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ABSTRACT 

Livas, J. 2018. Tiga är guld? Hur opinionsbildning kan påverka gentrifiering. Kulturgeografiska 

institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 

The aim of this paper is to study the potential discourse has to alter the way that gentrification transforms 

neighbourhoods. In order to gather the knowledge necessary to answer that question this study has focused its 

attention on Crown Heights, a neighbourhood in Brooklyn, New York. It explores how resistance in the form of 

urban social movements were a factor in the Bedford Union Armory project, where several protests and discourse 

used over social media had arguably a large role in changing the scope of that project to be more inclusive and 

attend in a greater way to the needs of the local residents. The second focal point of this paper is to study the 

discourse used by local newspapers when articles are written about gentrification in Crown Heights. It aims to 

highlight the difference in the language used by employing a critical discourse analysis where the metaphors and 

the transitivity used by the authors is studied. The differences between the articles can in some places be regarded 

as quite stark, where that specific discourse is most likely used to reinforce their own world view. 
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1. INLEDNING 

 

Gentrifiering är en term som dyker upp relativt ofta inte bara i vetenskapliga artiklar och 

nyheterna utan förekommer även i vardagliga konversationer. Ordet används för att förklara 

den process där ett äldre, nedgånget eller av någon annan anledning mindre åtråvärt område 

antingen rivs och byggs upp på nytt eller signifikant renoveras (Badcock, 2010). Den 

konnotation som ges till ordet är ofta negativ och baserad i ett flertal olika faktorer. Några av 

dessa är att gamla områden med karaktär rivs men kanske främst att det funkar som en 

pådrivande faktor för etnisk segregation eller social oro vilket har förekommit i gentrifierade 

områden, exempelvis Montréal (Slater, 2014 s. 56). Trots att det finns flera negativa påföljder 

som kan återkopplas till platser som har gentrifierats i olika städer finns det fortfarande ett 

flertal positiva effekter av processen. Gentrifiering innebär en ökad investering i staden vilket 

pådriver en capital accumulation, vilket kan anses vara en av grundpelarna till kapitalism, att 

investerat kapital attraherar mer kapital (Henderson och Sheppard, 2015 s. 69). Det här är något 

som kan exemplifieras att ett nyligen gentrifierat område ofta får en tillströmning av nya 

butiker, caféer och restauranger etablerade i området. De ökade intäkterna det området 

genererar skapar sedan större skatteintäkter, vilket tyder på att det finns ett starkt argument för 

städer att vilja driva igenom gentrifiering av områden (Smith, 1996 s. 65). Utöver rent 

finansiella argument till varför gentrifiering kan anses åtråvärt för en stad sker 

renoveringsprocessen generellt sett på mer nedgångna områden som inte nödvändigtvis anses 

attraktiva, att dessa områden då renoveras kan hjälpa till att försköna staden.  

Många städer runtom i världen har ett eller flera områden som antingen har gentrifierats 

eller för närvarande gentrifieras. Ett av de exempel som ofta tas upp är Brooklyn i New York, 

där områdena Williamsburg, Bedford-Stuyvesant och Bushwick redan genomgått den här 

transformationen och området Crown Heights där processen nu har startat upp (Carpentier, 

2016, a). Eftersom ett flertal områden i Brooklyn redan har genomgått en gentrifieringsprocess 

medan ett område nu befinner sig i den processen anser jag att platsen presenterar en intressant 

infallsvinkel eftersom lokalresidenterna borde vara bekanta med gentrifiering och dess 

påföljder. De områden som redan har gentrifierats har åtminstone till viss del alltså misslyckats 

med att förhindra processen, finns det några lärdomar för invånarna i Crown Heights att ta med 

sig från deras grannområden?  

Vad det gäller att undersöka processen av gentrifiering i Crown Heights väljer det här 

arbetet att fokusera på Bedford Union Armory projektet. En tidigare militär byggnad primärt 

använd som träningsanläggning som sedan 2013 är ägd av staten och har blivit kanske den 

största diskussionspunkten för gentrifiering i Crown Heights. Trots att marken är statligt ägd 

skulle ett stort renoveringssprojekt påbörjas med till stor del lägenheter för höginkomsttagare 

och uppfylla relativt få av de behov som invånarna i Crown Heights hade. Det här ledde till ett 

starkt motstånd från lokalbefolkningen bland annat i form av protester vilket till slut drev fram 

en förändring i hur projektet utformades. Den här uppsatsen utforskar hur den förändringen blev 

till. 
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Den andra delen av arbetet ämnar studera diskursen som använts av två separata artiklar i 

respektive lokaltidning när de beskriver aktuella händelser i Crown Heights. Nyheter kan anses 

vara en argumentativ genre, där argumentation är en aktiv handling. Ett argument förs för att 

främja en agenda eller dementera en annan åsikt (Richardson, 2007 s. 155). Det här betyder att 

ordvalet, användandet av metaforer och meningsstruktur kan vara instrument för 

opinionsbildning.  Vilket i sin tur betyder att diskursen i artiklar som beskriver gentrifiering 

kan ha en stor påverkan på hur försök att starta processen i ett område kommer mottas av de 

som bor där. Många former av motstånd, exempelvis folkrörelser, kräver relativt stora grupper 

människor med likartade ideologier för att korrekt fungera (Tilly och Wood, 2013 s. 3–5). Den 

andra delen av uppsatsen fokuserar därmed på hur författarna använder diskurs i dessa artiklar 

för att främja deras egna ideologier. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkten att gentrifiering har en negativ påverkan för åtminstone en del av 

lokalbefolkningen; hur kan användandet av diskurs och motstånd förebygga den här processen?  

Det här arbetet väljer att undersöka frågan utifrån tre olika infallsvinklar. De specifika termer 

som används i frågeställningarna förklaras i de två nästkommande kapitel, Teori och begrepp 

och Metod. 

Till vilken grad har användandet av aktivism och diskurs i Crown Heights lyckats för att 

förebygga eller förhindra Bedford Union Armory projektet?  

Hur skiljer sig de olika lokaltidningarnas användning av metaforer för att beskriva processen 

och påföljderna av gentrifiering? 

Hur skiljer sig de olika lokaltidningarnas användning av transitivitet för att beskriva processen 

och påföljderna av gentrifiering? 

 

1.2 Tidigare arbeten 
Gentrifiering som ett ämne i allmänhet är välstuderat där några av de mer prominenta verken 

är skrivna av David Ley The New Middle Class and the Remaking of the Central City (1996) 

och Neil Smith The new urban frontier: gentrification and the revanchist city (1996). Ett av de 

tidiga verken på diskurs är Michel Foucaults The Archaeology of Knowledge (1972) som 

refereras till i ett flertal böcker var mål är att studera diskurs. Tidigare inflytelserika arbeten 

inom critical discourse analysis inkluderar Norman Faircloughs Discourse and Social Change 

(1992) och Ruth Wodak och Michael Meyers Methods of Critical Discourse Analysis (2001). 

Det här arbetet har däremot kunnat utnyttja John E. Richardsons Analysing Newspapers, An 

Approach from Critical Discourse Analysis (2007) i stor grad eftersom analysen utförd i den 

boken fokuserar på nyhets- och tidskriftsartiklar. Folkrörelser har studerats tidigare av 

exempelvis Charles Tilly och Lesley J. Wood i Social movements, 1768–2012 (2013). En artikel 

som kombinerar teori angående folkrörelser och gentrifiering och därav hamnar närmare den 

här uppsatsen i fokus är Sense of Displacement: Long-time Residents' Feelings of Displacement 

in Gentrifying Bushwick av Chiara Valli (2015).  
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1.3 Avgränsningar  
På grund av bristande tid och resurser har jag baserat det mesta av den empiriska bakgrund som 

krävs för att återberätta vad som hände i Bedford Union Armory projektet från sekundärdata, i 

stor del i form av nyhetsartiklar och tidskriftsartiklar. I ett större arbete skulle dessa 

sekundärkällor vara supplementerade av primärkällor, kanske i form av intervjuer av folk som 

medverkade i antingen folkrörelsen eller byggnadsprojektet. 

Diskursanalysens representation av två olika lokaltidningar politiska vyer har blivit 

någorlunda begränsad i den mån att det inte alltid finns en politisk motpol till den artikeln som 

analyseras, antingen på grund av att det inte finns någon sådan artikel skriven eller mer troligt 

att olika lokaltidningars politiska läggning inte alltid är lätt att bedöma. De tidningar jag har 

valt ligger på olika sidor av de politiska spektrat men kompromissen skedde i form av att de 

inte är skrivna samma år. En annan intressant infallsvinkel för diskursanalys hade varit artiklar 

som återberättade händelserna kring Bedford Union Armory projektet men på grund av vad jag 

ansåg ett otillräckligt urval lades fokus istället på gentrifiering i allmänhet. 

Det här arbetet väljer att inte fokusera på det legala system som finns i USA då det ligger 

utanför arbetets vyer och sätter en lokalspecifik prägel på ett globalt fenomen. Trots att det 

endast är en plats som observeras i arbetet är diskurs någonting som kan användas i hopp om 

att motverka gentrifiering världen över och en specifik nations rättsliga system bör inte ses som 

ett applicerbart motargument för huruvida diskurs är ett effektivt verktyg. 

 

1.4 Disposition 

Det här arbetet är uppbyggt av fem stycken kapitel varav det första kapitlet är en inledning, ett 

stycke om tidigare arbeten inom ämnet och även ett stycke som förklarar syftet och 

frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara. Nästa kapitel tar upp de relevanta begrepp 

och teorier som är nödvändiga för att förstå och tolka arbetet. Efter det följer den metodavsnitt 

som beskriver hur informationsinsamlingen har gått tillväga. Avsnittet argumenterar även 

varför den specifika metod har valt att användas, hur den informationen har analyserats via 

teorier och även en kort genomgång över hur pass väl det har gått. Det kapitel som följer efter 

det återberättar och sedan analyserar händelserna kring Bedford Union Armory projektet. Det 

andra analyserande kapitlet har ett fokus på den diskurs som lokala nyhetsartiklar har använt 

för att rapportera på gentrifiering i Crown Heights. Dessa analyser förklaras sedan med min 

egen tolkning med avsikt att besvara arbetets frågeställningar i det sista regelrätta stycket, 

slutdiskussioner.   

 

2. TEORI och BEGREPP 

 

Det här arbetet väljer att inte fokusera på gentrifiering är mer än vad jag anser nödvändigt 

för att förklara de effekter av vad som har pågått och fortfarande pågår i Brooklyn. För att 

mer grundligt förstå den processen och be bakomliggande faktorer som finns inte bara för 
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att gentrifiering kan påbörjas i ett område men även varför det ofta kan anses åtråvärt. De 

teorierna följs av ett stycke som ämnar att förklara några teorier jag anser relevanta inom 

motstånd och agency. För att underlätta ambitionen med en diskursanalys presenteras även 

en kort förklaring av termen diskurs. 

 

2.1 Neoliberalism 

Neoliberalism, eller nyliberalism som det ibland refereras till, är en term som ämnar att 

förklara det paradigmskifte som skedde primärt under 1970- och 1980-talet angående statlig 

medverkan och investeringar. Det här skiftet från Keynesianismen skedde till stor del under 

en tid då många länder befann sig i en ekonomisk recession på grund av 1973 års oljekris 

(Western, 2001 s. 79). Ideologin ändrades då istället till att öppna upp marknader och frigöra 

inte bara dessa utan även andra investeringsmöjligheter från statlig påverkan till mycket 

högre grad än tidigare.  De förändringar som medfördes av neoliberalism sträckte sig 

däremot längre än en friare marknad, då en emfas på att skära ned på statligt spenderande i 

överlag introducerades. Det här betydde att många subventionsprogram för statligt boende 

minskade drastiskt vilket resulterade i att många tidigare statligt ägda hyresrätter såldes av 

och en kommodifiering av bostadsmarknaden etablerades till en mycket högre grad än 

tidigare (Ibid. s. 160). Den här privatiseringen skedde även inom sektorer utöver 

bostadsmarknaden där den vinstdrivande aspekten av dessa privata företag skapade ett behov 

för city branding, att städer ska marknadsföra sig själva. I förhoppning av att locka till sig 

nya investeringar ger städer ofta incitament för att företag ska etablera sig där, de kan 

exempelvis vara i form av skattereduceringar eller ett Private Public Partnership, en 

gemensam investering av både privata och statliga aktörer. Dessa investeringar involverar 

ofta att staten tar ansvar för större delen av risken involverad medan de privata aktörerna får 

merparten av vinster genererade (Harvey, 2005 s. 77). Det här kan fortfarande anses åtråvärt 

av staden eftersom det tillför nya investeringar och därmed kapital till staden. Korrekt 

investerat kapital genererar nytt kapital i en högre takt än sparat kapital, även om det kan 

förekomma en initial väntan innan det första positiva utbytet av investeringen sker (Taylor, 

2010 s. 33). Public Private Partnerships argumenteras då ha tre stycken grundskäl för att 

existera. Det första är helt enkelt volym av investeringar, ett partnerskap kan vara ett 

ekonomiskt incitament. Den andra anledningen är att den privata sektorn kan producera 

varor och tjänster av högre kvalité eller snabbare än den statliga motsvarigheten. Det tredje 

skälet syftar på avreglering och lika villkor kommer pådriva fler investeringar naturligt och 

är ömsesidigt fördelaktigt (Boussabaine, 2013 s. 5). Att ge incitament åt privata företag att 

investera i en stad i hopp om att den investeringen ska inte bara ge avkastning utan även 

locka nya investeringar kan förklaras genom dialektiska samband. Dessa samband menar att 

fokusen bör läggas på samspelet mellan två olika investeringsobjekt snarare än objekten sig 

själva (Harvey, 1996 s. 49). Det här betyder att utförda investeringar kan skapa nya 

möjligheter för samspel mellan nya aktörer och på så sätt generera nya vinstdrivande 

processer. 
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2.2 Gentrifiering 

Gentrifiering är en process där ett område av lägre status eller av annan anledning mindre 

eftertraktat antingen till stor del rivs och byggs på nytt eller signifikant renoveras. En effekt 

av den här processen blir ofta att de som bodde i området innan gentrifieringen påbörjades 

inte längre har råd att bo kvar. Urbansociologen Ruth Glass introducerar hennes bok 

angående gentrifiering på det här viset 1964; 

 

One by one, many of the working-class quarters of London have been invaded by the middle classes—

upper and lower. Shabby, modest mews and cottages—two rooms up and two down—have been taken 

over, when their leases have expired, and have become elegant, expensive residences. .[ . .] Once this 

process of “gentrification” starts in a district it goes on rapidly until all or most of the original working-

class occupiers are displaced and the whole social character of the district is changed (Glass och Centre 

for Urban Studies, 1964 s. xviii-xix) 

 

Den här processen blev allt vanligare i och med de faktorer som neoliberalismen medförde, 

däribland privatisering av tidigare statligt subventionerade hyresrätter. När subventionerna 

för hyresrätter minskade försvann en stor del av vinstmarginalerna de bostäderna tidigare 

hade gått runt på. Däremot identifierades ett nytt tillvägagångssätt att generera inkomst 

genom att köpa centralt belägna hus i städer som på grund av att de tidigare varit hyresrätter 

för primärt låginkomsttagare inte ansågs som attraktiva områden. En av de modeller som 

används för att bedöma huruvida risken att investera i ett sådant område är en rent-gap 

hypotes. Den hypotesen ämnar påvisa hur stor skillnad det är i potentiell inkomst som 

lägenheter eller andra bostadsformer kan generera kontra hur mycket de genererar innan 

gentrifieringsprocessen har påbörjats (Smith, 1979 s. 540). För att risken ska anses värd att 

ta behöver de potentiella vinstmarginalerna vara stora vilket betyder att de områden som 

generellt sett gentrifieras är av lägre standard. Om ett område då bedöms tillräckligt säkert 

att investera i och gentrifieringsprocessen påbörjas följer, som tidigare konstaterat, ofta en 

förflyttning av de som bodde där tidigare. Kostnaden för att hyra i ett gentrifierat område 

kan ha stigit till en så pass hög grad att de som tidigare bodde där inte längre kan bo kvar 

(Freeman, 2005 s. 474). I vissa fall kan hyran mer än fördubblas på under 10 år, någonting 

som upplevdes i exempelvis området Bushwick som är beläget i Brooklyn, New York. I 

Bushwick kringgicks i många fall bestämmelser om hyresreglering genom att forcera ut 

hyresgäster via taktiker som att neka underhåll av bostäderna (Valli, 2015 s. 1198). Kapitalet 

som normalt sett skulle ha spenderats på underhåll av byggnaderna har då frigjorts för att 

investera på annat håll (Smith, 1996 s. 65). All gentrifiering är däremot inte utformad på 

samma vis, vissa nybyggnationsprojekt har en chans att bli påverkade utifrån återkoppling 

av lokalinvånarna. Till vilken grad den här återkopplingen kommer påverka projektet kan 

mätas på en skala, ladder of citizen participation, vilken illustrerar genom 9 stycken steg hur 

pass involverade invånarna har varit i projektet. Det här sträcker sig från att de har blivit 
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manipulerade och inte haft någon påverkan alls till en mycket ovanlig total delegering av 

makt (Arnstein, 1969 s.217). Anledningen till varför förflyttning sker är inte endast pådriven 

av ekonomiska faktorer. Den sociala dynamiken förändras inom ett område som har 

gentrifierats där en del, eller i vissa fall majoriteten av människorna som var en del av det 

tidigare samhället har bytts ut mot andra människor. Det här kan skapa en känsla av othering, 

alltså en sorts binär geografi där människorna i området klassificeras in i ett “vi-mot-dem” 

tänk där de nyinflyttade residenterna inte integreras i det existerande samhället. Den här 

effekten uppstår ofta i samband med att de nyinflyttade residenterna är av en annan 

socioekonomisk status vilket medför klyftor i införlivade maktförhållanden (Valli, 2015 s. 

1202–1204). 

 

2.3 Motstånd 

Termen motstånd kopplas ofta till någonting som identifieras eftersom det strider mot 

normen, att världen är uppbyggd av etablerade mönster som inte bör rubbas. Däremot kan 

motstånd argumenteras vara generativ, alltså att de mönster, fenomen och ideologier som 

existerar i världen har en konstant kapacitet att förändras och motstånd är ett av de medel 

som agerar en drivkraft för förändring (Barad, 2008 s. 133–135). Motstånd har flera olika 

sätt att uttrycka sig på, exempel på dessa kan vara en insändare till en lokalpolitiker som 

bestrider könsnormer eller en koordinerad nationell protest. Oberoende av vilken skepnad 

motståndet tar är den starkt bunden till mänsklig agency, människornas förmåga att göra 

egna val och påverka deras egna liv. Motpolen till agency och därmed även motstånd är en 

starkt etablerad underliggande struktur som inte beaktar eller till och med bestrider 

individuell ageringsförmåga. Detta kan ske på en större skala i en förtryckande stat eller 

inom specifika områden (Giddens, 1985 s. 272). Sällan är däremot motstånd en binär 

ekvation, att det antingen existerar eller inte, utan snarare handlar det ofta om en rad av 

mindre överträdelser från den accepterade status quo. Förutsatt att dessa överträdelser inte 

motverkas kan de tolkas som en seger för den bakomliggande sociala rörelsen vilket i sin tur 

kan få rörelsen att ta ett steg längre i sin protest (Scott, 1990 s. 196). Denna systematiska 

nedbrytning av ideologi har förändrat många normer över åren där det första steget kan ha 

varit en relativt simpel akt, som exempelvis när Rosa Parks vägrade lämna över sin sittplats 

på bussen till en vit man 1955. Denna episod var en av de stora bakomliggande faktorer som 

ledde, efter ett flertal steg, till att kongressen i USA ogiltigförklarade rassegregation 

(USHoR, 2005). En vanligt förekommande typ av motstånd som ofta framträder i urbana 

miljöer är aktivism i form av folkrörelser. Beroende på hur snäv definition av ordet 

folkrörelse man väljer att använda går det att argumentera att fenomenet har existerat i 

tusentals år. Däremot kan en mer modern tolkning av vad en folkrörelse består av brytas ned 

i tre steg. Steg ett är att den organiserade offentliga ansträngning som riktas mot det relevanta 

statliga organ upprätthålls. Steg två är att motståndet uttrycker sig från en viss sorts skapade 

grupper och tilldragelser, däribland dem exempelvis vakor, demonstrationer, marscher och 

uttalanden till offentlig media. Det tredje steget är en bedömning av folkrörelsens 

gemensamma värdighet, enighet, antal medlemmar och dessa medlemmars engagemang till 
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dem själva och andra påverkade. Dessa tre steg kan anses vara byggstenar som bör uppfyllas 

för att kunna kategorisera motståndet som en folkrörelse (Tilly och Wood, 2013 s. 3–5). 

 

 

2.4 Diskurs 

Diskurs är en term som kan användas i en mångfald olika sammanhang där det simpelt kan 

definieras som att konversation eller bruk av språk. Termen används då för ett specifikt 

tillfälle av kommunikation där det finns ett flertal olika aktörer ofta i både aktiva och passiva 

roller. Dessa roller kan exemplifieras av en författare och en läsare eller en talare och en som 

lyssnar. I fallet av det här arbetet innefattar den här termen en något mer komplex definition 

som bygger vidare på detta. Utgångspunkten för hur diskurs används i det här arbetet är 

baserat på att diskurs är en verbal produkt, alltså hur språket har använts har resulterat i hur 

den konversationen kan mottas av de andra sociala aktörerna (van Dijk, 1998 s. 194). Diskurs 

bör inte ses som en ansamling markörer för sporadiska mönster som uppenbarar sig i 

konversationer utan borde snarare ses som det övergripande system som ger ord sin mening 

(Foucault, 1972 s. 49). 

 

 

3. METOD 

 

Det här arbetet är konstruerat på ett vis där frågeställningarna besvaras utifrån två olika 

sorters analyser, dessa är beskrivna i större grad i nedanstående stycken. Anledningen till att 

arbetet utformades på detta vis är på grund av att den motstånd som uppstår exempelvis i 

form av folkrörelser inte skapas från ett vakuum utan en interaktion finns med andra 

människor men även former av media som påverkar individerna i folkrörelsen. Interaktionen 

är däremot inte ensidig utan de åsikter som bildas och förstärks genom diskurs kommer även 

påverka individerna som skriver artiklar (Richardson, 2007 s. 42). Det här samspelet av 

kontinuerlig förändring av ideologi, antingen småskaligt eller ett större skifte, är viktigt att 

ta i beaktning när diskurs studeras. Det här samspelet illustreras i Figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Interaktionen som studeras mellan olika aktörer i Critical Discourse Analysis 

Källa: Richardson, 2007 s.42 

 

3.1 Positionalitet och etiska implikationer 

Många av de svårigheter som kan uppstå på grund av ens egen positionalitet, exempelvis att 

intervjuer kan generera annorlunda svar i försök att tillfredsställa eller sympatisera med en, har 
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kringgåtts i det här arbetet eftersom inga intervjuer har utförts. Däremot kan det fortfarande 

vara viktigt att ta i beaktning att jag är en vit man i 20årsåldern som aldrig behövt uppleva en 

realistisk rädsla för hemlöshet eller stigande hyror av den här skalan. Det här är någonting som 

kan eventuellt ge arbetet mer av en personlig prägel vad det gäller den generella vinkeln som 

analysen men även informationsinsamlingen får angående gentrifiering. Själv uppfattar jag att  

jag naturligt lättare sympatiserar med den utsatta befolkningen kontra byggföretag. Eftersom 

att jag strävar om att arbetet ska ha en neutral utgångspunkt men även inte direkt kommentera 

på för- och nackdelar av gentrifiering utan snarare hur diskurs påverkar det, är det här någonting 

jag har försökt hålla koll på och korrigera genom arbetets gång. 

Eftersom inga intervjuer har utförts och inga namn har tagits upp i arbetet utöver de som 

redan är omnämnda i nyhetsartiklar har det här arbetet få etiska aspekter att begrunda. Dessa 

folkrörelser är till för att skapa uppmärksamhet och nyhetsartiklar ämnas att sälja till stora 

publiker. En av de få sakerna att tänka på är att författarna av dessa artiklar får sin personliga 

ideologi, eller den av tidningen eftersom det är svårt att urskilja, studerad även trots att det 

endast är spekulation. Den utförda analysen är subjektiv och kan därför vara inkorrekt. 

 

3.2 Fallstudie av Bedford Union Armory 

Ett av de två fokus i det här arbetet var att utforska till hur pass hög grad motståndet som fördes 

från lokalinvånarna i Crown Heights i form av diskurs och aktivism lyckades påverka Bedford 

Union Armory projektet. Anledningen till varför just det här projektet fick en så pass central 

del i mitt arbete är för att det exemplifierar på många sätt hur en diskurs- och i överlag 

motståndsbaserad förebyggning och förhindring av gentrifiering kan se ut. En av sakerna att ta 

i beaktning när det gäller fallstudier är att de inte är lika generaliserbara som andra typer av 

studier utan studiens slutsats bör snarare ses som en unik instans inom ämnet som studeras. 

Anledningen att fallstudier tillämpas trots det är att de fortfarande är användbara att testa teori 

mot (Woodside, 2010 s.9). För att väga effektiviteten av motståndet har jag valt att använda 

mig av empirisk sekundärdata, främst via nyhetsartiklar men även en del statliga källor, för att 

klargöra steg-för-steg vad som hände i processen. De tillfällen motstånd till synes var en faktor 

för förändring i projektet vägde jag det mot etablerad teori. En stor del av det motstånd här var 

i form av folkrörelser, en term som jag definierar i Teori och begrepp 2.3 enligt de parametrar 

Charles Tilly och Lesley J. Wood använder i Social movements 1768—2012. Jag väljer även att 

se på motstånd som någonting vilket kan fungera kan fungera stegvis, alltså att den påverkan 

som sker är iterativ (Barad, 2008 s. 133–135). Bland dessa tillfällen som belyses i analysen hör 

exempelvis en protest till, där den protesten argumenterats ha haft en stor inverkan på 

utformningen av projektet. Det finns tydlig koppling till potentiella inverkan ett motstånd kan 

ha enligt teori, någonting som beskrivs i Teori och begrepp 2.3, exempelvis att det kan ske en 

inkrementell påverkan eller en förändring av ideologi. Någonting som bör uppmärksammas är 

att trots att den protesten var signifikant vad det gäller antal människor som medverkade, vilket 

argumenteras vara en viktig beståndsdel av folkrörelser i kapitlet är det fortfarande inte möjligt 

att fastställa att just den protesten, eller ens motståndet i överlag, hade någon påverkan. Det här 

beror på att det inte går att veta huruvida andra förhandlingar skedde bakom stängda dörrar 
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under tiden motståndet var aktivt. Vad som går att fastställa är däremot att det verkar finnas en 

korrelation mellan motstånd och förändring av projektet. 

 

 

3.3 Critical Discourse Analysis 

För att besvara frågeställningen angående den diskurs olika tidskrifter har använt sig av när 

det handlar om att rapportera de förändringar som inte bara har skett, utan även de som 

motverkas har jag använt mig av Critical Discourse Analysis (CDA). Critical discourse 

analysis har ett fokus på de processer som existerar i samhället och de effekter diskurs har 

vad gällande dess samband med social praxis. CDA används ofta för att exemplifiera sociala 

problem och den maktdynamik som existerar och sedan förstärks genom diskurs (Wodak, 

och Meyer, 2001 s. 96). Det är fortfarande viktigt att notera att critical discourse analysis är 

en tolkning av en text, alltså något subjektivt och inte en objektiv sanning (Richardson, 2007 

s. 15). För att förstå hur dessa tidskrifter påverkar den sociala strukturen och den allmänna 

åsikten av deras respektive läsarbas har jag använt mig av ett tredimensionellt ramverk. Det 

här ramverket är uppbyggt av tre specifika tillvägagångssätt för att analysera texten som 

tillsammans skapar en helhetsbild. Dessa tre sätt är;  

1, En examination av textens faktiska innehåll, dess struktur och vad textens mening är under 

kritisk granskning. Den här granskningen bygger upp textdimensionen av det 

tredimensionella ramverket. 

2, En examination av vilken typ av diskursiv interaktion existerar och hur eventuella 

skillnader mellan faktisk mening och personlig tro kommuniceras. Det här steget är den 

diskursiva tillämpningsdimensionen.  

3, En granskning av den sociala kontext där den studerade diskursens händelse äger rum. 

Det slutgiltiga steget är den sociala praxisdimensionen (Fairclough, 1992 s. 72). 

Trots att jag använder mig av det här ramverket för att studera tidskrifterna behöver 

varje steg fortfarande ha ett fokus eftersom det skulle bli för många potentiella analyser att 

dra annars. Konceptet av en komplett analys kan alltså praktiskt taget nästan aldrig uppnås 

(Wodak och Meyer, 2001 s. 99). Det här betyder även att jag har valt att exkludera det tredje 

steget i min analys för att istället fokusera på de första två stegen vilket resulterade i att en 

mer djupgående analys kunde göras på dessa steg. 

Det första steget har jag har använt för att ge en blick på den generella vinkeln författaren 

har gett på sin artikel. Sättet det bedömdes på var genom att studera författarens användning 

av metaforer (Richardson, 2007 s. 194). Det fokus jag har lagt på det andra steget är på 

transitivitet. Transitivitet används för att illustrera vad författarens mentala bild av världen 

är genom att studera hur författaren har involverat sina egna erfarenheter och tankegångar i 

texten (Halliday, 1973 s. 134). Tillvägagångssättet för att studera det är är att analysera hur 

de olika aktörerna i texten interagerar med varandra. Vem/vad gör vad till vem/vad? 

(Simpson, 1993 s. 88). Det här kan förekomma både i form av materiella- och mentala 

processer. En materiell process beskriver generellt sett en handling någon gör, att det 
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förekommer en aktör och ett mål. En mental process däremot handlar om hur aktörer känner 

för eller uppfattar något (Machin och Mayr, 2012 s. 105–108).  

Det är svårt att bedöma till vilken grad de analyser som utfördes angående diskurs i 

nyhetsartiklarna lyckades eftersom diskursanalys på många sätt är subjektivt. Skillnaden 

som uppstod mellan de olika artiklarnas applicering av metaforer är däremot signifikant 

eftersom till skillnad från transitivitet, vilket kan argumenteras endast vara författarens sätt 

att uttrycka sig på, är metaforer sällan nödvändiga. De blir ofta ett sätt för fattaren att lägga 

till en konnotation på ett ord eller en händelse, ämnat för att förstärka deras egen ideologi. 

Det här skapade en bas för en intressant analys. Analysen av transitivitet upplevdes lite 

svårare eftersom det eftersöktes en intressant meningsuppbyggnad som gärna hade en 

motpart i den andra artikeln. Den analysen lyckades hitta några meningar för att belysa hur 

stor skillnad en menings utformning kan ha när de beskriver en liknande händelse. Hur en 

emfas kan läggas på vissa ord för att dölja de bakomliggande faktorer eller hur författaren 

har försökt ingjuta empati i läsaren genom att beskriva ett subjekt på ett sätt där de framstår 

helt sakna handlingskraft.  

 

3.4 Urval av artiklar för diskursanalys 

I mån om att få en diskursanalys med relativt jämna förutsättningar vad det gäller kunskap 

om Crown Heights och hur situationen såg ut vid ett specifikt skede av områdets 

transformering valde jag att analysera två artiklar, en artikel per lokaltidning. I det här 

sammanhanget klassificerar jag lokaltidning som en tidning vars huvudkontor befinner sig 

inom staden New Yorks stadsgränser. De två tidningarna i fråga är New York Times och 

The Observer. Anledningen till att dessa två tidningar valdes, utöver lokalkunskap, är att de 

anses ligga på vardera sidan av det politiska spektrumet. Den informationen är inte någonting 

tidningarna själva klargör men generellt sett anses New York Times mer liberal (MBFC, 

2018, a) medan The Observer anses som en mer konservativ tidning (MBFC, 2018, b). Det 

här ansåg jag relevant eftersom gentrifiering är en politisk fråga som presenterar både för- 

och nackdelar där en politisk partiskhet kan eventuellt presentera skillnader. Däremot bör 

det tas i beaktning att de individuella författarna av de analyserade artiklarna inte 

nödvändigtvis representerar tidningens politiska läggning. Artikeln från New York Times 

har titeln Gentrification in a Brooklyn Neighborhood Forces Residents to Move On, den är 

skriven av Vivian Yee 2015-01-27 (Yee, 2015). Artikeln jag har valt från The Observer har 

titeln There goes the neighborhood - Crown Heights vs. Bushwick: Whose Anti-

Gentrification Fight Is More Futile?, den är skriven av Kim Velsey 2013-08-02 (Velsey, 

2013). 
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4. BEDFORD UNION ARMORY 

 

Det här kapitlet inleds av en steg-för-steg återskapning av händelser kring ett av de större 

projekten som antingen är aktuella eller har redan blivit avklarade i Crown Heights, Bedford 

Union Armory. Byggnaden var färdigkonstruerad 1908 och hölls i militärt träningssyfte fram 

till 2013, efter det föll ägandet av byggnaden till staden New York. Efter att ägandeskapet 

av byggnaden föll till staden har den mestadels stått tom och skicket på byggnaden 

försämrats på grund av otillräckligt underhåll (Bedford Union Armory, 2018). Bedford 

Union Armory var fram till nyligen ett sporadiskt använt fritidscenter. Anledningen till 

varför byggnaden har stått antingen tom eller sällan använd är eftersom samma år som New 

York fick äganderätten av byggnaden avslöjade de planer att låta den genomgå en grundlig 

renovering. Direkt efter att staden talat om dess planer om att renovera byggnaden lämnade 

The New York City Economic Development Corporation, ett icke-vinstdrivande företag som 

ämnar skapa ekonomisk tillväxt i New York, ut en ansökan om att ta emot prospekt till 

renovationsprojektet. Ett av kraven var att en signifikant del av projektet skulle tjäna 

lokalsamhället (Brownstoner, 2013).  

Under de nästkommande två åren höll New York City Economic Development 

Corporation, tillsammans med en grupp valda tjänstemän, gruppdiskussioner med 23st 

lokala organisationer och två offentliga möten med lokalbefolkningen. Det här skedde i hopp 

om att projektet skulle inkludera vad lokalbefolkningen ansåg behövas i Crown Heights 

(Brooklyn Daily Eagle, 2015). Under det första mötet var några av de vanligaste förslagen 

från lokalbefolkningen låginkomstbostäder, ett fritidscenter och lokaler för 

personalutveckling (Smith, 2014). Projektet hamnade till slut i händerna av två olika företag, 

de Brooklynbaserade BFC Partners och Slate Property Group, i ett partnerskap (Brooklyn 

Daily Eagle, 2015). De två företagen, tillsammans med staten, bildade ett Public Private 

Partnership där staten förväntades bland annat att lätta upp på en del zoneringsrestriktioner 

för att möjliggöra projektet (New York City Government, 2017). När partnerskapet 

utannonserades skulle projektet bestå av att konstruera 330 stycken nya hyresrätter, varav 

166 stycken av dessa skulle hyras ut för under marknadsvärdet. Utöver hyresrätterna skulle 

det även byggas 24 stycken bostadsrätter, varav fem av de skulle säljas för under 

marknadsvärdet. Bostadsrätterna skulle säljas till byggföretagen medan hyresrätterna skulle 

arrenderas i 99 år. Utöver lägenheterna skulle det även byggas ett fritidscenter och 

kontorsutrymme för icke-vinstdrivande företag (Baird-Remba, 2015). Den här planen möttes 

med kontrovers, där många av lokalresidenterna men även högt uppsatta politiker 

argumenterade att utbytet av offentlig mark borde ge en större avkastning i form av 

subventionerade och låginkomstlägenheter. Bland politikerna fanns kongressledamot Yvette 

Clarke som argumenterade att projektet inte reflekterade vad Crown Heights behövde i en 

tid där gentrifiering redan har slagit hårt mot samhällets residenter (Carpentier, 2016, b). 

Utöver vad många ansåg som otillräckliga incitament för residenterna i Crown Heights att 

stödja renoveringen av Bedford Union Armory blev en av de privata aktörerna, Slate 

Property Group, tvungna att dra sig ur projektet på grund av en skandal inte direkt kopplad 
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till projektet. Det här resulterade i att Slate sålde sin andel i projektet till den andra, nu 

enhälliga privata aktören, BFC (Durkin, 2016). Dessa kontroverser ledde till ökad misstro 

till projektet och resulterade i en protest mot BFC i december 2016. De protesterande menade 

att de tillfällen BFC gjort tillgängliga för att folk skulle få medverka i processen och tala om 

sina bekymmer, hade gjorts i dålig dager (Siudzinski, 2016). Anledningen var att dessa 

möten hade skett den från och med den 18:e februari 2014 medan sista datumet för att dessa 

förslag och bekymmer skulle beaktas var i slutet av föregående månad (NYCEDC, 2014). 

Dessa protester fortsatte i 2017, där en protest med hundratals involverade marscherade mot 

statsrådsbyggnaden med plakat och ramsor som uttalade “kill the deal” (Whitford, 2017). 

Svårigheterna fortsatte för BFC när stadsplaneringskommitén i september 2017 bad om att 

få se vilken analys företaget hade valt att använda för att fastställa att en högre grad av 

subventionerade lägenheter inte skulle varit möjligt. Den frågan besvarades inte utöver ett 

uttalande att analysen fortfarande var på gång (Amar, 2017). Nästa gång projektet åter kom 

upp i nyheterna var i november 2017, då en stadsrådsmedlem vid namn Laurie Cumbo 

meddelade att projektet har förändrats. Den tidigare komponenten av bostadsrätter i projektet 

hade nu tagits bort för att kunna konstruera fler hyresrätter. I det omstrukturerade projektet 

skulle det nu finnas 400 stycken hyresrätter, varav 60% av dem ska vara styrda av 

hyresreglering och hyran hamnar då under marknadsvärdet. Planen specificerade även att 

kontorsutrymmen för icke-vinstdrivande företag skulle hyras ut för $6 per kvadratfot jämfört 

med marknadsvärdet av $30. Minst hälften av medlemskapen till fritidscentret skulle också 

vara tillgängligt för lokalresidenterna till ett rabatterat pris (Warerkar, 2017). I mars 2018 

rapporterades det att tillstånd har skickats in för den här versionen av projektet från 

stadskontoret (Warerkar, 2018). 

 

4.1 Hur påverkade motstånd projektet? 

Det finns relativt många instanser av motstånd som uppenbarade sig under Bedford Union 

Armory projektet. Det är värt att nämna att projektet fortfarande inte står klart men eftersom 

tillstånd har skickats in kan det argumenteras att den senast presenterade versionen mycket 

möjligt blir den slutgiltiga. I fallet av den här analysen är det däremot inte fokuspunkten utan 

intresset dras istället till de tillfällen där motståndet haft en påtaglig påverkan. 

Det första tillfället av signifikant motstånd kom efter att de första planerna för projektet 

officiellt hade blivit utannonserade i december 2015. Den diskurs som fördes av de statligt 

anställda tyder på att de var medvetna om att det skulle förekomma motstånd. Statsrådet 

Laurie Combo säger The negotiation period for this project is now just beginning (Smith, 

2015) vilket antyder att befolkningen kommer ha en talan att omforma projektet. Det här kan 

kopplas till steget av consultation på Sherry Arnsteins ladder of citizen participation. 
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Figur 2. Ladder of citizen participation, figuren sorterar in den graden av påverkan invånare tillåts 

ha i ett nybyggnadsprojekt. 

Källa: Arnstein, 1969 s.217 

 

Den stegen ämnar förklara hur mycket faktisk påverkan invånarna har vid exempelvis 

anläggning av nya byggnader. Som kan avläsas från Figur 2 är steget consultation, eller 

samråd på svenska, ett mellansteg. Det här betyder att det finns ett värde för de aktörer som 

vill konstruera en byggnad att sträva efter den här nivån av medborgardeltagarskap. Vad det 

här steget ofta betyder är att åsikterna som lokalbefolkningen har kommer att höras och till 

viss del beaktas men eftersom det fortfarande är en stor skillnad i maktförhållandet mellan 

aktörerna som vill bygga och befolkningen som bor i området kommer dessa åsikter sällan 

faktiskt leda till en förändring (Arnstein, 1969 s. 217). Det betyder däremot inte att steget av 
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samråd är utan fördelar för de makthavande aktörer bakom projektet, det visar att de bryr sig 

tillräckligt mycket för att involvera medborgarna i processen. Tekniskt sett är det ofta bara 

en fasad utåt, en symbolisk gest ämnad för att visa att de bryr sig snarare än att de letar efter 

faktisk påverkan (Arnstein, 1969 s. 219). Det här återfinns i Bedford Union Armory projektet 

där trots att de öppet bad om samråd till projektet kom ingenting att förändras från datumet 

planen officiellt utannonserades och fram till att motstånd framkom i form av protester men 

även av kongressledamot Yvette Clarke. Det tyder på att de samråd de letade efter snarare 

var symboliska än ett steg på vägen till delad makt med medborgarna (Arnstein, 1969 s. 

219). Det är svårt att bedöma hur stor påverkan de protester som förekom innan 

kongressledamot Yvette Clarke talade ut mot projektet hade men det kan argumenteras att 

hennes stöd till folkrörelsen stärkte deras värdighet. En folkrörelses värdighet kan stärkas av 

en person av rang (Tilly, och Wood, 2013 s. 6), någonting en kongressledamot förmodligen 

anses vara. Det primära argument som fördes av folkrörelsen var att eftersom projektet 

byggdes på statlig mark borde det bättre stödja de behov som finns bland invånarna i Crown 

Heights, inte agera som en kassako åt privata aktörer (Amar, S. 2017). Det här argumentet 

fördes och fick mycket dragkraft hos invånarna eftersom projektet är en form av public 

private partnership men den exakta uppbyggnaden av kontraktet för vad utbytet är mellan 

privata och statlig aktör framgår aldrig tydligt. Ett argument som är lätt att förstå med tanke 

på att den gentrifiering som skett i Brooklyn i överlag har resulterat i att den genomsnittlige 

invånaren måste spendera drygt 127% av deras månadslön på boendekostnader för ett 

genomsnittligt boende. Den statistiken var den värsta i landet år 2016, när mätningen gjordes 

(RealtyTrac, 2016).  

Projektet höll sig relativt frekvent i nyheterna där flera protester skedde mot både Slate 

Property Group och BFC och när Slate var tvungna att sälja sin andel i projektet till BFC på 

grund av påtryck från en orelaterad skandal föll tillit till projektet än lägre. Ett par månader 

efter BFC blev enhällig privataktör visade det sig att de första samrådssessionerna som 

skedde i februari 2014 inte hade haft någon som alls påverkan på projektets utformning. Det 

här berodde som nämnt i föregående stycke på att slutdatumet för att de skulle kunna agera 

på åsikterna de fick skulle redan ha passerat när samrådet tog plats. Det korrigerades i ett 

addendum men den ursprungliga tankegången verkade inte värdesätta medborgarnas åsikter. 

Alltså verkade det här inte handla om samråd utan snarare ett annat steg på Arnsteins stege. 

Steg 1, manipulering. (se Figur 2) Som tidigare förklarat är det inte ovanligt att samråd mest 

är en symbolisk gest men det är generellt sett inte lätt att bevisa. Här argumenterade folk att 

svaret fanns svart på vitt. Manipulation är en process som, likt samråd, bjuder in folk att dela 

sina åsikter och idéer. Skillnaden är att samråd betyder att åsikten värderas till en viss grad 

även om det ofta inte leder till en förändring. Manipulation har ett annat mål, 

lokalbefolkningens åsikter kommer aldrig att tas i beaktning men de kan istället bli 

indoktrinerade. De ska då övertygas att projektet i fråga kommer hjälpa samhället genom att 

föra en alldeles för simplifierad beskrivning av projektet som inte nämner de nackdelar som 

även kommer introduceras. Förutsatt att manipulationen lyckas ökar det här stödet till 

projektet innan hela sanning kommer fram och det ofta är för sent för att agera (Arnstein, 
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1969 s. 219). Problemet som uppstod här var att det som ansågs som manipulation upptäcktes 

innan Bedford Union Armory stod färdigt. Det här förstärkte en känsla av othering, att BFC 

inte jobbade tillsammans med dem för att skapa ömsesidigt fördelaktiga lösningar utan 

försökte istället att tysta ned motståndet till deras projekt.  Nu mer än någonsin skapades en 

solidaritet hos folket i Crown Heights då de inte känner att projektet är riktat till att även 

tillgodose deras behov (Valli, C. 2015 s. 1201). Det är värt att notera att det området har 

hade ett stort upplopp under 1991 på grund av stark misstro mellan de två huvudsakliga 

folkgrupper som bor där, hasidiska judar och afroamerikaner (Schapiro, och Adams Otis, 

2016). Den misstron verkade nu helt ha försvunnit eftersom både grupperna jobbade mot ett 

gemensamt mål, att stoppa gentrifieringsprocessen.  

Den kanske mest signifikanta akten av motstånd som presenterade sig under 

utvecklingen av Bedford Union Armory projektet skedde under den 13:e april 2017. Då hade 

folkrörelsen organiserat en protestmarsch mot projektet som vandrade till statsråd Laurie 

Cumbos kontor. Målet med protesten var att Cumbo skulle ändra hennes ställning till att inte 

längre stödja projektet. Det finns flera anledningar varför den här protesten kan anses som 

en vändpunkt för motståndet mot projektet. Till att börja med var det här den största protesten 

hittills vilket inte bara presenterade hur stor folkrörelsen var, som är ett sätt att legitimisera 

en rörelse (Tilly och Wood, 2013 s. 6) utan den lyckades dessutom attrahera ny 

uppmärksamhet. En av de tekniker de utnyttjade var att använda sig av sociala medier för att 

sprida medvetenhet om rörelsen, med exempelvis meddelandet “#killthedeal” som de spred 

på Twitter. Hur social media används i samband med folkrörelser är fortfarande ett ganska 

nytt objekt att studera men det är ett medium som når ut till människor på ett mer effektivt 

sätt än mer traditionella metoder som flygblad, affischer eller att gå dörr till dörr.  Genom 

användandet av social media kan olika grupper med liknande värderingar sammanlänkas på 

ett sätt som tidigare var svårt eftersom de inte hade någon social interaktion. Den här 

kopplingen olika människor kan få från social media kan också överföras tillbaka till den 

fysiska världen i form av vanliga interaktioner (Funke och Wolfson, 2013 s. 359). Någonting 

som kom upp under den här protesten var ett direkt ifrågasättande av argumentet att ett 

fritidscenter inte skulle vara möjligt att konstruera utan att projektet även skulle inkludera 

bostadsrätter. Den här frågeställningen blev några månader senare ställd av 

stadsplaneringskommitén till BFC då kommitén ville ha en förklaring av den analys som 

ledde till det antagandet. Någon sådan analys kunde inte produceras. Självfallet går det inte 

att säga att den frågeställningen inte skulle skett utan protesten men samtidigt är det mycket 

möjligt att det öppna motstånd som bemött projektet har stegvis förändrat åsikterna om det 

(Scott,1990 s. 196). 

När den nya planen för projektet presenterades, som vid tiden den här uppsatsen skrivs 

fortfarande är aktuell, var ett flertal förbättringar implementerade för residenterna i Crown 

Heights. De högst kontroversiella bostadsrätterna försvann från planen och blev ersatta av 

fler hyresrätter och även dessa hyresrätter blev till en högre grad reglerade till en hyra under 

marknadsvärdet. Andra incitament var rabatterad tillgång till fritidscentret för 

lokalresidenterna och även hyresreglerade kontorsmiljöer. Folkrörelsen hade krävt att 100% 
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av lägenheterna skulle bli hyresreglerade, ett krav som inte uppfylls men en signifikant 

ökning av hyresreglerade lägenheter var fortfarande ett faktum jämfört med projektets 

ursprungliga plan. Eftersom det är en kompromiss finns det fortfarande självklart missnöjda 

invånare i Crown Heights men inga stora protester har skett sedan den uppdaterade planen 

har presenterats. Istället är det mycket möjligt att folkrörelsen vars primära mål egentligen 

är att motverka gentrifiering i Crown Heights, inte specifikt det här projektet, valde att se 

den förändring de har skapat som en tillräckligt stor seger och har valt att bekämpa ett annat 

projekt. Att gå vidare till ett nytt objekt skulle i sådana fall vara konsekvent med vad som 

har hänt andra folkrörelser som utfört det mål de grundades för att bekämpa (Suh, 2014 s. 

24). 

 

 

5. DISKURSENS ROLL I NYHETSARTIKLAR 

 

Det föregående kapitel exemplifierade det motstånd en folkrörelse uttryckte mot ett specifikt 

projekt av gentrifiering i Crown Heights men processen av gentrifiering existerar i området 

i överlag. Det här kapitlet ämnar studera hur två olika nyhetsartiklar väljer att beskriva 

gentrifiering genom en diskursanalys, specifikt i form av en critical discourse analysis. Den 

här analysen bryts ned i två separata stycken, ett för varje steg som beskrivs i Metod 3.3. 

Diskursen som förs i bland annat dessa artiklar hjälper till att forma och förstärka åsikter. En 

av de underliggande toner som nästan alltid förekommer bland artiklar som diskuterar 

gentrifiering är kapitalism, eftersom det är en av de stora drivkrafterna bakom 

gentrifieringsprocessen. Sällan är däremot kapitalism som ett koncept faktiskt diskuterat 

eftersom ordet har fått en grad av naturalisering. Det här betyder att ideologin av kapitalism 

sällan kommer ifrågasättas (Richardson, 2007 s. 136). Hur ställer sig den 

naturaliseringsprocessen mot de förflyttningar som sker i direkt korrelation till gentrifiering? 

Som tidigare nämnt i Metod 3.4 är de artiklar valda för den här analysen Gentrification in a 

Brooklyn Neighborhood Forces Residents to Move On, skriven av Vivian Yee i New York 

Times 2015-01-27 (Yee, 2015) och There goes the neighborhood - Crown Heights vs. 

Bushwick: Whose Anti-Gentrification Fight Is More Futile? skriven av Kim Velsey i The 

Observer 2013-08-02 (Velsey, 2013). Varje gång någon annan återberättar en händelse, även 

på ett noggrant vis, kommer händelsen att ha fått en personlig prägel av författaren som skrev 

den genom språket använt (Bakhtin, 1984 s. 78). 

 

5.1 Textdimension 

Analysen av textdimensionen av dessa artiklar ämnar ge en inblick i meddelandet författaren 

gett texten. Det är viktigt att ta i beaktning här att de två olika artiklarna inte rapporterar på 

samma specifika händelse eller heller vid samma tidpunkt utan snarare beskriver hur 

gentrifiering påverkar Crown Heights. Det här betyder att analysen inte bör omfatta varför 

en specifik person eller händelse belyses i den ena artikeln men inte den andra. Den här delen 

av analysen har valt ut ett par delar från vardera artikeln för att studera hur författaren har 
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använt metaforer för att beskriva gentrifieringen i Crown Heights. Metaforer är inte endast 

ett alternativt sätt att uttrycka sig på, utan ordvalet är opinionsbildande i den mening att det 

kommer påverka vilka konnotationer folk får till objektet som beskrivs (Richardson, 2007 s. 

194–197). Att metaforen inte skulle ha en opinionsbildande effekt strider därför med myten 

av objektivism, att meddelanden har en fastställd mening (Lakoff och Johnson, 1980 s. 196). 

Anledningen till varför metaforer fungerar väl för att koppla de åsikter författaren vill 

förmedla är på grund av att de byter ut ett ord som läsaren förmodas ha en svag eller ingen 

koppling alls till, mot ett uttryck eller ett ord som är välbekant (Dunn och Neumann, 2016 s. 

114). 

Det första citatet för den här analysen är faktiskt den första meningen i Kim Velseys 

(2013) artikel, som lyder: In recent years, Brooklyn’s defining characteristic has 

increasingly become the class warfare that has spread, epidemic-like, from the East River 

towards the ocean. 

I den här meningen finns det två olika metaforer som båda bör analyseras. Den första av 

dem är class warfare, den här typen av diskurs har förekommit relativt frekvent inom 

internationell media (Block, 2017 s. 258) där den poängterar ett argument att de rika ofta blir 

orättvist hårt bestraffade genom beskattning för att subventionera de fattiga  (Giroux, 2017 

s. 15). Ordvalet är här intressant för att definiera ordet klass, där klyftan mellan de två olika 

klasserna nu har blivit förstärkt med krigföring, det är ämnat att ge en väldigt distinkt bild 

av området. Det här är någonting som återkopplas till George Lakoff och Mark Johnsons idé 

om att argument är krig. Den bakomliggande tanke av den idén är att argument, likt krig, har 

vinnare och förlorare och att det är väldigt svårt att se det på något annat sätt. Det här har 

resulterat i att många metaforer som används i alldagliga konversationer egentligen har en 

relativt stark koppling till krig (Lakoff och Johnson, 1980 s. 4–5). Det är värt att nämna att 

vissa metaforer är så pass naturaliserade att de egentligen inte längre uppfattas som metaforer 

utan snarare som vanlig lingvistik (Richardson, 2007 s. 195). Att benämna en uppfattad 

klasskamp, eller vad som mycket möjligt skulle kunna beskrivas som bieffekter av en 

gentrifieringsprocess vilket drabbar majoriteten av människorna i området, som en 

krigföring mellan klasserna ger förmodligen inte en mer korrekt bild av området. Det är 

förmodligen inte heller vad som skulle kallas som en naturaliserad metafor. I överlag är det 

ett intressant ordval med tanke på att inga våldsamma protester eller någon annan form av 

militant agerande hade skett i området för att motverka gentrifieringen.  Här går det alltså att 

argumentera metaforen endast användes i av skälet för att agera verklighetsskapande. Det 

blir en sorts opinionsbildning för folk som inte befinner sig i området, där den enda 

kopplingen de nu får till området är negativt laddad. Den här metaforen skapar en effekt där 

den dämpar (Lakoff och Johnson, 1980 s. 141) den mänskliga aspekten av svårigheterna som 

uppstår i och med gentrifiering exempelvis förflyttning.  

Den andra metaforen som har valts ut för att analyseras är termen epidemic-like, alltså 

att den här klasskrigföringen har spridits likt en epidemi. Självklart blir analysen av den här 

metaforen starkt kopplad till den föregående metaforen eftersom de tillhör samma mening. 

Som med föregående metafor klassas förmodligen inte “likt en epidemi” som en 
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naturaliserad metafor utan den är därför medvetet vald för att presentera en viss sorts 

verklighet (Richardson, 2007 s. 195). Meningen i överlag presenterar den generella riktning 

gentrifiering har rört sig i och den här metaforen har egentligen endast bytt ut ett ord för att 

röra sig. Det här är någonting som kallas för en orienteringsmetafor, generellt sett finns det 

en basis för vad vilken sorts orientering är bra och vilken som är dålig. Vanligtvis används 

metaforer som symboliserar en rörelse uppåt som någonting bra, “jag mår toppen”, där den 

naturliga motsatsen blir rörelser nedåt, “jag känner mig nere”. När någonting har spridits likt 

en epidemi är den inte en lika uppenbar orientering som upp eller ner men det refererar till 

någonting som kan argumenteras svårt att kontrollera, där kontroll är ett positivt laddat ord 

(Lakoff och Johnson, 1980 s. 16–18). Utöver det faktum att sjukdom i det här fallet får agera 

som en orienteringsmetafor finns det dessutom belägg för att den retorik som medföljer den 

metaforen tydligt strukturerar upp människor i en sorts othering. En sjukdom sprider sig 

nästintill okontrollerbart vilket resulterar i att offret faller sjuk eller till och med dör såvida 

kroppen inte försvarar sig mot den (Goatly, 2007 s. 67). Det argumentet i sig självt kan 

hävdas efterlikna den diskurs som förs inom motstånd, även om det här är utifrån ett 

perspektiv som är direkt kontraproduktivt till de folkrörelser tidigare nämnda i arbetet 

I den andra artikeln den här analysen fokuserar på skriver Vivian Yee (2015) 

nedanstående stycke angående gentrifiering 

 

Across the country, transformations like this one have revived an impassioned debate over 

gentrification’s effects, good and bad — a familiar battle, constantly refought in academic journals and 

community forums alike. Less well documented is what happens to the people crushed between the 

city’s booming wealth and its affordable-housing crisis. 

 

Det citatet har, likt det från den andra artikeln, mer än en metafor i texten. Till att börja med 

återfinns idén att argument är krigföring även här i form av a familiar battle och constantly 

refought. Det faktum att den kopplingen även finns här borde styrka tanken att många 

metaforer faktiskt har en koppling till krig. I det här fallet är metaforen dock använd på ett 

annorlunda sätt kontra Kim Velseys exempel. Det här beror på att ingen specifik värdering 

har illustrerats av författaren. Striderna utspelar sig på grund av gentrifieringens effekter men 

dessa har inte beskrivits i större detalj än att det både existerar bra och dåliga effekter. Det 

här resulterar i att just den här metaforen kanske inte har ett bakomliggande mål att 

opinionsbilda och kan antingen ha använts för att det är ett mer iögonfallande språk eller till 

och med ha varit oavsiktligt (Stöver, 2013 s. 78). Nästa metafor i ovanstående citat är ordet 

crushed. Här beskrivs effekterna av gentrifiering mot folket som att de blir krossade eftersom 

de inte längre har råd att bo kvar. Det finns olika sätt att se på vad det är som blir krossat i 

den här metaforen, antingen är det en kroppslig förstörelse eller något som skadar sinnet. 

Det finns några metaforiska teman som hävdar att ens sinne är både en maskin men även 

bräcklig. Vanliga exempel på det här kan vara att någon “bröt ihop” vilket återkopplar både 

till den bräckliga och maskinella aspekten (Lakoff och Johnson, 1980 s. 28). Det 

underförstådda som presenteras här kan tolkas som att den psykologiska förstörelsen har 
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uppstått i direkt korrelation till förflyttningen.  Det vill säga att det är ett kausalt samband 

som existerar mellan gentrifiering och effekten att ens sinne blir krossat (Lakoff och 

Johnson, 1980 s. 73–74). Lokalinvånarna blir utsatta för den här processen i den mån att de 

inte frivilligt förflyttar sig själva på grund av gentrifiering utan andra faktorer, exempelvis 

ekonomiska tvingar dem. På grund av att de är ofrivilligt satta i situationen placeras 

invånarna i Crown Heights på en empatisk hierarki där aktören i det här fallet kan klassas 

som kapitalism eller gentrifiering. Vad det här betyder är att författaren har satt en värdering 

på var läsaren ska lägga sin empati (Goatly, 2007 s. 304). Förutsatt att det var skälet till den 

här metaforen är den ideologiska vinkeln skapad av den här meningen opinionsbildande. 

Dessutom kan ordvalet fortfarande starkt påverka läsarens egen uppfattning av situationen 

även om författarens ändamål inte var att implementera sin egen ideologi. Det här beror på 

den subjektivism som existerar inom text, att läsaren själv exempelvis involverar sina egna 

känslor skapa en bild av händelserna som inte nödvändigtvis stämmer överens med texten 

(Lakoff och Johnson, 1980 s. 189). Den sista metaforen använd i den här meningen är 

booming och refererar här till stadens dånande välstånd. Användandet av ordet booming och 

dess motpol bust, att göra bankrutt, kan mycket väl anses vara naturaliserade metaforer 

eftersom de frekvent används inom den finansiella världen. Ett annat argument till varför de 

metaforerna används är för att peka på det överskott som genereras på marknaden och den 

cykliska aspekt som existerar. En boom existerar inte utan en bust, i sådana fall skulle det 

endast vara stadig tillväxt (Marsh, 2013 s. 68). Det här är någonting som kan tolkas som 

kritik mot kapitalism, om än på ett subtilt sätt eftersom kapitalism som tidigare konstaterat 

sällan blir öppet ifrågasatt (Richardson, 2007 s. 136). Den här sortens diskurs, att metaforen 

boom har valts för att det finns en underförstådd bust som kommer ske inom snar framtid. 

Det här kan ge en sorts inblick i vad författaren själv har för världsbild, någonting som 

kommer analyseras mer i nästa kapitel. 

 

 

5.2 Diskursiv tillämpningsdimension 

Fokuspunkten för analysen av den här dimensionen är att studera den transitivitet som finns 

i artiklarna. I den här analysen används ett par citat där samspelet mellan aktören, handlingen 

och de påverkade deltagarna studeras. Det första citatet som har valts ut är från Kim Velseys 

(2013) artikel:  

 

The middle-class displaces the low-income and delights, in the brief window before they themselves 

are pushed out by the rapidly-escalating rents, in the surge of bars and restaurants, organic groceries and 

quirky boutiques that follow in their wake. 

 

Det första steget att analysera i det här citatet är att identifiera vem som är aktören, alltså den 

aktiva deltagaren. Om citatet inte hade fortsatt efter det första kommat skulle det vara en 

relativ rättfram mening att analysera. Då hade medelklassen varit aktören, där deras handling 

skulle varit att förflytta och de passiva deltagarna skulle vara de låginkomsttagare som 
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befann sig i området. I det här fallet blir meningen mer komplex eftersom även medelklassen 

argumenteras kommer påverkas. Det resulterar i att aktören är gentrifiering. Hur det går att 

urskilja är att gentrifiering påverkar invånarna, inte tvärtom. Ofta handlar det om en 

maktdynamik där aktören utövar makt över deltagarna, som ett exempel att barnmorskor 

generellt sett är aktörer över gravida kvinnor, eftersom de är dem som utför en handling mot 

de gravida kvinnorna (Fairclough, 1992 s. 178). Handlingen i det här fallet är en materiell 

process, den påtvingade förflyttningen som sker på grund av de stigande hyrorna (Machin 

och Mayr, 2012 s. 105). De passiva deltagarna, alltså de som blir påverkade av den här 

handlingen blir då både medel- och låginkomsttagare. Vad som är intressant att ta med sig 

från den här meningen är inte specifikt vad som har gjort vad till vem, vilket nu har förklarats, 

utan snarare vad som utelämnats. De snabbt stigande hyrorna är förklaringen till varför folk 

förflyttas men det har inte skett en förklaring till varför hyrorna höjs. Det här användandet 

av prepositioner, att förflyttningen sker på grund av hyrorna kan användas för att dölja det 

faktiskt bakomliggande skälet (Richardson, 2007 s. 207). Det bakomliggande skälet är 

förmodligen neoliberalism eller kapitalism men som tidigare konstaterat är det en ideologi 

som inte vanligtvis ifrågasätts. Åtminstone inte i en dagstidning vars politiska läggning är 

mot det konservativa hållet, eftersom artiklar är skrivna med en speciell målgrupp i åtanke 

(Richardson, 2007 s. 78). Poängen är att alla meningar skulle kunna ha blivit konstruerade 

på ett annat sätt, vilket hade satt en annan emfas och på så sätt skapat nya åsikter (Mills, 

1993 s. 143). I det här fallet hade meningen uppfattats annorlunda om förflyttningen hade 

beskyllts direkt på neoliberalism istället för att endast lägga betoningen på höjda hyror. 

Det andra citatet som studeras i den här analysen kommer från Vivian Yees (2015) 

artikel: When she began having problems with vermin, heat and hot water that she said the 

building’s owners did not take care of despite repeated requests. . . 

Det första steget i att analysera det här citatet är återigen att identifiera de olika aktörerna. 

Den aktiva deltagaren i den här meningen är kvinnan, som tidigare i artikeln är omnämnd 

som Ms. Harris, trots att hon enligt meningen inte har övertaget i maktförhållandet med 

byggnadens ägare. Det här beror på att meningen är strukturerad på ett sätt där emfasen är 

att hon upplever problem med skadedjur, även trots att hon vid ett flertal tillfällen sagt till 

ägaren. Vilket innebär att de flertal gånger hon bett ägaren om hjälp är den verbala process 

som utgör handlingen i meningen (Richardson, 2007 s. 55). Den passiva deltagaren i det här 

citatet är ägaren av byggnaden som till skillnad från föregående citat inte är den påverkade 

deltagaren. Det beror på att personen som upplever problem är Ms. Harris och anledningen 

till varför hon utför en verbal handling är för att korrigera de problemen, vilket blir aktörens 

mål. Utöver att identifiera verbal handling och aktörer i den här meningen finns det 

ytterligare en faktor vilket är att hon vid ett flertal tillfällen bett ägaren om hjälp. Meningens 

struktur skulle vara densamma även om hon endast hade bett ägaren en gång, i den mån att 

det skulle vara samma aktiva och passiva deltagare som påverkas av samma handling. Flertal 

blir här en beståndsdel av meningen ämnad att förklara omständigheterna, alltså de 

kringliggande faktorerna i situationen (Fowler, 1991 s. 73). Likt det tidigare citatet verkar 

alltså ett medvetet val ha gjorts för att inkludera det här ordet i hopp om att förstärka den 
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världsbild författaren har (Halliday, 1973 s. 134). Ett sätt som författarens personliga 

ideologi ofta kan skina igenom är hur meningen är uppbyggd för att påvisa vad det viktigaste 

i meningen är. I det här fallet kan det argumenteras att författaren vill dra läsarens 

huvudsakliga uppmärksamhet till det faktum att Ms. Harris nästan helt och hållet saknar 

handlingskraft (Fairclough, 1992 s. 181). Hade den här meningen istället varit konstruerad 

från ägarens perspektiv är det mycket möjligt att det skulle framgått en anledning till varför 

dessa problem inte har bemötts. Här uppstår en av de intressanta aspekter med transitivitet, 

den meningen skulle kanske aldrig ha skrivits av Vivian Yee eftersom det inte 

överensstämmer med hennes personliga ideologi. Eller alternativt, om den hade skrivits, 

hade den skrivits med mer av en motpol för att förstå den andra deltagarens argument. En 

intressant iakttagelse som kan tas upp är att den här meningen är en väldigt personlig vy av 

hur människorna i Crown Heights blir påverkade av gentrifiering. Det är en specifik person 

som har hamnat i fokus istället för människor inom inkomstklasser like Kim Velsey tar upp. 

 

 

6. SLUTDISKUSSIONER 

 

I fallet av folkrörelsen som protesterade mot hur renoveringen av Bedford Union Armory 

hade planerats är det svårt att bedöma till hur pass hög grad de själva ansåg att de lyckades. 

De lyckades inte förhindra processen helt och hållet men det kanske inte ens är åtråvärt 

eftersom byggnaden var nedgången. Även efter att renovationsplanen förändrades fanns det 

fortfarande folk som var missnöjda med projektet men en kompromiss hade uppnåtts. Att 

kongressledamot Yvette Clarke talade ut mot projektet efter att signifikant motstånd hade 

skett kan tyda på den förändring i ideologi Karen Barad refererar till. Det måste tas i 

beaktning att det fanns intresse för fritidscentret men kritik riktades mot dyra bostadsrätter 

och för få hyresreglerade hyresrätter. Båda de problemen korrigerades till viss del och 

fritidscentret verkar byggas. Att projektet bevarades med fritidscentret som dessutom 

subventioneras till invånarna i Crown Heights kanske hjälper till att motverka den känsla av 

othering Chiara Valli beskriver i den gentrifiering som skett i närliggande Bushwick. Det 

borde ändå ses som ett argument för att aktivism och den diskurs som dit tillhör kan användas 

för att påverka gentrifiering. Förutsatt att den ens var en faktor i den förändring som skedde, 

att de här förändringarna inte skedde oberoende av dem på grund av förhandlingar bakom 

stängda dörrar. Självklart går det inte att veta vad man inte vet, så dessa förhandlingar kan 

ha skett. Däremot verkar det finnas en koppling mellan de större händelser som skedde i 

folkrörelsen till att projektet förändrades några månader senare. 

Vad det gäller att analysera den diskurs som använts i lokaltidningar bör det återigen 

belysas att diskursanalys inte är en objektiv sanning utan en subjektiv tolkning av, i det här 

fallet, nyhetsartiklar. Utöver det finns det möjligtvis en viss kritik att rikta mot hur pass 

djupgående utredningen till de olika tidningarnas politiska läggning egentligen var eftersom 

den informationen inte är lättillgänglig men kan argumenteras ha stor påverkan på deras 

artiklar. Dessutom, eftersom det endast handlar om två artiklar, är det svårt att bedöma till 
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hur pass hög grad det är författarens personliga ideologi eller tidningens som lyser igenom 

med diskurs. Med det i åtanke går det att argumentera att det återfinns en skillnad. Den 

skillnad mellan de två artiklarna i hur de väljer att använda metaforer för att beskriva 

gentrifiering i Crown Heights är att deras fokus är fundamentalt olika. Kim Velsey har valt 

att fokuserat på hur området förändras och hur motståndet inte endast är futilt, eftersom 

gentrifiering sprider sig i vilket fall som helst men även att akten av motståndet i sig självt 

är fel eller åtminstone inte åtråvärt. Vivian Yee har däremot lagt ett fokus på vad som händer 

med folket som blir förflyttade av gentrifieringen. Hennes metaforer är ämnade att skapa 

empati för folket som har blivit offer för ett system mycket större än de själva. Det fokus 

Yee har lagt är enligt Norman Fairclough är inte ett ovanligt förekommande, där antingen 

subjektets handlingskraft eller avsaknaden av det ofta används för att måla upp en specifik 

bild. Som tidigare omnämnt förklarar Michail Bachtin att det alltid finns mer än ett sätt att 

formulera meningar på vilket belyses i skillnaderna som existerar mellan dessa två artiklar 

och hur de väljer att använda metaforer för att beskriva händelser. Inga av de här artiklarna 

verkar innehålla lögner vilket bevisar hur stor skillnad endast ordvalet och meningsstrukturer 

kan ha för att återskapa händelser på ett vis som stödjer ens egen ideologi. 

Likt den skillnad som finns mellan de två artiklarna i förhållande av metaforer finns 

även den skillnaden i fallet av transitivitet. Kim Velsey skriver återigen om gentrifiering 

utifrån perspektivet av ett helt område. Det här skapar en viss sorts distans till de som utsatts 

av konsekvenserna exempelvis genom hur användningen av prepositioner tar bort fokus från 

den underliggande katalysator som skapar dessa konsekvenser som symptom. Vivian Yee 

valde på ett ställe i artikeln att fokusera på en enskild människa för att exemplifiera de 

konsekvenser som invånarna upplever istället för att se problemet på en makroskala likt 

Velsey. Här går det däremot att argumentera att det finns fler likheter mellan artiklarna 

gentemot användandet av metaforer eftersom de båda talar om invånarna i Crown Heights 

på ett sätt där det är uppenbart att de saknar handlingskraft. 

Framtida studier på diskursens påverkan av gentrifiering hade med fördel kunna 

utforska hur individerna inom en folkrörelse själva ansåg att deras motstånd påverkat ett 

gentrifieringsprojekt genom intervjuer. Dessa intervjuer skulle då även kunna inkludera 

varför de själva gick med folkrörelsen och huruvida de kände att de hade blivit påverkade 

av den diskurs förd i nyhetsartiklar angående området. 
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