ledarskribenter med flera har varit inblandade. 

Intresset för frågan om utsatta områden som uppsatsämne började med en nyfikenhet 

kring hur uppfattningen av ett område och de som bor där påverkas av att det blir stämplat 

som utsatta av en statlig myndighet. Många åsikter och stor politisk vilja i relation till 

områdena identifierades samtidigt som det inte fanns så mycket information eller fakta 

kring vilka följder det kan få att vissa områden utpekas som utsatta och hur detta kan tänkas 

påverka vardagen för de människor som bor i dessa områden. Förhoppningen är att 

uppsatsen kan resultera i klarhet kring hur dessa områden porträtteras samt vilka följder 

ett visst framställande av dessa områden skulle kunna få. Val av ämnen grundade sig även 

i att utsatta områden uppfattades som om att det associeras i större omfattning med 

kriminalitet och sociala problem än andra områden, vilket vidare väckte intresset gällande 

i vilken utsträckning som media speglade den bild som målas upp av polisen eller inte. 

Frågor uppkom också kring hur media porträtterar den verklighet som människor bor i 

eller den verklighet som polisen pekar på och lyfter fram. Med det som bakgrund föreföll 

en diskursanalys som logisk att använda då en sådan, enligt Winther Jørgensen & Phillips 

(2000) ämnar identifiera och analysera underliggande strukturer och teman som kan 

förklara vad som ligger bakom texter som i studiens fall berör utsatta områden. 

Media spelar en central roll i hur samhället uppfattar diverse sociala fenomen (Giddens & 

Sutton, 2014). Enligt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys är diskursen något som 

konstituerar och konstitueras av den sociala världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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I dagens postmoderna samhälle spelar media, i alla dess former, en stor roll i denna 

konstitueringsprocess. Nuförtiden finns media och dess information tillgänglig för alla i 

samhället, vare sig det rör sig om tidningar, internet eller radio. Denna utbredning ger 

media makt att kunna påverka diskurser inom alla nivåer av samhället. Med de moderna 

mediernas omfattningar så kan de även anses ha inflytande över myndigheter som på ett 

konkret och omfattande vis är med och påverkar diskursen om de sociala förutsättningarna 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) hör 

diskursen i stor utsträckning ihop med hegemoni och makt. I och med det faktum att media 

i dagens samhälle besitter stor makt så gör det media till en viktig komponent i den bredare 

samhällsdiskursen. Hegemoni uppstår där det tidigare rått en konflikt mellan två 

motstridiga diskurser. En konflikt mellan diskurser kallas antagonism. Endast en identitet 

kan vara dominant och när den ena diskursen försvinner uppstår en hegemoni. När en 

hegemoni är etablerad betraktas detta även som något objektivt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

Som socionomer är det viktigt att inte bara beakta sociala situationer på individnivå utan 

att socionomer även är medvetna om och kan förhålla sig kritiska till strukturella sociala 

problem. Enligt Swärd (2016) bestäms vilka frågor det sociala arbetet berör i stor 

utsträckning av politiken vilket kan riskera leda till att den enskilde socialarbetaren, utan 

att ifrågasätta, underkastar sig de regleringar som politiken skapar, inte minst genom 

lagstiftning. Akademikerförbundet SSRs etiska kod (2015) lyfter vikten av att det sociala 

arbetet ska stå på brukarens sida samt att arbetet som bedrivs bör vara evidensbaserat 

varför det finns ett egenintresse hos utövarna av socialt arbete för att engagera sig även i 

strukturella sociala problem och frågor. I det sammanhanget kan kanske denna studie 

erbjuda socialarbetare kunskap som möjliggör dem att bejaka strukturella faktorer såsom 

medieporträttering i samband med sitt vardagliga arbete. 
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2 Syfte 

Syftet med följande studie är att beskriva och utforska hur de tryckta versionerna av 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen genom sina publiceringar använder sig av 

begreppet utsatta områden. 

Följande frågeställningar är centrala: 

1. På vilket sätt används begreppet utsatta områden? 

2. Vilka diskurser är framträdande vid användandet av begreppet utsatta områden?  

3. Vilka formuleringar och språkliga tendenser förekommer när utsatta områden skrivs 

om? 

4. Hur porträtteras utsatta områden i svenska kvällstidningar? 
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3 Bakgrund 

I kapitlet kommer begreppet utsatta områden och dess historia gås igenom för att öka 

förståelsen och motivationerna bakom det samt för att förstå i vilket syfte begreppet finns 

och hur polisen definierar det. Vidare förekommer information om de tidningar som ska 

analyseras under uppsatsen med förhoppning att det ska öka förståelsen för hur de 

uppkommit samt för att synliggöra vilka politiska tillhörigheter deras ledarsidor har i syfte 

att öka transparensen i uppsatsen och öka förståelsen för urvalet. Dessutom redogörs för 

vilken påverkan media har på människor i ett samhälle. 

3.1 Begreppet utsatta områden och dess historia 

Majoriteten av de områden som av polisen kallas för utsatta är byggda mellan åren 1965 

och 1975 som en del av vad som brukar kallas miljonprogrammet (Polisen, 2017). 

Miljonprogrammet tillkom som ett svar på den ökade efterfrågan på bostäder (Magnusson, 

2008). Denna satsning skedde dock parallellt med att hushållens ekonomiska möjligheter 

ökade, vilket också gjorde att fler småhus började byggas. Resultatet av dessa byggprojekt 

skulle dock visa sig först under 1980 och 1990-talen då många lägenheter i 

miljonprogrammen stod tomma. Det minskade intresset för att bo i dessa områden gjorde 

att priset på lägenheterna minskade, vilket ledde till att personer som hade sämre 

ekonomiska förutsättningar nu började flytta till miljonprogrammen. Detta kan ses som en 

av anledningarna till den socioekonomiska segregation som skapades då och återfinns än 

idag (Magnusson, 2008). 

År 2014 presenterade polisen en förstudie, vilken skulle komma att resultera i rapporten 

som senare skulle kallas ”Utsatta områden”. Förstudien kallades ”En nationell översikt av 

kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället” och efter dess presentation så 

beslutade Nationella operativa ledningsgruppen (Nolg) att den skulle följas upp med en 

nationell rapport. Detta blev startskottet på kartläggningen av utsatta områden i Sverige. 

Som en del av Nolgs beslut om uppföljning av förstudien så ingick även en kartläggning 

av vad som sedan kommit att kallas för ”särskilt utsatta områden” som ett sätt att utröna 

vilka områden som var i behov av särskilda resurser. Därefter inleddes en urvalsprocess 

där varje Polisregion fick nominera de områden som de ansåg vara utsatta. Totalt 

nominerades 68 områden.  I och med nomineringen av områdena så fick Polisregionerna 

sammanställa så kallade områdesdokument för att ge en samlad bild av områdena. Dessa 
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områdesdokument kompletterades sedan med statistik från säkerhetspolisen, statistiska 

centralbyrån och kriminalvården (Polisen, 2015). 

De 68 områdena bedömdes därefter utifrån följande aspekter: 

- I vilken grad de boende var benägna att delta i rättsprocessen 

- Möjligheten för polisen att utföra sitt uppdrag i området 

- Eventuella parallella samhällsstrukturer  

Utöver dessa tre aspekter så värderades även situationen i områdena rörande 

våldsbejakande religiös extremism. De områden som uppfyllde samtliga aspekter 

bedömdes som ”särskilt utsatta områden”. Processen avslutades med att materialet 

analyserades och utifrån denna analys kom ett resultat med totalt 53 utsatta områden 

(Polisen, 2015): 

Tabell 1. Utsatta områden över tid 

År Särskilt utsatt område Riskområde Utsatt område Totalt antal 

områden 

2017 23 6 32 61 

2015 15 6 32 53 

 

I rapporten från 2017 ger Polisen en tydlig definition av vad som definierar ett utsatt 

område: 

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en 

låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. 

Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de 

kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället 

(Polisen, 2017). 

Vidare i definitionen av utsatta områden beskrivs det hur resultatet av det som nämnts i 

citatet ovan blir en minskad benägenhet att anmäla brott och även att medverka i 

rättsprocessen. Ett utsatt område är således ett geografiskt avgränsat område, det råder låg 

socioekonomisk status samt kriminalitet har en påverkan på lokalsamhället. 
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Ett sätt att undersöka socioekonomiska faktorer är genom att mäta sysselsättningsgrad. 

Med sysselsättningsgrad så menas den andel av populationen som arbetat minst en timma 

den senaste veckan (Fregert & Jonung, 2010). Genom att undersöka sysselsättningsgraden 

i en grupp eller i ett område så kan dessa områden eller grupper jämföras med andra 

grupper, områden och tidpunkter, med mera. År 2017 låg sysselsättningsgraden i Sverige 

på 66,7 procent. Samma siffra för de utsatta områdena låg i snitt på 49,5 procent och 47,2 

procent i de särskilt utsatta områdena (Polisen, 2017). 

3.2 Aftonbladet och Expressen 

Kvällstidningar definieras av Nationalencyklopedin (2019) som en lösnummerförsåld 

tabloidtidning med inriktning på sensationella nyheter, bilder, sport och nöjen. Denna 

uppsats kommer ta avstamp i rapportering från de två kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen. Båda tidningar har förändrats under 1900-talet. Aftonbladet startade som en 

tidning med klar konservativ inriktning och var bland annat tyskvänlig under andra 

världskriget till att stå dåvarande folkpartiet nära. Idag och sedan 1956 då tidningen såldes 

till LO, landsorganisationen, som är en facklig paraplyorganisation är tidningen 

socialdemokratisk och har inte sällan befunnit sig till vänster inom Socialdemokratin. Sedan 

1996 har mediekoncernen Schibsted den ekonomiska kontrollen över tidningen medan LO 

kvarhåller tidningens politiska inriktning. Expressen började diskuteras ett par år innan 

dess grundande som ett projekt mellan Dagens Nyheter, DN, och LO som en motreaktion 

mot Aftonbladets tyskvänliga hållning men samarbetet fungerade inte och DN startade 

självständigt Expressen 1944. Expressen fick senare en tydlig folkpartistisk profil och 

betecknar sig idag som liberal. Både Aftonbladet och Expressen är situerade i Stockholm 

och startade som storstadstidningar täcker idag nyheter från hela landet 

(Nationalencyklopedin, 2019). 

3.3 Medias påverkan 

Giddens och Sutton (2014) menar att människor genom hela livet påverkar varandra och 

lär av varandra genom så kallade socialisationsagenter, grupper eller sociala sammanhang där 

viktiga former av socialisation äger rum. Detta resulterar i en socialiseringsprocess där 

personer lär sig av sin omgivning på olika sätt. Giddens och Sutton (2014) delar upp denna 

socialisationsprocess i två faser, den primära och sekundära socialisationen där den primära 

äger rum under barndomen och är den mest intensiva där familjen är den viktigaste 

socialisationsagenten. Den andra, sekundära, socialisationen pågår under senare barndom och 
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fortsätter under vuxenlivet. Under andra fasen börjar andra agenter ta över familjens roll 

som huvudsakliga påverkanskälla. Giddens och Sutton (2014) menar vidare att media 

spelar en viktig roll i att forma sin bild av världen. Medier har ett stort utbud men riskerar 

misslyckas med att representera all den mångfald av grupper och identiteter som finns i 

samhället vilket riskerar resultera i en kulturpolitisk strid med mål om att bli representerad 

i medierna (Gripsrud, 2011). 
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning rörande det internationella begreppet territorial 

stigmatization att presenteras. Begreppet är av relevans för studiens porträttering av 

omständigheterna rörande utsatta områden samt bidrar till förståelsen av ämnet 

stigmatisering.  

Wacquant, Slater och Borges Pereira (2014) skriver att stigmatiserade områden skiljer sig 

starkt beroende på kontext, trots växande transnationella krafter och homogeniserande 

diskurser. Stigmatiseringen är tätt kopplad till ett områdes socioekonomiska status, dess 

befolknings etniska karaktär, typen av bostäder, kriminalitet och befolkningens uppfattade 

immoralitet. Som en följd av dessa faktorer ses områdena som något som är ett hot mot 

samhällets sammanhållning. Författarna nämner “Banlieues” i Frankrike, “quartieri 

degraditi” i Italien, "problemquartier” i Tyskland, “sink estates” i Storbritannien och 

“Krottenwujk” i Nederländerna. De menar att dessa områden även kommit att bli 

“nationaliserade” och “demokratiserade” då det i varje land finns en samling områden som 

universellt är illa omtyckta. De framställs som ett socialt helvete i media, politik och 

akademi. Typiskt för denna nya sortens utsatta områden, till skillnad från tidigare, är att 

dessa åsikter inte är isolerade till den sociala och kulturella eliten i samhället så som det 

tidigare varit, utan negativa åsikter återfinns i alla skikt av samhället, inklusive hos de som 

själva bor i dessa områden. För att förtydliga sin poäng lyfter författarna att svenskar som 

bor långt ute på landsbygden och aldrig kommit i kontakt med områden som Rinkeby, 

Tensta och Fittja ändå svarar med rädsla och avsky när områdena nämns (Wacquant, Slater, 

& Pereira, 2014). 

Författarna (2014) nämner även att denna territoriella stigmatisering inte enbart påverkar 

själva området utan även andra delar. Det påverkar de boende och deras självbild samt de 

omkringliggande områdena i form av undvikande beteende. Vidare påverkas hur 

myndighetspersonal beter sig i områdena, inte minst gällande vilken nivå av kraft de tar till 

vid insatser samt vilka kompromisser gällande exempelvis integritet de är villiga att ta för 

att åtgärda problem. Vidare påverkas hur journalister, policyexperter, politiker och 

akademiker skriver och berättar om utsatta områden. Därutöver påverkas även offentliga 

tjänstemän som är med och påverkar utvecklingen i samhället. Författarna skriver att den 

territoriella stigmatiseringen inte är en självklarhet utan är något som skapas mellan 

människor beroende på typ av stad samt politiskt inflytande. Dessutom menar författarna 

att fenomenet har gett upphov till förnyat medialt intresse, politisk oro samt vetenskaplig 
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uppmärksamhet internationellt. Vidare menar författarna att det inte bara föreligger ett 

behov av förbättrad materiell standard i områdena utan också ett minskat symboliskt tryck 

från övriga samhället (Wacquant, Slater, & Pereira, 2014). 

Slater (2017) skriver att litteratur som fokuserar på grannskapseffekter menar att var du 

bor påverkar dina livschanser samt att denna litteratur ignorerar hur stigmatisering av 

områden spelar in samt ibland bidrar till ytterligare stigmatisering. Lilja och Pemer (2010) 

skriver att grannskapseffekten utgår från att en viss geografisk koncentration av ett 

fenomen, såsom fattigdom, har negativ påverkan på individers livschanser och chanser för 

utbildning, arbete och politisk aktivitet. Samtidigt är det omvända sant att om ett område 

har mycket personer med hög socioekonomisk status kan det ha en positiv effekt på 

individens livschanser (Lilja & Pemer, 2010). Slater (2017) menar att territoriell 

stigmatisering inte är en utveckling av grannskapseffekt då det inte betonar faktiska 

förhållanden av ett område utan vilka perspektiv som antas när området berättas om och 

är därmed inte en grannskapseffekt. Slater (2017) menar att denna distinktion är viktig då 

det inte nödvändigtvis är områdena i sig som är problemet, att exempelvis dåliga vanor 

såsom rökning sprids i området, utan att det finns strukturella förklaringsmodeller som 

riskerar missas. Slater (2017) skriver att detta medför att makthavare har fel ingångsvinkel 

när dessa problem ska lösas och pekar på vikten av att stärka den materiella standarden 

samt minska det symboliska trycket på området. Författaren lyfter även behovet av att 

möjliggöra gräsrotskampanjer och politiska kamper för att bekämpa sin sociala stämpel 

från övriga samhälle (Slater, 2017). 

Hancock och Mooney (2013) talar om det engelska samhället som ett splittrat samhälle där 

tal om välfärdsghetton fungerar som ett bränsle åt diskussionen om social 

beroendeställning, utsatthet och hjälplöshet. Vidare menar Hancock och Mooney (2013) 

att detta narrativ är med och skapar en moralpanik i samhället, vilket i förlängningen är 

med och avleder samhällsfokuset från övergripande strukturella och institutionella 

misslyckanden som är med och skapar utsatthet och fattigdom. I sin artikel beskriver 

Hancock och Mooney (2013) hur narrativet om det splittrade samhället i England kommit 

att få konsekvenser för de mest socialt utsatta grupperna då de åtgärder som staten vidtagit, 

direkt eller indirekt, påverkar de mest utsatta. Exempel på sådana åtgärder är skärpta villkor 

för att få socialbidrag och ökade områdesbaserade befogenheter åt hyresvärdar i utsatta 

områden. Hancock och Mooney (2013) anser att det rådande narrativet om ett splittrat 
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England orsakat en våg av åtstramningsåtgärder som ett svar på den kris som landet 

uppfattas vara i, vilket även det slår mot de allra mest utsatta. 

I sin artikel om territoriell stigmatisering beskriver Wacquant (2007) hur modern 

marginalisering i stor utsträckning fokuserar på isolerade område och hur dessa uppfattas, 

av de som bor där och de som inte gör det, som ”sociala skärseldar” där endast de mest 

utsatta i samhället kan tänka sig att bo. Artikeln beskriver dessa områden som bestraffade 

och förklarar hur dessa socialt utsatta områden, som inte är något nytt fenomen, nu i det 

moderna samhället riskerar att alieneras underifrån, människor emellan, och ovanifrån via 

journalistik, politik och byråkrati. I sin studie förklarar Wacquant (2007) hur det i varje 

större stad i första världen finns socialt utsatta områden. Dessa områden utges för att vara 

farliga och bebodda av fattiga människor, minoriteter och utlänningar. Wacquant (2007) 

fortsätter dock med att säga att huruvida dessa områden i själva verket är allt som de sägs 

vara spelar liten roll i slutändan: de förutfattade meningarna om områden räcker ofta i sig 

själva för att skapa en kedjereaktion av negativa sociala konsekvenser för området.  

I en rapport från institutet för mediestudier skriver Leo Wallentin (2018) att journalister i 

dag är underrepresenterade i utsatta områden. I rapporten undersöks var Svenska 

journalistförbundets, journalistiskt fackförbund, medlemmar bor baserat på deras 

postnummer. Där framgår det att det högt räknat bor ungefär 0,5 procent av deras 

medlemmar i utsatta områden. Motsvarande siffra i befolkningen är 2-3 procent. Vidare 

tror författaren att diskrepansen är ännu större baserat på att de har varit generösa när de 

räknat in antalet journalister. Dock finns en risk att anslutningsgraden hos journalister i 

olika områden kan variera varför de verkliga siffrorna kan variera (Wallentin, 2018). 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Kapitlet kommer beröra de teorier som utgör grunden för uppsatsen och redogör för de 

vetenskapliga antaganden som görs. Kapitlet kommer främst redogöra för diskursanalytisk 

teori. Uppsatsen utgår från Faircloughs kritiska diskursanalys vilken utgör merparten av 

kapitlet. Utöver det förklaras diskursanalys samt kritisk diskursanalys separat för att öka 

förståelsen för hur dessa hänger ihop med Faircloughs teorier. Vidare kommer kapitlet 

beröra socialkonstruktionism och stämplingsperspektivet. 

5.1 Socialkonstruktionism 

Vivien Burr skriver i boken Social constructionism (2015) att diskursanalytikern inte är 

intresserad av hur verkligheten faktiskt ser ut utan är mer intresserad av den verklighet som 

skapas och produceras genom text och bild. Det är ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

som grundar sig i ett ifrågasättande av att kunskap är en direkt uppfattning av verkligheten. 

Istället antas det att verkligheten konstrueras utifrån samhälleliga och kulturella 

värderingar. Detta medför att verkligheten är relativ och perspektivet motsäger sig att ett 

fenomen som ”sanning” kan existera och istället finns flera sanningar beroende på vilket 

perspektiv som antas (Burr, 2015). Cromby och Nightingale (2001) skriver att 

socialkonstruktionister menar att sociala processer och inte minst språket spelar en stor 

roll i att skapa världen runt oss. Vidare skriver Cromby och Nightingale (2001) att den 

socialkonstruktionistka teorin har två skilda inriktningar. Båda är överens om att världen 

omkring är konstruerad men de skiljer sig i huruvida dessa konstruktioner växer fram som 

resultat av politisk aktivitet. Det finns ett perspektiv som anser att konstruktioner inte 

uppkommer godtyckligt utan att de påverkas av politisk aktivitet i form av maktrelationer 

och materiella tillgångar. Båda inriktningarna menar att världen går att forma men de skiljer 

sig i vilken utsträckning denna förståelse ska användas för politisk kritik (Cromby & 

Nightingale, 2001). 

5.2 Diskursanalys 

Kärnan i det som kallas diskursanalys kan beskrivas som en strävan efter att förstå och 

granska språkets användning och dess påverkan på samhälle, människor och de 

mellanmänskliga relationerna (Svensson, 2019). Diskursanalysen kan ses som både ett 

teoretiskt perspektiv, men också som en form av metod. Det är ett teoretiskt perspektiv 

på det sättet att det finns vissa tydliga ställningstagandet inom perspektivet kring vad 

språket har för relation och påverkan på oss människor (Svensson, 2019). Språket ses inte 



 

16 

som något abstrakt, regelbaserat kommunikationsmedel, utan som en aktiv handling, vilka 

genererar konsekvenser för hur världen upplevs. Det kan också ses som en metod på så 

sätt att diskursanalysen kan fungera som ett sätt att studera språkanvändning (Svensson, 

2019). 

Diskursanalys som metod används inom många olika akademiska grenar, så som 

språkvetenskap, företagsekonomi och juridik (Svensson, 2019). Ofta förknippas dock 

diskursanalys med samhällsvetenskap. En förklaring på detta kan anses vara det faktum att 

det diskursanalysen kan användas för att bättre förstå hur samhället “konstrueras”, eller 

skapas, genom sociala interaktioner. Ett förenklat sätt att se på diskursanalys som metod 

är att den kan utföras på två olika nivåer: makro och mikro-nivå. När diskursanalys används 

på makroplan så analyseras mer övergripande samhälleliga diskurser, ofta som ett sätt att 

ge en bild av samtiden och dess diskurser (Svensson, 2019). När diskursanalys används på 

mikroplan så är det istället de enskilda mellanmänskliga diskurserna som analyseras. Vid 

sådan forskning så tenderar det framförallt att vara språklig interaktion, grupp och individ-

identitetsbildande och relationer som ämnas undersökas (Svensson, 2019). 

5.3 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys kan ses som en kombination av två komponenter, lingvistik, det vill 

säga studie av språk, och bredare sociologiska begrepp. Kritisk diskursanalys kallas just 

kritisk då en del av dess kärna handlar om att utröna och belysa språkets förhållande till 

skapandet och vidmakthållandet av orättvisa i samhället (Svensson, 2019). Grundtanken 

med kritisk diskursanalys kan ses som att utövaren skall identifiera orättvisa för att sedan 

bidra till samhällsförändring genom att kritiskt redogöra för de diskurser som konstruerar 

och återskapar orättvisorna. Då kritisk diskursanalys har sina rötter i marxistisk teori så har 

kritiken ofta riktats mot kapitalismen (Svensson, 2019). 

5.4 Faircloughs kritiska diskursanalys 

En typ av kritisk diskursanalys, vilket också är den metod som använts i denna uppsats, är 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Fairclough menade på att det inte räcker med 

att utföra lingvistiska analyser av texter för att förstå sig på relationen mellan text och 

samhälle. Istället menade Fairclough att sådan analys också behöver kopplas ihop med 

andra, tvärvetenskapliga, perspektiv som ett sätt att kombinera text och social analys. Detta 

är också vad som präglar Faircloughs kritiska diskursanalys: diskursen är inte bara 

konstituerande, den är också konstituerad (Svensson, 2019). 
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Ett centralt begrepp inom Fairloughs kritiska diskursanalys är begreppet diskurs. Enligt 

Fairlcough kan detta begrepp ha två betydelser: dels kan det användas som ett sätt att 

beskriva språkbruk som social praktik dels kan det ses som ett sätt att särskilja diskurser 

från varandra, det vill säga en bestämd diskurs (Svensson, 2019). 

5.5 Faircloughs tredimensionella modell 

Utifrån sina tankar om kritisk diskursanalys så utvecklade Norman Fairclough en 

tredimensionell modell (se figur 1). Faircloughs modell kan ses som en ram inom vilken 

empirisk diskursiv forskning kan ske och analyseras. Modellen består av tre dimensioner, 

varav samtliga är tänkta att inkluderas vid analyserade av diskurser. De tre dimensionerna 

som är av intresse vid användandet av modellen är: den textuella dimensionen (textnivå), 

skapandet och konsumerandet av texten (diskursiv praktik) och den sociala praktiken som 

händelse sker inom (social praktik). Dessa nivåer genomgås i vidare detalj i kommande 

stycke (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell 

 

Kommentar: Från Diskursanalys som teori och metod (s. 74) av Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, Lund: Studentlitteratur AB. Copyright 2000 av Studentlitteratur. 

5.5.1 Diskurs som text 

Den första delen av Faircloughs tredimensionella modell är en detaljerad analys av texten 

och dess egenskaper. Detta görs för att kartlägga diskurserna, vilket i förlängningen gör att 

användaren av modellen kan utveckla och motivera sin tolkning. Samtliga tre dimensioner 
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besitter centrala begrepp som är av vikt inte endast för användningen av modellen utan 

även för förståelsen av dimension den är en del av. Så är även fallet i textdimensionen. I 

detta och kommande stycke beskrivande de tre dimensionerna så kommer dessa begrepp 

endast att nämnas. Tydligare redogörelse för begreppen presenteras i metodavsnittet. 

Tre begrepp som är av vikt vid användandet och förståelsen av textdimensionen är 

transitivitet, etos, och modalitet. De tre begreppen kan användas på olika sätt, men är alla tre 

ett sätt att analysera texten i sökandet av djupare förståelse av dess innebörd och 

konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

5.5.2 Diskursiv praktik 

Inom den andra dimensionen, diskursiv praktik sker ett analyserande kring hur texter 

produceras och konsumeras. Analyserandet kan ske utifrån olika vinklar och med olika 

verktyg, dock finns det några centrala begrepp som ofta är återkommande vid 

analyserandet av den diskursiva praktiken: intertextualitet och interdiskursivitet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 

5.5.3 Social praktik 

I den tredje och sista dimensionen av Faircloughs modell så sker en analysering av 

förhållandet mellan den diskursiva och den sociala praktiken och det är således inom denna 

diskussionen som vidare konklusioner kan dras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

5.6 Stämplingsteori 

En sociologisk och kriminologisk teori, grundad i interaktionismen, är 

stämplingsperspektivet. Interaktionismen grundar sig i antaganden om att samhället skapas 

när två eller fler personer interagerar med varandra genom olika interaktionsprocesser 

(Giddens & Sutton, 2014). Giddens och Sutton (2014) menar att stämplingsprocessen är 

en produkt av samhällets maktstrukturer där grupper delas in i avvikare och icke-avvikare. 

Detta står i kontrast med tanken att avvikande beteende är något faktiskt företeende såsom 

personer som avviker från det som är normalt eller mest vanligt förekommande. Avvikarna 

definieras ofta av en starkare grupp mot en svagare grupp såsom män för kvinnor, rika för 

fattiga och så vidare. Av den anledning är avvikande beteende och i förlängning kriminellt 

beteende en social konstruktion som skapas i interaktionen mellan grupper varför 

avvikande beteende också tenderar att spegla samhälleliga maktstrukturer. Exempelvis 

skulle en dykare vara en avvikande person då detta inte är normalt beteende för de flesta 
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människor. Dock betraktas dessa inte som avvikande samtidigt som lyssnande på hårdrock 

kan betraktas som avvikande beteende trots att det kan vara mer normalt än att vara dykare. 

Exemplet stärker idén om att det inte är avvikandet i sig som är relevant utan hur och om 

omgivningen pekar ut beteendet som spelar roll. 

Detta utpekande av vissas beteenden kan leda till stämplingsprocesser, där en viss grupp, 

genom att bli utpekad, internaliserar den bild som skapats om dem. Giddens och Sutton 

(2014) säger att detta delas in i primär avvikelse och sekundär avvikelse. Den primära avvikelsen 

används för när handlingarna som förknippas med det stämplade beteendet förblir en liten 

del av den enskildes identitet och handlandet blir normaliserat i omgivningens ögon och 

omgivningen accepterar det. Skulle omgivningen inte acceptera beteendet och därmed 

beteckna det som avvikande riskerar det stigmatisera personen varpå den enskildes 

självbild kan påverkas. Detta riskerar leda till sekundär avvikelse och medför att beteendet 

blir en del av personens identitet varefter beteendet förstärks. Exempelvis skulle en person 

som begår ett mindre brott stämplas som kriminell varefter den gör det till en del av sin 

identitet vilket riskerar leda personen in i fortsatt kriminellt beteende. Denna stämpel kan 

även, efter den sekundära avvikelsen, utvecklas till en överordnad status där det stämplade 

beteendet blir personens mest dominanta identitet. Giddens och Sutton (2014) pekar på 

flera longitudinella studier på unga kriminella som styrker teorin och lyfter vikten av att 

bryta processen hos unga kriminella i ett tidigt stadie. 
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6 Metodologi 

I metodavsnittet redogörs för hur studien har gått tillväga, vilka metodologiska 

överväganden som gjorts, en diskussion kring studiens tillförlitlighet samt en etisk 

reflektion kring uppsatsen med ambition att erbjuda transparens och möjliggöra för kritik 

med förhoppning att på sikt förbättra kunskapen inom uppsatsens studerade område. 

Därutöver kommer den metodologiska delen av Faircloughs kritiska diskursanalys att gås 

igenom. Dessa delar berör främst de olika verktyg som används för att analysera texter i 

form av olika begrepp och kommer bygga vidare på det som skrivits om teorin i kapitlet 

bakgrund. 

6.1 Val av metod 

Med anledning av att studiens syfte är att undersöka hur kvällstidningar skriver om utsatta 

områden valdes kritisk diskursanalys som metod. Den kritiska diskursanalysen bygger på 

socialkonstruktivistiska och anti-realistiska antaganden och strävar efter att undersöka 

relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell förändring i sociala 

sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det finns olika sorters kritiska 

diskursanalysmodeller, men den som använts i denna studie är den tredimensionella modell 

som Norman Fairclough utvecklat. Denna modell anser att diskursen är med och 

konstruerar sociala identiteter, sociala relationer och kunskap- och betydelsesystem. 

Förekomsten av en kommunikativ händelse ses utifrån tre dimensioner: 

- Den är en text (diskurs som text) 

- Den är en diskursiv praktik (diskurs som diskursiv praktik) 

- Den är en social praktik (diskurs som social praktik) 

De tre dimensionerna förklarades tidigare i den teoretiska referensramen, och de kommer 

att presenteras och fördjupas vidare i detta kapitel. 

6.2 Urval och datainsamling 

Uppsatsen bygger på kvällsmediala texter som på olika sätt berör ämnet ”utsatta områden”. 

Två stora, rikstäckande, kvällstidningar i Sverige är Aftonbladet och Expressen. 

Kvällstidningar valdes då dessa i större utsträckning än dagstidningar är beroende av att 

sälja tidningar på daglig basis hellre än genom prenumeration vilket kan ge upphov till 

journalistik med mer fokus på sensationalism (Nationalencyklopedin, 2019). Därutöver var 
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ambitionen att studera hur fenomenet diskuteras i hela Sverige och inte enbart i vissa 

geografiskt begränsade områden varför rikstäckande media valdes ut.  

Den insamlade data är av icke-reaktiv karaktär då den samlas in av tidningarna själva och 

Bryman (2011) skriver att icke-reaktiv data innebär att den inte samlats in av forskaren 

själv. Detta medför både för- och nackdelar. Delvis innebär det att forskaren inte, medvetet 

eller omedvetet, vinklar frågor eller utelämnar frågor som skulle kunna nyansera bilden av 

det syftet är att undersöka. Vidare riskerar detta också att göra data mindre träffsäker då 

det omöjliggör forskaren att ställa följdfrågor eller utforska de områden som skulle kunna 

vara av större relevans för studien (Bryman, 2011). 

6.3 Urvalskriterier 

När texterna skulle väljas ut genomfördes sökningar med hjälp av databasen “Retriever: 

Mediearkivet”. Till en början genomfördes en sökning med sökordet “Utsatta områden” 

där alla ord måste vara med, dock inte nödvändigtvis i sekvens, samt begränsningar 

gällande tid från 2017-06-01 och framåt, detta gjordes 2019-04-11. Eftersom studien tar 

avstamp i polisens rapport om utsatta områden och hur den använder begreppet valdes 

äldre texter bort då betydelsen av ordet därmed kan ha varit annorlunda eller kan ha 

tillämpats på andra områden än de som idag betecknas som utsatta. Vidare valdes texter 

från Aftonbladet och Expressen. Därutöver valdes endast tryckt press för att undvika 

delvis kortare och därmed eventuellt mindre genomtänkta texter. Därutöver går inte en 

tryckt text ändra i efterhand efter eventuell kritik vilket skulle vara positivt ur studiens 

perspektiv då en publicerad text redan kan ha påverkat diskursen vilket denna uppsats i en 

sådan situation hade missat.  

Sammanfattningsvis gjordes följande begränsningar och urvalskriterier 

- Sökorden “utsatta” och “områden” där båda ord ska nämnas. 

- Aftonbladet, Expressen. 

- Tryckt press. 

- Texter mellan 2017-06-01 och 2019-04-11. 

Vid sökningen som utfördes 2019-04-11 med de begränsningar som nämns ovan blev 

antalet sökresultat 332. Därefter gavs varje text en siffra och sedan användes en 

slumpgenerator för att välja ut texterna med förbehållet att om texten ansågs vara för 

irrelevant skulle den tas bort. Detta gjordes för att säkerställa att det urval som valdes ut 

inte färgades i för stor utsträckning av tidigare föreställningar av vad som skulle vara 
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intressanta eller relevanta texter med förhoppningen att öka uppsatsens reliabilitet. Dock 

uppkom ett fåtal texter som inte bedömdes vara relevanta för uppsatsen eftersom de inte 

berörde fenomenet utsatta områden, och dessa sorterades då bort. De utvalda texterna 

återfinns i bilaga 1. 

Tidningarna betraktas i uppsatsen som jämställda då båda är kvällstidningar i Sverige varför 

inte ett klusterurval har gjorts i förmån för ett randomiserat sådant. Vidare har inte något 

särskilt urval gjorts gällande typen av text, såsom debattartiklar, ledartexter och så vidare 

då olika typer av texter är med och skapar den samhälleliga diskursen som tidningen är 

med och förmedlar genom att ge ut texterna.  

6.4 Genomförande av analysen 

Efter att den preliminära urvalsprocessen var klar inleddes analysförfarandet. 

Tillvägagångssättet var i grunden induktivt, vilket i denna studies fall innebar att urvalet i 

möjligaste mån inte var anpassat efter någon bakomliggande tes (Bryman, 2011). Valet av 

ett induktivt tillvägagångssätt motiverades av bristen på tidigare forskning samt det faktum 

att fenomenet i fokus, utsatta områden, är ett förhållandevis nytt forskningsområde. Det 

går även att finna vissa deduktiva tendenser i förfarandet av denna uppsats. Sådana 

exempel kan skönjas i val av metod och urval, som till exempel att kvällstidningar 

analyserats med hjälp av diskursteori, vilka båda kan tolkas som tecken på ett mer deduktivt 

tillvägagångssätt då dessa val kan sägas bygga på redan genererade teorier och hypoteser 

kring uppsatsen och dess resultat. 

Innan analysfasen inleddes så utarbetades en analysmodell med Faircloughs 

tredimensionella modell som grund. Modellen utgår ifrån tre dimensioner för att analysera 

diskursen och dess konsekvenser: diskurs som text, diskursiv praktik och diskurs som 

social praktik (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) Utifrån dessa dimensioner 

identifierades begrepp som enligt modellen fungerar som verktyg för forskaren att 

undersöka diskurser, dess konsekvenser, hur de hänger ihop och hur de påverkar varandra. 

De tre dimensionerna tillsammans med dessa begrepp utgjorde stommen i analysmodellen 

som primärt användes för att analysera texterna. Dock användes inte samtliga nivåer 

kategoriskt utan ett urval av vilken nivå som passade bäst i temats kontext gjordes då vissa 

teman hade starkare vikt vid analys som text och andra teman var mer intressanta gällande 

analys av diskurs som praktik. 
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Analysförfarandet inleddes genom att de numeriskt delades in i två delar, 1–15 och 16–30 

bland de numrerade texterna. Texterna var sedan tidigare inte sorterade efter någon 

parameter utan var slumpvis placerade. Genom att texterna delades upp i två grupper 

möjliggjordes parallell analysering. Därefter analyserades de två delarna av urvalet separat. 

Under analysförfarandet antecknades notiser utifrån analysmodellen, även dessa separat, 

med förhoppningen om att kunna identifiera återkommande teman. Utöver detta så 

inleddes parallellt ett sökande efter innehåll i texten, det vill säga teman och underteman i 

texterna, vilka även de antecknades under tiden som analysförfarandet pågick.  

När den separata analysen av de två delarna av urvalet ansågs avklarad inleddes en 

gemensam analys av samtliga texter. Utifrån den analysmodell som använts inleddes i detta 

stadie en gemensam bearbetning av texterna där dessa analyserades och kategoriserades 

utifrån identifierade teman. Två huvudkategorier identifierades: texter med innehåll med 

tydlig koppling till kriminalitet och texter som kan anses uttrycka framtidstro (optimism).  

Dessa teman utformades i en dikotom struktur, vilket innebar att en text hade en binär 

relation till de utvalda kategorierna: antingen så tillhörde den kategorin eller så gjorde den 

det inte. Anledningen till denna indelning var att det efter analysförfarandets initiala skede 

stod klart att dessa två aspekter, kriminalitet och optimism, var två tydliga vägskäl hos 

texterna. Texterna delades in i grupper baserat på dess ställning till de två kategorierna, 

vilket renderade i kvantitativa data om texterna. Dessa data användes dock inte i större 

utsträckning utan var primärt av intresse för att verifiera huruvida de två kategorierna som 

identifierats vid en initial analys faktiskt hade grund. 

Tabell 2. Kartläggning av materialet 

Tema: Ja Nej 

Koppling till kriminalitet 23 7 

Förmedlas 

framtidstro/optimism? 

10 20 

 

Utifrån detta initiala analysschema så analyserades var och en av texterna utifrån de två 

aspekterna: kriminalitet och framtidstro/optimism. Syftet med analysschemat var således 

att få en överblick av texterna utifrån två övergripande teman som ett sätt att motivera 
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tematiseringen i resultatdelen men också som ett sätt att identifiera övergripande diskurser 

för att underlätta identifieringen av underteman. 

Texterna delades in i två grupper om 15 och analysen utifrån analysschemat skedde därefter 

inledningsvis individuellt och sedan gemensamt. Analysen gick till på sådant sätt att en 

enskild text analyserades i taget utifrån de två huvudfrågorna. För att identifiera hur en text 

ställde sig till var och en av frågorna (”Kopplas texten till kriminalitet?” och ”Förmedlas 

framtidstro/optimism?”) brukades primärt en textanalys av texterna. 

 I fallet kring frågan ”Kopplas texten till kriminalitet?” identifierades svaret i regel snabbt 

då det fanns gott om ord som tydde på en koppling till kriminalitet. Exempel på ord som 

enligt analysen tydde på en koppling till kriminalitet var: ”brott”, ”mord”, ”gäng”, ”våld” och 

olika ord och meningar kopplingar till ordet ”polis”.  

Under analysen rörande frågan ”Förmedlas framtidstro/optimism” var 

identifieringsprocessen mer subtil. I många av fallen kategoriserades texter utifrån 

nyckelmeningar i inledning, avslutning eller sammanfattning som antingen gav en känsla 

av framtidstro eller inte. Analysen av dessa meningar skedde utifrån avvägandet kring 

ordval, aspekter och frågor som belysts i texten, eventuella förslag till lösningar och med 

vilka tankar och känslor författaren avslutningsvis uppfattades vilja lämna läsaren med. 

Exempel på faktorer som enligt analysen tydde på optimism var: en vilja att investera i det 

utsatta området, användandet av positiva laddade ord kring framtiden för de utsatta 

områdena och en genomgående förmedling av förtroende för de människor som bor i 

området och/eller de som jobbar kring förbättring av läget (till exempel polis). 

6.5 Diskursanalys som metod 

Faircloughs modell är ämnad att fungera som ett analytiskt ramverk som hjälpmedel vid 

empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Faircloughs metod säger att samtliga 

dimensioner ska vara närvarande i en kritisk diskursanalys av kommunikativa ageranden 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De tre olika dimensionerna belyser olika aspekter av 

diskursen och dess betydelse och använder sig därför av olika begrepp för att förklara just 

den dimensionen. Nedan kommer därför de begrepp som vi använt oss av vid 

analyserandet utifrån denna modell att redogöras för.   
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6.5.1 Diskurs som text 

Inom den första och innersta dimensionen av Faircloughs modell finns diskursen som text. 

Inom denna dimension fokuseras det på tre begrepp i analysförfarandet av texterna: 

modalitet, transivitet och etos.  

Transivitet är ett begrepp som undersöker i vilken grad den kommunikativa händelsen 

förbinder texten med subjekt och objekt. Syftet är att i detalj granska vilka konsekvenser 

framställningsformen i en text får i form av ideologiska och sociala konsekvenser. 

Begreppet har varit av relevans vid analysförfarandet i studien då många av texterna berör 

olika grupper och deras interaktion med varandra, till exempel polis och de som bor i 

utsatta områden. Begreppet och teorin bakom det har således använts för att få en djupare 

analys av vad som sker i diskursen mellan objekt och subjekt (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). 

Modalitet används för att beskriva utsträckningen i vilken talaren/författaren förbinds med 

sitt uttalande. En aspekt av begreppet är sanning och sanningsanspråk, vilket kan mätas 

genom vilken grad av säkerhet som uttrycks i en text. “Det är en sanning att många människor 

i utanförskapsområdena lever långt ifrån majoritetssamhället.” och “Vissa menar på att många 

människor i utanförskapsområdena lever långt ifrån majoritetssamhället.” är två liknande meningar 

men som har olika grad av sanningsanspråk. Den ena hävdar att ”det är en sanning att” 

många människor i utanförskapsområden lever långt borta från majoritetssamhället medan 

den andra istället säger att så kan vara fallet, men att det inte behöver vara så genom att 

skriva ”menar på att”. Begreppet har därför i analysförfarandet använts som ett sätt att 

hitta diskurser och teman med olika grader av modalitet och vilka konsekvenser det får. 

Hur vi människor, eller i studiens fall medier använder sig av modalitet påverkar vår 

auktoritet, vilket även det är av intresse för denna studie (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

Det tredje och sista begreppet som använts för att analysera den första dimensionen av 

Faircloughs modell är Etos. Begreppet används för att förklara den diskursiva process 

genom vilken identiteter konstitueras och vidmakthålls för individer såväl som grupper 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Även detta begrepp har varit av relevans för denna 

studie då det i många av sammanhangen som berörs i urvalstexterna finns tydliga 

grupperingar, vilka begreppet etos kan vara med och ge ökad insikt kring.  
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6.5.2 Diskurs som diskursiv praktik 

Vid analysförfarandet av den andra dimensionen av Faircloughs analysmodell så analyseras 

texten utifrån den diskursiva praktiken. Detta är en analys av hur texten är skapad och hur 

den konsumeras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vid analysen av denna dimension 

så har vi framförallt fokuserat på begreppen intertextualitet och interdiskursivitet.  

Begreppet Intertextualitet används inom den kritiska diskursanalysen som ett sätt att visa på 

hur och vilka texter en text bygger på. Sättet som olika diskurser bygger på varandra och 

relationen dem emellan är kärnan också i begreppet interdiskursivitet, vilket är en del av 

intertextualitet. Diskurser formas och omformas ständigt och detta får konsekvenser inte 

bara på en språklig nivå utan kan i förlängningen vara med och få sociokulturella 

konsekvenser. Vid analyserandet utifrån interdiskursivitet framträder i regel två primära 

teman: texter som bemöter diskurser på ett kreativt och nytt vis och texter som bemöter 

diskurser på ett konventionellt vis. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) tolkar 

Fairclough dessa primära teman som att det kreativa tillvägagångssätt kan ses som något 

som tyder på förändring och kan fungera som en viktig del i diskursiv och sociokulturell 

förändring. Den mer konventionella interdiskursiviteten tyder på ett vidmakthållande av den 

dominerande diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Genom att analysera 

utifrån begreppet interdiskursivitet och intertextualitet i studien har den kunnat sätta ord på 

hur de olika diskurserna i urvalet interagerar och bygger på varandra, vilket hjälpt till att 

skapa en klarhet i resultatet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen & 

Phillips (2000) skriver även att alla texter antingen reproducerar en diskurs eller ämnar 

förändra den rådande diskursen av ett fenomen. Ett tecken på att en text eftersträvar 

förändring är att den har en hög grad av interdiskursivitet samtidigt som en text med låg 

interdiskursivitet kan tyda på att den reproducerar den rådande diskursen (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000). Av den anledningen går det inte heller vara neutral i detta hänseende då 

en text antingen reproducerar eller förändrar en diskurs. 

6.5.3 Diskurs som social praktik 

Vid analyserandet utifrån den tredje dimensionen, diskurs som social praktik, kartläggs och 

analyseras de sociala och kulturella aspekterna av den sociala praktiken. I detta stadie ska 

diskursen kopplas till delar som ligger utanför diskursen, vilket gör det nödvändigt för den 

som använder sig av modellen att koppla in andra relevanta teorier. Denna studie har 

framförallt valt att analysera data utifrån sociologiska begrepp, då bedömningen är att dessa 

ger mest relevant förklaring för den sociala praktiken. I denna tredje och sista dimensionen 
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av modellen så kan analysförfarandet komma till sina slutsatser då det är först vid denna 

dimensions slut som frågor om förändring och ideologiska konsekvenser kan beröras 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

6.6 Tillförlitlighet 

För att en studie ska hålla god kvalité pekar Bryman (2011) på fyra kriterier, nämligen 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Kriterierna bygger 

på begrepp från kvantitativ forskning och har omvandlats för att bättre passa den 

kvalitativa forskningens grundläggande antaganden. Den kvantitativa forskningen tror på 

realism, att det finns en möjlighet att synliggöra en absolut sanning av verkligheten, vilket 

den kvalitativa forskningen ställer sig kritisk till (Bryman, 2011). 

Trovärdighet betonar hur pass acceptabel en beskrivning av verkligheten är i andras ögon. 

Detta undersöks inte sällan med hjälp av så kallad respondentvalidering där det undersöks 

i vilken grad personer som befinner sig i den studerade sociala verkligheten känner igen sig 

i beskrivningen som görs (Bryman, 2011). Överförbarhet berör frågan hur pass mycket av 

beskrivningarna går att överföra till andra, liknande, kontexter. Kvalitativ forskning innebär 

att studera specifika sammanhang med fokus på djup och inte bredd vilket gör det svårt 

att generalisera och istället blir det upp till läsaren att bedöma hur pass mycket av materialet 

som går att överföra till en annan kontext (Bryman, 2011). Pålitlighet grundar sig i att 

processen är transparent och att kvalitén på procedur håller måttet samt i vilken grad 

teoretiska slutsatser är berättigade. Detta säkerställs genom granskning av kollegor. 

Möjlighet att styrka och konfirmera betonar vikten av att hålla sig nära källmaterialet genom att 

erbjuda exempel. Det görs då det inte antas uppnå någon full sanning och genom att 

förklara sitt resonemang genom exempel kan skribenten framhålla att hen agerat i god tro. 

Detta görs även för att försöka säkerställa att författaren inte agerat utifrån personliga 

värderingar eller någon särskild teoretisk inriktning på ett sådant sätt att det påverkar 

studiens objektivitet (Bryman, 2011). 

Studien berör befintliga data i form av tryckta tidningstexter vilket innebär att det inte går 

att använda respondentvalidering då det inte finns respondenter som bekräfta hur väl 

beskrivningen stämmer överens med deras uppfattning av verkligheten. Bolander & Fejes  

(2015)  skriver att allt inte är tillåtet i en diskursanalys och en metod behöver efterföljas för 

att säkerställa studiens trovärdighet. Analysens trovärdighet bygger på att läsaren ska kunna 

följa och förstå författarens olika led i analysen. Vidare bör studien ha koherens, att den är 
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tydlig, kan övertyga och har en helhet (Bolander & Fejes, 2015). Av den anledningen har 

stort fokus lagts på att säkerställa att analysen är så nära texten som möjligt med tydliga 

hänvisningar för att stärka våra påståenden. Vidare har ambitionen varit att erbjuda en så 

transparent bild som möjligt då kritisk diskursanalys öppnar för stor frihet för författaren 

att betona särskilda saker vilket riskerar leda till att tidigare värderingar och förförståelse 

om världen färgar materialet i för stor utsträckning. Detta är speciellt viktigt då uppsatsen 

berör ett ämne som diskuteras flitigt i samhällsdebatten vilket riskerar medföra en bristande 

distans till diskursen. 

Bryman (2011) menar att våra egna tidigare värderingar och uppfattningar riskerar påverka 

och störa forskningsprocessen. Det är heller inte ovanligt att känslor av sympati för de som 

studeras väcks under forskningens gång vilket också riskerar störa processen. Bryman 

(2011) menar samtidigt att forskningen inte kan vara värderingsfri och att det förutsätter 

att forskaren påvisar reflexivitet och att den är självreflekterande varför det är viktigt att 

reflektera över hur sådana värderingar kan påverka forskningsresultatet.  

Utgångspunkten med studien har utgått från en tanke om att ett utpekande av områdena 

riskerar stigmatisera och därmed riskera ytterligare förvärring. Samtidigt fanns det ingen 

tydlig evidens att så skulle vara fallet varför det valdes som forskningsområde. Alltså utgick 

vi från vissa principer som vi försöker vara medvetna om att de inte ska influera analysen 

i för stor utsträckning. Exempelvis utgör stämplingsteori ett stort antagande i att vi ansåg 

att områdenas situation riskerar förvärras om de kategoriseras i en offentlig lista. Vidare 

finns sympatier från oss för personerna som bor i områdena då vi båda studerar till att bli 

socialarbetare vilket gör det förefaller naturligt att ha sympatiska känslor för utsatta grupper 

i samhället vilket riskerar färga tolkningen av materialet. Det är även av den anledningen 

kritisk diskursanalys valdes som metod då den inte hävdar sig anta en objektiv ställning 

utan medvetet ställer sig på den förtryckta gruppens sida (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

6.7 Kritik mot metoden 

Användandet av kritisk diskursanalys är liksom användandet av alla andra metoder inte 

utan sina svagheter. Kritik har riktats mot användandet av kritisk diskursanalys utifrån flera 

olika aspekter och berör olika nivåer av såväl användandet som förståelsen av kritisk 

diskursanalys. Ett grundläggande ifrågasättande av metoden är den som problematiserar 

begreppet diskurs. Begreppet är centralt i diskursanalys, ändå existerar det flera olika 
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förklaringar kring vad som definierar och utgör en diskurs. Det är inte endast begreppet 

diskurs som går att i ifrågasätta, utan även det faktiska användandet av det är även det ett 

ämne för diskussion. Ett exempel på detta är vilken typ av diskursgenre som förekommer 

i materialet. I boken Perspectives on discourse analysis beskriver Alba Juez (2009) att det finns 

en mängd diskursgenrer som en diskurs kan ingå i. I studier likt detta fall då många olika 

typer av texter analyserats så kan detta bli problematiskt. De olika genrerna, till exempel 

formell/informell och ”face-to-face/ telephone conversation”, kan komma att blandas i 

en studie vilket i sig självt inte är ett problem då dessa genrer är flytande och går in i 

varandra. Att som författare till en studie centrerad kring diskursanalys inte vara medveten 

om dessa genrer och hur de tar sig uttryck, kan dock ge ett svårtolkat eller tvetydigt resultat 

(Alba Juez, 2009). 

Ytterligare en kritik som riktats mot användandet av Faircloughs modell är vid 

analyserandet av den sociala praktiken. Fairclough framhåller att användandet av kritisk 

diskursanalys i förhållande till den sociala praktiken förutsätter analyserande utifrån 

sociologiska och kulturella teorier. Det specificeras dock inte i detalj vilken typ av teorier 

som lämpar sig eller i vilket utsträckning dessa bör användas. Detta öppnar upp för 

oklarheter kring denna aspekt av modellen och aktualiserar frågan: går det att använda 

vilken teori som helst för att analysera social praktik? (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Enligt Faircloughs kritiska diskursanalys så är diskurser med och skapar den sociala 

världen, bland annat genom diskurs som text (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). En 

svaghet i detta tillvägagångssätt är dock att det i många fall finns en bristande kunskap 

kring hur processen och momentet kring hur textkonsumtionen går till, inte enbart inom 

kritisk diskursanalys utan forskning i allmänhet, och i förlängningen är med och påverkar 

den sociala världen. Detta trots att Fairclough själv uppmanat till att studier kring 

textkonsumtion ska ingå i förfarandet kring textanalys (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). I förlängningen kan detta resultera i en försvårad möjlighet för författaren till en 

studie att generera resultat samt föra en diskussion kring resultatet av genomförd textanalys 

och dess eventuella konsekvenser.  

6.8 Etiska överväganden 

Etik inom samhällsvetenskap utgår, enligt Bryman (2011), från fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven betonar vikten av 

informerat samtycke, att personer ska godkänna att vara med i studien efter de har god 
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kunskap om vad det innebär. Vidare betonar kraven att alla insamlade data ska behandlas 

på ett sätt så att ingen annan än de som ska använda materialet har tillgång till det samt att 

deltagarna är anonyma. Vidare betonar nyttjandekravet att den insamlade data endast får 

användas till den är ämnad att användas för. 

Dessa krav efterföljs i stor utsträckning i uppsatsen eftersom data inte samlas in från 

enskilda utan det är redan publicerat material varför frågor om konfidentialitet och 

nyttjande inte spelar in då ingen enskilds integritet behöver värnas. Därutöver används 

redan befintliga data varför nyttjandekravet inte går att tillämpa. Därför är de enda 

återstående kraven som Bryman (2011) lyfter kraven om information och samtycke för att 

samla in data. Texter publicerade i tidningar täcks utav upphovsrättslagen vilket innebär 

att den får användas i enlighet med god sed vilket beror på sammanhanget där det används 

i (Skrivguidens redaktion, 2019). Utgångspunkten i denna uppsatsen är att det Sveriges lag 

säger också i viss mån representerar samhälleliga etiska principer varför denna lag också 

blir en etisk princip i ett eventuellt etiskt dilemma. I uppsatsen redogörs för data i samband 

med citat vilket är en förutsättning för att kunna göra en analys av textnivån i diskursen. 

Vidare är tydlig redogörelse för materialet en viktig del i att säkerställa transparens i 

analysen. Samtidigt har inte data redogjorts som inte på något sätt analyserats eller saknat 

relevans. Dessa två principer om vad som krävs för en transparent analys och användandet 

av upphovsrättsskyddat material behöver således vägas mot varandra. Bedömning görs att 

analysen inte har använt mer material så att det skulle överskrida god sed och att den 

därmed är tillåten att använda. Av den anledningen görs också bedömningen att explicit 

samtycke inte behöver inhämtas från upphovsmakaren då lagen godkänner graden av 

användande studien gör. 

Bryman (2011) lyfter även att en etisk diskussion i samband med forskning den senaste 

tiden pågått där tanken är att om studien håller låg kvalité och därmed inte bidrar med 

något skulle vara oetisk. Den skulle vara oetisk då forskningen inte sällan innebär intrång 

på personers integritet varför forskningen också bör bidra med något för att kompensera 

för detta intrång (Bryman, 2011). I denna studiens fall är detta dock inte ett problem då 

det inte förekommer intrång på någons integritet eftersom studien behandlar publicerat 

material och därför inte gör några intrång som inte redan gjorts. 
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7 Resultatanalys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den kritiska diskursanalysen som utförts på det 

tidigare presenterade texturvalet. Detta görs genom att dela in avsnittet i olika 

återkommande mönster som på olika sätt synliggör hur fenomenet utsatta områden 

diskuteras i kvällsmedia. Analysen genomförs genom att väva samman Faircloughs tre olika 

analyssteg med målet att ge en heltäckande bild av hur ämnet framställs samt vad detta 

innebär i en bredare kontext. Alla teman har inte samma fokus på alla nivåer i Faircloughs 

analysverktyg utan viss betoning har lagts på specifika nivåer beroende på den kontext 

diskursen befinner sig i. 

Det första temat berör begreppet “Utsatta områden” som fenomen och hur detta generellt 

används i kvällstidningar. Främst läggs fokus på huruvida begreppet används på liknande 

sätt och huruvida det direkt eller indirekt ifrågasätts i tidningarna.  

Det andra temat, “En gärningsperson utan ansikte – konsekvenser av att fråntas agens”, 

visar hur kriminalitet beskrivs i relation till utsatta områden. Kriminalitet är ett 

återkommande fenomen som skrivs i samband med utsatta områden. Här diskuteras bland 

annat ordval, vilka som lyfts fram och hur detta senare kan påverka perceptionen av ett 

område.  

Det tredje temat, “Politiker på vit häst”, berör ett tema där texter på något sätt har en 

positiv vision av ett område. Inte sällan är dessa politiska texter och debattartiklar. Även 

om även dessa, som många andra, har en bild av att områden har stora problem erbjuder 

de samtidigt en lösning och en viss grad av framtidstro för området. Här diskuteras även 

motivationen bakom dessa texter då politiker kan antas ha en agenda. 

Det fjärde och sista temat heter “Vi och dem” och diskuterar temat kring hur texter 

tenderar att betona skillnader mellan utsatta områden och övriga samhället. Här diskuteras 

hur områden porträtteras och vilka aspekter som lyfts fram och inte och hur det påverkar 

perceptionen av området men även människorna som bor där och hur det kan påverka 

samhället i stort. 

7.1 Vad är utsatta områden? 

Ett tema i materialet är hur själva begreppet ”utsatta områden” i sig används. I materialet 

används begreppet ofta i politiska syften så som när exempelvis polisens situation, social 

problematik och framtida reformer diskuteras. Eftersom all diskurs inom kritisk 
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diskursanalys betraktas som om att den antingen reproducerar eller ämnar förändra 

perceptionen av ett fenomen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) är det värt att nämna 

hur begreppet i sig används. Begreppet används ofta på ett självklart sätt. Det är sällan som 

själva grundpremissen för vad ett utsatt område är ifrågasätts, utan istället används 

begreppet som om innebörden av det är självklart. Ett exempel på hur begreppet typiskt 

används kan ses i citatet nedan från Expressens ledarsida. 

Trots anvisningslagen från mars 2016 som tvingar kommuner att ta emot en 

del av de nyanlända är det fortfarande en majoritet som bosätter sig på egen 

hand. Det innebär att många flyktingar kommer att fortsätta söka sig till socialt 

utsatta områden. Sanningen är rentav att den svenska flyktingpolitiken vilar på 

att nyanlända ska tränga ihop sig i förorterna. Riktiga bostäder i tillräckligt antal 

är ingen beredd att skaka fram åt dem. (Expressen, 2017-11-29) 

Här är det inte uttalat att begreppet kopplas specifikt till de av polisen utnämnda utsatta 

områden utan som ett vedertaget begrepp. Relevant i sammanhanget är begreppet 

interdiskursivitet som innebär att analysera vad en text bygger på och hur de blivit till 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Detta kan göras mer eller mindre uttalat, antingen 

genom att antyda om en tidigare text eller genom att direkt hänvisa till vad texten bygger 

på. Därutöver menar Winther Jørgensen och Phillips (2000) att alla texter antingen 

ifrågasätter eller reproducerar en rådande diskurs genom sina texter. Texter med en hög 

grad av interdiskursivitet tenderar att signalera förändring medan lägre interdiskursivitet 

signalerar reproduktion av det som är den rådande diskursen. Genom att inte göra en 

koppling mellan begreppet utsatta områden och polisen har texten därmed också en låg 

interdiskursivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) vilket reproducerar bilden av hur 

de utsatta områdena ser ut utifrån den bild polisen bestämt. Det finns exempel på texter 

som har högre grad av interdiskursivitet och därmed kan misstänkas ifrågasatta själva 

begreppet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Dock är trenden i materialet att begreppet 

används utan att först sätta det i kontext, och istället framhålls det som en sanning, det vill 

säga att dessa områden är utsatta. I texten nedan från Expressen exemplifieras hur 

skribenten hänvisar till begreppet som att det är polisens begrepp som används vilket inte 

är något som görs ofta i materialet.  

90-talister som har stort förakt för myndigheter och som avböjer all slags hjälp. 

Det är lätt att bli helt förtvivlad när man läser polisens rapport ”Utsatta 
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områden”. Den beskriver samhällen med en alternativ social ordning där de 

boende inte finner något större värde i att blanda sig med det övriga samhället. 

(Expressen, 2017-07-03) 

Genom att formulera sig som författaren gör innebär det att hen indirekt öppnar upp för 

att ifrågasätta begreppet och så som det beskrivs öppnar upp för att mottagaren själv ska 

kunna ta ställning till begreppets tillförlitlighet. Begreppet behöver därmed inte kritiseras, 

det vill säga genom att öka genom att öka diskursiviteten, istället blir texten i sig mottaglig 

för att det finns en större diskussion kring begreppet. Samtidigt används beskrivningen av 

”utsatta områden” i linje med det Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 2000) kallar 

för ett konventionellt sätt att förmedla något. Skribenten använder med andra ord inte 

begreppet på något nytt sätt, även om den på ett tydligare sätt än andra texter i materialet 

hänvisar till varifrån den kommer. Även om texten har högre interdiskursivitet än vad en 

mer typisk text har så reproduceras ändå den rådande hegemonin och den bild av vad som 

är ett utsatt område och inte. Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter en specifik sorts 

diskurs som de kallar kreativa diskurser där begrepp används på nya och komplexa vis för 

att försöka skifta diskursen, något de även menar kan vara ett tecken på sociokulturell 

förändring. Dock är detta inte något som förekommer i materialet. Varför avsaknaden av 

ett fenomen är intressant är att det säger att diskursen är i stor utsträckning fast, något som 

kommer diskuteras i följande stycke. 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att det ständigt pågår en kamp om 

betydelsebildning samt att ingen diskurs kan etableras helt och hållet utan att det alltid 

pågår en konflikt mellan olika diskurser. Vissa diskurser kan visserligen vid olika tillfällen 

anses vara självklara utan någon som ifrågasätter diskursen samt att de vid dessa tillfällen 

kan betraktas som “Objektiva”. Spår av detta går att se i materialet då begreppet utsatta 

områden, som nämnts innan, sällan ifrågasätts utan används som fakta och därmed som 

ett “objektivt” begrepp över ett område. Även om vissa texter lyfter en diskurs som skulle 

kunna ses som kritisk mot begreppet så är dessa få och ingen text har uttryckligen varit 

uppenbart kritisk mot det. En kamp mellan diskurser kallas för antagonism (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Skulle en sådan kamp upphöra där enbart en diskurs återstår 

uppstår en hegemoni. Det går att tolka materialet som att diskursen om hur begreppet utsatta 

områden ska användas har en hegemonisk ställning. Dock är det svårt att göra ett sådant 

ställningstagande då andra, om än mindre, antagonistiska diskurser fortfarande går 

identifiera. 
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7.2 En gärningsperson utan ansikte – konsekvenser av att fråntas agens 

Av de texter som analyserats så berör majoriteten i någon grad kriminalitet. Ett 

återkommande tema för dessa texter som berör kriminalitet är att de i regel refererar till de 

kriminella händelserna i passiv form. I och med framställandet av den kriminella akten är 

det också sällan som eventuell förövare misstänkliggörs utan framställandet sker i regel i 

passiv form utan subjekt såsom ”gärningsman”. Citatet nedan är ett exempel på detta. 

Det hände i lördags natt. Polisbefälet, hans fru och två barn låg och sov när 

det avlossades kraftiga skott mot deras villa i Västerås. (Expressen, 2017-10-

30) 

Genom att så som i citatet ovan utelämna gärningspersonerna så minskas dessa personers 

ansvarsskyldighet. Jörgensen och Phillips (2000) beskriver i sin bok om ämnet hur denna 

typ av formulering tar bort ansvaret från agenten genom att i första hand fokusera på 

konsekvenserna av händelsen och därmed osynliggörs processen som lett fram till själva 

händelsen. Resultatet av detta kan innebära en normalisering (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000) av händelsen på så sätt att ett substantiv ersätter hela händelseförloppet, så 

som i exemplet från Expressen nedan. 

Förra året dödades 40 personer till följd av skjutningar och tyvärr har det 

dödliga våldet fortsatt även i år. (Expressen, 2018-10-24) 

“Skjutningar” är ett återkommande ord som är ett exempel på denna typ av normalisering. 

I och med den passiva formen, bristen på subjekt och att dessa ersätts med substantiv likt 

“skjutningar” skapas en diskurs där dessa skjutningar framstår som ett naturfenomen utan 

gärningsman eller ett sätt att stoppa det på. I en del av texterna förblir författarna i den 

kontexten och låter påståenden som de ovan bli sista ordet. På så sätt lämnas läsaren med 

en normaliserad bild av problematiken. I de flesta fall så fortsätter dock författarna med 

att på ett eller annat sätt tala om fenomenet som beskrivits med ett substantiv, ofta genom 

att koppla det till gängkriminalitet.  

I de texter där författaren inte går in på detaljer kring vem som utfört den kriminella 

handlingen så kan texterna på så sätt vara med och skapa ett etos (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000)där de människor som bor i dessa områden ses som kriminella (eller något 

annat av de attribut som kan tänkas beröras av diskursen). Etos är ett begrepp som belyser 
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den process i vilken identiteter konstrueras, i detta fallet en identitet för personen som 

kriminell eller som polismotståndare. I Expressen uttrycks detta på följande sätt: 

De 23 ‘särskilt utsatta områdena’ utmärks av parallella samhällsstrukturer och 

svårigheter för polisen att ‘fullfölja sitt uppdrag’. Folk vill eller vågar inte tala 

med myndigheter och rutinartade polisingripanden leder ofta till hotfulla 

situationer. (Expressen, 2018-05-30) 

Det är en sanning att många människor i utanförskapsområdena lever långt 

ifrån majoritetssamhället. (Expressen, 2018-06-09) 

I några av texterna används ord som “folk” och “människor” för att referera till den bredare 

populationen i de utsatta områdena. Denna typ av formulering är med och konstituerar en 

diskurs där de som bor i utsatta områden uttrycks och därmed betraktas som en homogen 

grupp.  I påståendet ovan säger författaren att: “Folk vill eller vågar inte tala med myndigheter 

och rutinartade polisingripanden leder ofta till hotfulla situationer.” I meningar likt denna där ordet 

folk används blir det därför svårt för läsaren att särskilja i den, till synes, homogena 

gruppens medlemmar och riskerar därför att tro att det är den stora populationen av folk 

som är med och orsakar dessa “hotfulla situationer”. 

Denna form av retorik riskerar att öka klyftorna mellan de som bor i utsatta områden och 

de som inte gör det. Då kriminella handlingar kan ses som ett beteende som går emot 

normen och således är av avvikande natur så riskerar texter med mer svepande retorik likt 

den ovan stämpla de människor som bor i utsatta områden. Stämplingsteori (Giddens & 

Sutton, 2014) utgår ifrån interaktionen mellan de människor som begår (eller uppfattas 

begås) normbrytande/avvikande handlingar och de som inte gör det. Vidare så menar 

teorin att de människor som upplever sig stämplade av den icke-avvikande majoriteten 

riskerar att kapitulera inför den bild som de stämplats med, så kallad sekundär avvikelse, och 

istället acceptera den stämplingsbild av dem själva som porträtterats. Vad som definieras 

som avvikande har också med makt att göra, men kan definieras av alla delar av samhället, 

också av kvällsmedia. Således riskerar kvällsmedia att stämpla alla de som bor i utsatta 

områden som avvikare, om inte gärningspersoner tydliggörs och generaliserande 

påståenden som de ovan undviks (Giddens & Sutton, 2014). 
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7.3 Politiker på vit häst 

En del av texterna tenderar att visa på större grad av framtidstro än de andra texterna. 

Inom denna kategori finnes flera politiska förslag. Dessa utlovar olika reformer och 

satsningar för att råda bot på de problem de anser finnas i områdena. Ett exempel på det 

är när Sveriges statsminister Stefan Löfven talar om sina politiska ambitioner som skrivet 

i Aftonbladet. 

Vi är fast beslutna att bryta den segregation som finns i landet. Målet är 

naturligtvis att vi ska inte ha några särskilt utsatta områden i Sverige. Det 

kommer ta tid, det är ett långsiktigt arbete, men redan nästa mandatperiod ska 

vi se tydliga resultat, säger Stefan Löfven på en pressträff. (Aftonbladet, 2018-

06-18) 

Signifikant för texten är att medan den ger förslag till förbättringar för medborgarna 

försöker den etablera en världsbild som gynnar partiet. Underförstått är att motståndaren 

inte gör ett lika bra arbete som en själv. Exempelvis när skribenterna skriver att “Vi är fast 

beslutna att bryta den segregation som finns i landet” antyds att det är en outnyttjad potential som 

inte deras politiska motståndare själva mäktar med att ta tillvara. På detta vis konstituerar 

författarna en diskurs där deras förslag är det som ger det medborgarna det de behöver. 

Bild 1. Bilder från artikel om utsatta områden 

 

En aspekt som används med avsikt att skapa en särskild bild av situationen är foton. Texten 

som citatet ovan är taget ifrån har två mörka bilder (Bild 1) med brinnande bilar under sin 

rubrik. Detta går i linje med den tanke som tidigare presenterades i denna uppsats där 

politiker deltar i den diskursiva kampen om de utsatta områdena genom att framhålla den 

dystra bild av utsatta områden som existerar men samtidigt på ett optimistiskt sätt visa att 
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det finns en ljusare framtid för dessa områden, skulle just deras parti få makt att bestämma. 

Den bild av utsatta områden som målas upp är, trots de goda intentionerna, med och 

skapar ett utsatt och utanförskapsbetonat etos för de människor som bor i dessa områden 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Ett exempel på det, taget från Expressen, finnes 

nedan: 

Från polisens sida möter vi allt oftare barn som växer upp i kriminella familjer. 

I familjer där inte någon vuxen har eller någonsin har haft ett arbete. Familjer 

där nära nog alla män är kriminella. Det rör sig inte om enstaka utan många 

barn. I de här familjerna finns också mycket våld mot kvinnor och barn. 

(Expressen, 2018-01-04) 

För att förmedla sitt budskap använder skribenterna i exemplet ovan sig av retorik med 

hög modalitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Begreppet modalitet används för att 

beskriva graden av instämmande, även kallat affinitet, i det som uttrycks och har en 

påverkan på hur diskursen konstrueras och förstås. Det framgår exempelvis hur författarna 

resolut påpekar alla möjligheter som finns med deras förslag utan att lyfta fram potentiella 

risker eller nackdelar. Ett sådant exempel går att hitta i citatet nedan från en artikel i 

Aftonbladet: 

Vi skärper straffen för över 30 brott. Vi underlättar för kameraövervakning, 

ser till att gator och torg är trygga. Och vi socialdemokrater har nu också för 

framtiden lovat att vi vill anställa 10000 till i Polismyndigheten fram till 2024, 

säger Stefan Löfven. (Expressen, 2018-01-04) 

Texterna som intar en mer optimistisk inställning till framtiden använder sig också i stor 

utsträckning av ord som “förbättrar” och “stärker”, för att förmedla sin optimism. Med hjälp 

av dessa och liknande ord indikerar författaren att det finns inneboende krafter och 

förmågor i och kring dessa områden som är en del av något som skulle kunna vara 

lösningen på problemet, men att det krävs yttre stimulering för att föra arbetet vidare. På 

detta sätt tar sig framtidstron för dessa områden sig ofta uttryck i en vilja att investera eller 

prioritera dessa områden, men då tydligt utefter en viss politiskt färgad retorik. 

7.4 Vi och dem 

Flera texter som skiljer från de flesta andra betonar starkt sociala skillnader mellan utsatta 

områden och andra områden. Det som är definierar dessa texter är att områdena framställs 
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som något exotiskt och de som bor där som på något vis speciella jämfört med personer 

som bor på andra ställen. I en artikel i Expressen som ämnar förklara orsaken till flera 

dagars våld i Kronogården, ett utsatt område i Trollhättan, skrivs följande i Expressen: 

Al Bal, ett kafé i det lilla centrumet i Sylte – området på andra sidan motorvägen 

från Kronogården är välfyllt. Kaféet tillhör de många serveringar för att röka 

vattenpipa som fungerar som en stor kafékedja, bara det att de drivs som ideell 

förening vilket gör det okej att ta emot kontanter utan kassa, låta kunder röka 

inomhus och ha öppet med hög musik till sent inpå natten. (Expressen, 2017-

06-18) 

Genom att lyfta ett enskilt kafé som att de “tillhör de många serveringar för att röka vattenpipa” 

ger skribenten bilden av att denna sorts kafé är normen och en vanligt förekommande typ 

av verksamhet i området. Därutöver lyfter skribenten fenomen som kan betraktas som 

socialt avvikande för någon som inte bor i området. Dessa två saker tillsammans bidrar till 

att ge en bild om en social situation som eventuellt skiljer sig från det läsarna av artikeln 

upplever i sin vardag. Vidare uttrycker sig skribenten med hög grad av modalitet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000) vilket ger intrycket att detta är en sanningsenlig bild av 

verkligheten då författaren inte ger rum för tveksamhet eller ytterligare nyanserar sina 

observationer. I samband med det undviker författarna sällan att även nämna vilken etnisk 

härkomst personen har. Han påtalar heller inte det faktum att det är hans observationer 

som skrivs vilket kan vara relevant för läsaren då observationer riskeras färgas av tidigare 

erfarenheter. 

Texten behandlar flera olika perspektiv av händelsen från till exempel boende i närheten, 

polisen och politiker för att försöka skapa en bild av vad som hänt. I bakgrunden av texten 

finns dock hela tiden tanken om att grundorsaken är etniska konflikter då författarna 

konsekvent tilldelar personer de pratar med en etnisk identitet vilket kan antyda att detta 

skulle styra hens motiv och agenda. Till exempel skriver författarna följande i Expressen: 

Peter Asp, Trollhättans stads informationschef, säger ungdomar från Somalia 

brände däcken och att en vakt ‘från ett annat land’ kom för att släcka. När han 

attackerades dök landsmän till honom upp. (Expressen, 2018-06-18) 

Ett annat exempel är när skribenterna påpekar att servitören på ett kafé pratar arabiska 

med sina kunder. Att lyfta dessa detaljer tjänar syftet att påpeka att dessa personer tillhör 
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vissa grupper och får läsaren att skapa en bild av olika etniska grupper i området. Vidare 

saknas perspektiv från våldsutövarna vilket innebär att de som tillskriver motiv för 

händelserna blir de andra aktörerna såsom polisen, boende i andra områden, politiker med 

flera. Det blir ett effektivt sätt att frånta våldsutövarna sin agens då deras intressen och 

motiv inte framförs. Det som skrivs om deras motiv är att det skulle handla om en 

hämndaktion mot polisen. Genom att undvika att lyfta våldsutövarnas perspektiv är det 

svårt för läsaren att skapa sig en rättvisande bild över varför fenomenet sker och motivet 

blir istället till läsaren att lägga in vad den vill utifrån sina egna förkunskaper och intressen. 

En alternativ diskurs handlar om att skapa splittring mellan olika grupper. Detta är dock 

en diskurs som endast finns i ett fåtal texter, men som bedöms relevanta eftersom de har 

en såpass unik vinkel. Som tidigare nämnts diskuteras områdena som områden som skiljer 

sig från övriga områden i samhället, eller samhället i stort. Samtidigt lyfter vissa texter att 

det även förekommer splittringar inom området och pekar på att områdena inte utgörs av 

en homogen grupp. Texterna karaktäriseras av att det är en utomstående som försöker 

förklara hur skenet av en enad grupp människor boendes i utsatta områden kan bedra och 

där det under ytan döljer sig spänningar eller olika sorters motsättningar. Alltså utgår 

texterna i viss mån från att den generella uppfattningen är att det är en homogen grupp. 

Exempel på det, taget från Expressen, finnes nedan där skribenten bland annat skriver hur 

hen diskuterar frågan om böneutrop med boende i ett utsatt område. 

Några oroar sig för att svenskar inte kommer att vilja bo i områden med 

böneutrop. Andra menar att det inte finns behov av böneutrop och att det 

riskerar att polarisera och skapa hat i onödan. En muslimsk man vi talar med 

menar att en minaret duger gott som symbol, men påtalar att minareter inte ska 

byggas högre än kyrktorn. (Expressen, 2018-06-09) 

I texten förs flera åsikter fram där uppfattningen ges att personer i området är splittrade 

precis så som personer i övriga delar av samhället är splittrat i olika frågor. Så som de 

boendes åsikter förs fram ger det sken av att personer inte är så radikala eller enhetliga i 

sina värderingar och de boende framställs som resonliga och pragmatiska. Ett sätt att se på 

temat är att det leder till att humanisera området. Om antagandet är att personer från övriga 

delar av samhället har dålig koll på utsatta områden skulle det kunna ge en mer nyanserad 

bild av människor där, vilket skulle kunna medföra att läsaren i större utsträckning kan 

identifiera sig med personer boendes i utsatta områden. Denna porträttering kan även 
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uppfattas visa en högre grad av agens då de visar på en mångfald av åsikter och inte enbart 

åsikter som förstärker den redan rådande bilden. Därmed skulle texten även kunna ses som 

ett sätt att överbrygga skillnader mellan folk. Dessa skillnader i utgångspunkter, och vad de 

förmedlar, kan grunda sig i det Winther Jørgensen och Phillips (2000) kallar för antagonism, 

som är diskursteorins terminologi för konflikt, något som uppstår när diskurser ställs emot 

varandra. Genom att olika texter antingen porträtterar boende i utsatta områden som en 

enhetlig grupp eller som en splittrad grupp uppstår en konflikt. Denna konflikt pågår 

ständigt och kan leda till att en diskurs övervinner och upplöser den andra och skapar en 

hegemoni. En hegemoni skapas där det tidigare funnits en konflikt men där nu bara en 

diskurs finns kvar. I materialet går det dock fortfarande identifiera flera diskurser vilket 

antyder att det ännu inte råder någon klar hegemoni kring huruvida boende i utsatta områden 

är en enhetlig grupp eller inte. 
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8 Diskussion 

I kapitlet kommer flera centrala element från resultatanalysen diskuteras utifrån de teorier 

och den tidigare forskning som redogjorts för i uppsatsen. Därutöver kommer förslag till 

framtida forskning som uppkommit under studiens gång att redogöras för. Till sist förs en 

metoddiskussion som diskuterar metodvalet. 

8.1 Resultatdiskussion 

Ett av de teman som identifierades och presenterades i resultatavsnittet är det om ”vi och 

dem”. Temat uppstod då flera återkommande indicier visade på en polariserad skildring av 

verkligenheten där diskursen ofta framställde, medvetet eller omedvetet, en bild av 

verkligheten med två eller flera sidor. Ett tydligt exempel på ett sådant narrativ är: vi (de 

som inte bor i utsatta områden) och dem (de som bor i utsatta områden).  

I resultatavsnittet presenteras hur denna polarisering kan leda till en stämpling av de som 

bor i utsatta områdena och i förlängningen ett ökande av den polarisering som antyds 

existera. Det går att argumentera för att diskursen kring ”vi och dem” blir som tydligast i 

just sammanhanget vi (de som inte bor i utsatta områden) och dem (de som bor i utsatta 

områden) då det är en binär skala; antingen så bor du i ett utsatt områden eller så gör du 

det inte. Detta skulle i förlängningen också kunna medföra en trubbigare 

stämplingsprocess som omfattar fler personer än många andra av de eventuella ”vi och 

dem”-diskurser som identifierats i denna studie (Giddens & Sutton, 2014). Anledningen 

till att stämplingsprocessen kan ses som trubbigare är att den binära skalan “vi och dem” 

försätter hela Sveriges population i en av de två kategorierna: de som bor i utsatta områden 

och de som inte gör det. Då denna skala är binär så saknas det gråzoner i vilka delar av 

populationen kan komma undan stämplingsprocessen. Ett exempel på motsatsen kan 

tänkas vara en stämplingsprocess i ett samhälle där kristen tro anses vara avvikande. En 

person i ett sådant samhälle skulle på frågan: är du kristen? Kunna svara “nja, jag tror 

kanske på en högre makt, men vet inte säkert vad jag tror”. Ett sådant svar och ett sådant 

agerande skulle av omgivande samhälle eventuellt befinna sig i en slags gråzon där 

personen i fråga kanske inte blir stämplad och således kommer undan stämplingen vilket 

gör den övergripande stämplingsprocessen i det samhället till en relativt smal, mindre 

generaliserande och mer träffsäker sådan.  

Det är betydligt fler människor som inte bor i utsatta områden än som gör det, vilket 

försätter ena sidan av stämplingsprocessen i klar majoritet, vilket kan ses som ett tecken på 
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ett ojämnt maktförhållande. Ytterligare en faktor som kan anses förstärka det ojämna 

maktförhållandet är det faktum att sysselsättningsgraden i utsatta områden år 2017 var 49,5 

procent medan samma siffra för Sverige i stort låg på 66,7 procent (Polisen, 2017). Ett 

tänkbart scenario är att denna skeva maktfördelning försätter de som bor i de utsatta 

områdena i ett maktrelaterat underläge i förhållande till dem som inte bor där.  

Eftersom att bo i ett utsatt område kan innebära ett maktrelaterat underläge kan det 

därmed ses som ett avvikande beteende i sig självt. Det är dock andra faktorer än 

avvikandet i sig som är med och påverkar stämplingsprocessen. Detta förklarades i 

exemplet som tidigare presenterats i denna studie där en dykare inte stämplas som 

avvikande trots det faktum att hen har ett intresse som majoriteten av befolkningen inte 

har, medan en hårdrockare kan bli det, trots det faktum att det förmodligen är vanligare att 

vara hårdrockare än dykare (Giddens & Sutton, 2014). Avvikelsen att bo i ett utsatt område 

skulle kunna förbli en primär avvikelse och därmed en normaliserad företeelse i 

omgivningens ögon (Giddens & Sutton, 2014). Resultatet från denna studie visar dock på 

att de analyserade texterna i stor utsträckning normaliserar kriminaliteten i de utsatta 

områdena genom att till exempel inte skriva ut gärningspersoner, inte använda 

subjektsform och genom att skriva i passiv form. Genom denna normalisering av 

kriminalitet i utsatta områden så går det därför att argumentera för att det i omgivningens 

ögon är svårt att särskilja mellan avvikandet ”bo i utsatta områden” och avvikandet 

”kriminell som bor i ett utsatt område”. Det finns således en risk för att omgivningen inte 

accepterar avvikandet som det innebär att bo i ett utsatt område, vilket skulle kunna leda 

till att avvikelsen istället blir sekundär (Giddens & Sutton, 2014). Det är först när en 

avvikelse blir sekundär som ett stigmatiserande av gruppen inträffar och personers självbild 

riskerar påverkas. Skulle en sådan stämpling som sekundär avvikelse inträffa riskerar de 

personer som bor i utsatta områden men som inte är kriminella, men som i någon grad 

stämplats som sådana, riskera att bli kriminella. De personer som bor i utsatta områden 

och som faktiskt är kriminella riskerar att befästa sitt avvikande beteende vilket i 

förlängningen skulle göra det svårare att vända den avvikande trenden (Giddens & Sutton, 

2014). Hancock och Mooney (2013) skriver att den splittring som stämplingen medför 

mellan de olika grupperna riskerar leda till en sorts moralpanik i samhället där fokus tas 

från övergripande strukturella och institutionella misslyckanden. Det leder sedan till att de 

åtgärder som vidtas inte tar itu med de faktiska problemen vilket drabbar de mest utsatta 

personerna i samhället (Hancock & Mooney, 2013). Eftersom studiens resultat 

återkommande antyder att medias porträttering inte nödvändigtvis är representativ för de 
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verkliga förhållandena i områdena förefaller det rimligt att denna situation, där makthavare 

har fel bild av verkligheten och därmed genomför missriktade insatser, även skulle kunna 

förekomma i Sverige. 

En aspekt av denna stämplingsprocess är den roll som det går att tänka sig att politiker och 

den diskurskamp som identifierats i resultatavsnittet kan tänkas spela. Ett avsnitt av 

resultatdelen behandlar hur politiker använder sig av begreppet utsatta områden. Resultatet 

pekar på en tendens hos de analyserade texterna som är skrivna av politiker där 

författarpersonerna vill landa i någon form av framtidstro för de utsatta områdena, 

förutsatt att deras parti eller just de skulle få makten. För att landa i denna framtidstro så 

visar resultatet dock att många av texterna målar upp en mörk bild av de områden som 

berörs. Kriminalitet och sysselsättningsgrad lyfts som stora besvär och innan läsaren hunnit 

komma till slutklämmen av texten så skapar det en stark känsla av distansering och känsla 

av ”vi och dem”. Det ska tilläggas att flera av texterna som är skrivna av politiker inte heller 

förmedlar någon framtidstro, utan fokuserar primärt på att måla upp en mörk bild av 

utsatta områden och eventuellt peka på var andra politiker misslyckats.  Det går därför att 

anse att politiker i viss mån är med och bidrar till den stämplingsprocess som eventuellt 

kan leda till en sekundär avvikelse. Ytterligare en aspekt som kan anses bidra till att detta 

agerande från politikerna i fråga leder till sekundär avvikelse är kombinationen av att de 

dels är folkvalda, vilket innebär någon form av förtroende från allmänheten och det faktum 

att de i dessa texter i regel använder sig av retorik med högt sanningsanspråk (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Detta skulle kunna resultera i ett kontraproduktivt agerande 

från politikers sida där de i optimistisk framtidsanda porträtterar en dyster bild av de utsatta 

områdena i syfte att sedan förbättra, istället försämras förutsättningarna för förbättring 

genom att befästa identiteten för de som bor i utsatta områden som kriminella. 

Wacquant (2007) styrker i stor utsträckning tanken på de utsatta områden och dess 

invånare som stämplade. Wacquant (2007) går så långt som att säga att dessa områden är 

bestraffade och fortsätter sitt resonemang med att hävda att dessa områden alieneras inte 

bara ovanifrån via media och politik, utan även i vardagslivet människor emellan. Tecken 

på hur politiken är med och formar diskursen om utsatta områden finnes i resultatdelen 

där det beskrivs att politiker framhåller de negativa aspekterna av ett områdes situation för 

att visa på vikten av ingripande samt motivera att just dem eller deras parti ska få makten 

och bidrar därmed till alieneringen. 
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Wacquant (2007) hävdar vidare att dessa områden utges för att vara farliga, vilket även 

denna studies resultat visar på. Kriminaliteten i de utsatta områdena normaliseras och 

gärningsmännen bakom brott tenderar att fråntas sin agens vilket kan tolkas som att de 

utsatta områdena porträtteras som farliga. Wacquant (2007) hävdar att huruvida den bild 

som media ger av utsatta områden är sann eller inte i själva verket inte spelar någon större 

roll. Förutfattade meningar om utsatta områden blir likt en självuppfyllande profetia, 

oberoende av om det skildrar verkligheten eller ej. Studiens material drar ingen slutsats 

kring vilken effekt media har på verkligheten men utifrån teorier om stämpling samt den 

tidigare kunskap Wacquant (2007) lyfter förefaller det rimligt att det skulle finnas en 

koppling även i studiens kontext. 

Wacquant, Slater och Borges Pereira (2014) skriver i sin artikel att det har skett en 

förskjutning av nedvärderande och negativa åsikter om samhällets utsatta grupper och 

områden. Författarna menar att det tidigare primärt var eliten i samhället som såg ner på 

de utsatta grupperna och områdena. Denna förskjutning av åsikter har troligtvis inte en 

enskild förklaring utan har sannolikt en mängd olika förklaringar. Vidare beskriver 

författarna hur svenskar som bor långt ute på landsbygden och som aldrig själva varit i 

kontakt med de utsatta områdena har starka, negativa åsikter om dessa områden. Giddens 

och Sutton (2014) skriver att media och dess porträttering av omvärlden spelar en viktig i 

roll i formandet av bilden av omvärlden. Studiens resultat beskriver att medias rapportering 

betonar kriminalitet och annat avvikande beteende som kan uppfattas som 

stigmatiserande. Det går således att tänka sig att media varit med och skapat denna 

förskjutning av åsikter samt bidragit till skapandet av den självuppfyllande profetia som 

Wacquant (2007) talar om. 

En stämplingsprocess där många av de boende i utsatta områden stämplas utifrån sekundär 

avvikelse kan tänkas ha en komplicerande och försvårande effekt på socialt arbete (Giddens 

& Sutton, 2014). Det går att argumentera för att processen som beskrivits ovan där tanken 

på att politiker kan vara med och påverka stämplingsprocessen presenterades, också 

urholkar förtroendet för politiker och samhället i stort hos de boende i de utsatta 

områdena. Då socialt arbete bedrivs i statlig regi är det inte heller helt otänkbart att det hos 

de boende i utsatta områden saknas förtroende för socialtjänsten och dess insatser. Skulle 

så vara fallet att den eventuella sekundära avvikelse-stämplingen av personer i utsatta 

områden som kriminella resultera i en ökning av kriminaliteten så riskerar de sociala 
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förutsättningarna i området att försämras vilket skulle kunna öka behovet av socialt arbete 

(Giddens & Sutton, 2014). 

Hegemoni innebär att det bara finns en enda diskurs där ingen annan diskurs ifrågasätter 

den, och därmed ligger i konflikt med, den första. Det framgår i resultatdelen under ”Vi 

och dem” att begreppet utsatta områden används på ett bestämt vis och att det inte helt 

och hållet råder hegemoni, men att diskursen som begreppet används i däremot är relativt 

bestämd med svaga motdiskurser. Detta i samband med det faktum att enskilda människor 

och personer påverkas av vad media skriver om, och hur de skriver om det (Giddens & 

Sutton, 2014), gör att personer får en bestämd bild av hur utsatta områden ser ut utan att 

alternativa texter säger emot dem. Då media utgör en del av den gemensamma 

socialiseringsprocessen för att förstå världen (Gripsrud, 2011) gör det att texterna förstärker 

bilden som redan råder samt återförmedlar denna vilket påverkar läsarnas perception av 

dessa områden i enlighet med den rådande diskursen så som beskrivet under ”Vi och dem” 

i resultatdelen. Med andra ord innebär det att porträtteringen av områdena som något som 

skiljer sig från andra områden inte sägs emot av andra texter. Eftersom det är polisen som 

definierat begreppet kan det också innebära att det är polisens bild av verkligheten som får 

starkt genomslag i dessa medier. Avsaknaden av motdiskurser kan också göra det svårt för 

någon att ifrågasätta begreppet då en hegemoni gör att ett begrepp betraktas som objektivt. 

Det som framkommer i resultatdelen är att det visserligen inte råder en hegemoni så som 

Winthers och Phillips (2000) beskriver det, som att det helt saknas motdiskurser. I 

resultatdelen framkommer det att det är sällan förekommande att texter bryter mot den 

diskursen vilket gör att det inte är långt ifrån en hegemoni. Winthers och Phillips (2000) 

menar att det inte är möjligt för något att vara objektivt, utan det som uppfattas som 

objektivt är istället avsaknaden av en motdiskurs. Samtidigt går det att ifrågasätta den makt 

som medföljer att en statlig myndighet indirekt sätter agendan i diskursen i dessa medier. 

Det skulle kunna försvåra för mer utsatta grupper att göra sig hörda om de inte skulle hålla 

med. Det går dock inte dra några slutsatser kring vad detta beror på utifrån det som 

framkommit i studien.  

Utifrån vad vi har kunnat visa på har det inte bedrivits någon diskursanalytisk forskning på 

vilka perspektiv polisens språk antar i rapporten, men detta skulle i sammanhanget vara 

intressant då diskursen har fått en sådan dominant position. Texter kan antingen 

reproducera det som är den rådande diskursen eller så kan en text utmana och ämna 

förändra perceptionen av ett fenomen. I resultatdelen framkommer det att begreppet 
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utsatta områden i låg utsträckning ifrågasätts vilket enligt Faircloughs teori innebär att 

bilden av vad begreppet innebär reproduceras i enlighet med det som begreppet vanligast 

förknippas med idag (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursens starka ställning 

skulle därmed kunna innebära att det som förmedlas i polisens rapport därmed också är 

tongivande för hur människors perception av utsatta områden utvecklas då denna 

kontinuerligt reproduceras (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Det innebär att den bild 

som reproduceras och enbart minimalt motsägs av andra diskurser kan grunda sig i ett visst 

perspektiv vilket gör att personer som inte håller med om de värderingar som utgör ett 

sådant perspektiv inte har någon motdiskurs att ta hjälp utav för att ifrågasätta den rådande 

diskursen. Vilka värderingar och perspektiv som utgör polisens rapport gås inte igenom i 

denna uppsats varför det inte går att dra några slutsatser gällande hur själva rapporten kan 

ha påverkat diskursen. 

En annan faktor som är av relevans i sammanhanget är det faktum att högt räknat endast 

0,5 procent av de personer som skriver texterna för kvällsmedia, journalisterna, bor i utsatta 

områden mot cirka 2-3 procent av befolkningen i stort (Wallentin, 2018). Eftersom 

journalister, som alla andra, påverkas av rådande diskurser riskerar en journalist inte kunna 

ställa det den läser i media mot en uppfattad verklighet i utsatta områden såsom boende 

där kan. Därför kan det uppstå en diskrepans gällande hur ett område uppfattas mellan de 

boende och journalister. Av den anledningen föreligger det en risk att journalister 

reproducerar den verklighet den uppfattar från media. Hade journalister däremot funnits 

representerade i utsatta områden skulle det kunna öka möjligheten för dem att påpeka 

eventuella skeva rapporteringar de själva medverkar i eller som dess kollegor skriver. 

En socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten kommer förmodligen sällan komma i 

kontakt med frågeställningar gällande hegemoni och antagonistiska diskurser, i enskilda 

ärenden. Bergmark och Oscarsson (2016) skriver att en socialarbetare har ett ansvar att 

tillgodose sig teoretisk kunskap för att säkerställa kvalitén i deras bedömningar vari denna 

uppsats skulle kunna erbjuda sådan teoretisk kunskap. Dessa strukturella faktorer gör att 

en socialarbetare har utrymme att föregå utvecklingen och förstå varför personer befinner 

sig i en viss position. Exempelvis kan det vara bra att veta att en person inte nödvändigtvis 

har samma uppfattning om sitt bostadsområde för att det är utsatt då den ena personen 

lever där medan en annan bygger sin uppfattning på mediala diskurser, som vi tidigare 

etablerat förmedlar fenomen på ett särskilt sätt utan att det finns starka motdiskurser. 

Exempel på detta skulle kunna vara att någon ansöker om stöd hos socialtjänsten och 
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handläggaren antar i sin bedömning att personen mår dåligt av att bo i sitt område eller att 

den utsätts för kriminalitet, baserat på de mediala diskurser hen har tagit del av. Slater 

(2017) styrker vikten av att bejaka dessa faktorer när han skriver att personer som arbetar 

mot utsatta områden riskerar ha fel ingångsvinkel när problemen ska åtgärdas och lyfter 

vikten av att både höja materiell standard men också minska det symboliska trycket på 

områdena. 

8.2 Framtida forskning 

Studiens utgångspunkt har varit att utifrån kritisk diskursanalys identifiera och redogöra 

för några av de diskurser som förekommer i kvällsmedia rörande utsatta områden. Studien 

har även berört hur dessa diskurser kan tänkas vara med och påverka perceptionen av 

utsatta områden, men också de människor som bor där. Det vore intressant och eventuellt 

givande att göra en mer utförlig studie kring hur människor i utsatta områden påverkas av 

de diskurser som finns kring dessa områden. En sådan studie skulle kunna se ut på många 

sätt, men en gemensam faktor som skulle vara av vikt är att de människor som bor i dessa 

områden själva kommer till tals. Studien skulle således kunna vara kvalitativ och utföras 

genom exempelvis intervjuer, eller kvantitativ och vara i enkätform. Då det vid skrivandet 

av denna uppsats uppstått en samhällsdebatt om utsatta områden och användandet av 

denna term så skulle en studie likt den som föreslagits i detta stycke erbjuda en mer 

omfattande bild av en viktig komponent av samhällsdebatten som ofta glöms bort, 

människorna som faktiskt bor i dessa “utsatta områden”.  

Något annat som kan vara intressant att forska vidare på är det som refererades till tidigare 

gällande hur polisens rapport är skriven och vilka antaganden och filosofiska 

utgångspunkter den har då det etablerats i studien att den har kommit att få ett stort 

inflytande i samhällsdiskussionen. Att undersöka vilka premisser som ligger bakom 

rapporten samt vad som antas och inte antas kan därmed ge ett bättre underlag för de som 

vill diskutera den. 

8.3 Metoddiskussion 

Kritisk diskursanalys är den primära metod som använts vid genomförandet av studien. I 

metodavsnittet i studien beskrivs det hur den framförallt är av induktiv karaktär, men att 

det även finns deduktiva inslag främst i form av förbestämda analysverktyg. Det går att 

argumentera för valet att använda sig av Faircloughs kritiska diskursanalys, för att utifrån 

studiens syfte om att undersöka hur kvällsmedia skriver om utsatta områden, kräver 



 

48 

deduktiva premisser och att valet i sig självt inte är oklanderligt. Faircloughs kritiska 

diskursanalys förutsätter ett identifierande av orättvisor och att författaren som använder 

sig av metoden också genom sitt verk strävar efter att kritiskt redogöra för dessa orättvisor, 

i syfte att motverka dem (Svensson, 2019). Valet av att välja kritisk diskursanalys som 

metod redan innan urvalet analyserades innebär således att det från oss som författare till 

studien redan antas finnas orättvisor i den kontext som ska komma att analyseras. Således 

kan objektiviteten hos studien och dess metod ifrågasättas. Detta är något som vi som 

författare till denna studie diskuterat redan innan studien påbörjades. Alternativen vi ansåg 

oss ha var att antingen strunta i att välja metod innan vi börjat analysera urvalet och låta 

materialet styra oss eller att fortsätta som tänkt med en bestämd metod, men att vara 

transparanta med hur detta val påverkat studien. Vi valde att fortsätta med det senare 

alternativet.  

Enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) ska användandet av Faircloughs 

tredimensionella modell också följas av en analys utifrån sociologiska eller andra teorier för 

att ge en fördjupad analys. Som framhållits i avsnittet Kritik mot metoden så lämnar 

Fairclough ett vakuum beträffande teoriappliceringen, vilket i förlängningen också öppnar 

upp denna studie för kritik eller åtminstone kräver diskussion. Denna studie har framförallt 

fokuserat på sociologiska begrepp, där stämplingsteori varit den mest utförliga 

komponenten. Valet av den sociologiska vinkeln på denna studie är gjort utifrån två 

anledningar: relevans för socialt arbete och bedömningar utifrån tidigare kunskaper hos 

oss som upphovspersoner till studien. Då valet av sociologiska teorier således inte är gjort 

utifrån vetenskapliga grunder så går det därför att diskutera huruvida andra teorier inte gett 

ett djupare eller helt annat resultat. Denna studie utger sig därför inte för att hitta ett svar 

på de frågeställningar som ställts upp, utan menar istället att det resultat som presenterats 

är tänkt att ge en bild och ett möjligt sätt att se på dessa frågeställningar.  

Analysen av studiens urval har utförts utifrån Faircloughs tredimensionella modell, vilket 

innebär att hela urvalet har bearbetats på samma sätt. Det går dock att problematisera 

processen genom vilken resultatets teman identifierats och valts ut. Resultatet i denna 

studie består av fyra huvudteman och processen som ledde fram till valet av dessa fyra 

teman har redogjorts för i metodavsnittet, men en invändning kan göras kring varför just 

dessa fyra teman presenteras och om det möjligen inte gått att identifiera andra, mer 

relevanta, teman. Hänsyn har även tagits till reflexivitetsaspekten då medvetenhet funnits om 

att redan existerande förkunskaper färgar hur vi uppfattar dessa teman. Det hör till den 
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socialkonstruktionistiska grund på vilken studien bygger på att försvara valet av dessa fyra 

teman utifrån tanken om att just dessa fyra är precis lika sanna eller förklarande som andra 

potentiella teman (Burr, 2015). I och med denna socialkonstruktionistiska infallsvinkel har 

metoden i studien präglats av tanken på att det inte finns färdigutvecklade teman som ligger 

och väntar på oss och som kan uppfattas som objektiva (Burr, 2015). Istället har metoden 

använts genom att några teman som identifierats som relevanta för frågeställningen i 

studien valts ut med vetskapen om att dessa teman aldrig kan ge en komplett bild. 

Uppsatsen kan heller inte ge några definitiva svar på studiens frågeställningar utan ämnar 

ge läsaren kunskap som den kan använda i andra tillämpbara kontexter.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Utvalda texter 

Texterna presenteras i den ordning de slumpades fram. 

- Gerell om våldet: "Läget är allvarligt" (Expressen 2018-12-13) 

- Busch Thor vill ha polis i skolan (Expressen 2017-10-21) 

- Alla politikers kuckelimuckmedicin lovar falsk trygghet (Aftonbladet 2018-05-25) 

- M-förslaget - militärpolis i förorten (Expressen 2017-10-20) 

- Välkomna C och L - här är vår budget (Aftonbladet 2018-12-09) 

- Dystert rekord- 45 sköts ihjäl 2018 (Expressen 2019-01-31) 

- Varför brinner det i Trollhättan (Expressen 2017-06-18) 

- Dåd mot polisen hotar demokratin (Expressen 2017-10-30) 

- Så kan nästa regering knäcka gängens makt (Expressen 2018-10-24) 

- Svåra motsättningar i utsatta områden (Expressen 2018-06-09) 

- Jag är rädd för vårs säkerhet varje dag (Aftonbladet 2018-10-22) 

- Vändningen splittrar S (Aftonbladet 2018-05-18) 

- Groteskt att kriminella (Expressen 2018-11-27) 

 - Verkligheten bakom Spotifysuccé (Expressen 2018-12-23) 

- S låtsas slå mot trångboddheten (Expressen 2017-11-29) 

- Brå redo för ny studie om brott och integration (Expressen 2018-05-09) 

- Miljarder till utsatta områden (Aftonbladet 2018-06-18) 

- Varför ska våra barn förlora på förhand? (Aftonbladet 2018-08-02) 

- Vi är inte anpassade efter den ökade brottsligheten (Expressen 2018-01-04) 

- Boendesegregation ger skolsegregation (Expressen 2018-11-23) 

- Britta Svensson: en fruktansvärd sanning bakom Sveriges fasad (Expressen 2017-07-03) 

- Britta Svensson (Expressen 2018-03-02) 

- Snutifierade nyheter (Aftonbladet 2109-04-05) 

- Lotta gröning: varför tog det så lång tid för att se verkligheten? (Expressen 2018-01-29) 

- Mina partikamrater har rasistkortet ständigt redo (Expressen 2018-02-04) 

- Lova hårdare tag är ju (S)olidariskt (Expressen 2018-05-30) 

- Legalisera cannabis – och stryp gängens inkomst (Expressen 2018-01-23) 

- Grattis, Polisen! Lycka till, MSB (Expressen 2018-02-01) 
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- Ibrahim Baylan: “alldeles för låg nivå” (Expressen 2018-05-17) 

- “Det är dags att ta nästa steg” (Expressen 2017-06-19) 


