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1. Inledning 

I början av utbildningsradions Tv-dokumentär ”Ortens historia” från 2016 åker journalisten 

Evyn Redar ut till förorten Djursholm.1 Med en sarkastisk underton påstår hon sig intervjua 

några unga kriminella samt frågar ett äldre par ifall det sker många bilbränder i området. För 

en tittare som lever under 2000-talet är det inte svårt att förstå ironin, Djursholm är inte en 

förort med kriminella konnotationer. I själva verket brukar inte Djursholm över huvud taget 

vara det människor tänker på när någon uttalar ordet ”förort”. Snarare tänker de på en plats som 

är multikulturell, där människor med olika bakgrunder samlas och en plats som ”definieras av 

olika miljonprojekt”.2 Men när ordet ”förort” publicerades i Svenska Akademins ordbok 1927 

syftar det där till en mindre stad som står i förhållande till ett större samhälle, i vars område 

förorten befinner sig.3 Trots ordets lexikala betydelse kan ett begrepp som detta få en an-

norlunda innebörd av yttre omständigheter. Begreppet kan med andra ord genomgå en betydel-

seförskjutning, ordet fylls då av nya implikationer och används i nya sammanhang. 

Denna uppsats handlar om just begreppet ”förort”, hur detta användes när det först dök 

upp i det svenska språket, och hur denna användning har förändrats genom 1900-talets senare 

hälft fram till idag. När ord som dessa plötsligt besitter en ideologi blir de relevanta att under-

söka retoriskt eftersom de kan påverka publiken på nya sätt. Med uppsatsen ämnar jag ge en 

överblick över denna eventuella förändring och den ideologi som begreppet kan tänkas besitta. 

Studien är kvalitativ och fokuserar framför allt på artiklar från Dagens Nyheter, men ger även 

en bakgrundskontext till årtalen från SOU och annan relevant litteratur. 

 

1.1. Tidigare forskning 
Inom retorisk forskning har det inte tidigare utförts en studie av just begreppet ”förort” och hur 

dess betydelse har förändrats under historiens gång. Däremot finns det inom samhällsveten-

skaplig forskning en hel del studier av förorten ur en mångfald skilda perspektiv, bland annat i 

studier om miljonprogram och segregation kopplat till samhällsplanering och utanförskap. En 

undersökning av ”förort” och liknande begrepp efterfrågas däremot av en del samhällsvetare,4 

vilket understödjer relevansen att studera betydelseförskjutningen av detta begrepp. Trots detta 

 
1 ”Nationen: Ortens historia”, UR Play 2016 tillgänglig: https://urplay.se/program/199005-nationen-ortens-histo-
ria  [Hämtad 27 mars 2020]. 
2 ibid. 
3 Svenska Akademiens ordbok (SAOB), förort, tryckår: 1927, tillgänglig: https://www.saob.se/arti-
kel/?seek=f%C3%B6rort&pz=1#U_F2941_120322 [Hämtad: 27 mars 2020]. 
4 T.ex.: Lahti Edmark 2002, och Molina et al. 2002. 
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har det inom språkvetenskap ändå inte gjorts någon forskning kring ordet och dess föränderlig-

het. 

Helene Lahti Edmark har utfört en översiktlig studie av den forskning som gjorts i Norden 

inom interventioner i utsatta områden.5 Det mest relevanta ur en retorisk synvinkel som disku-

teras i rapporten är hur beskrivningen av områdena påverkar interventionerna. Vissa studier 

som Lathi Edmark tar upp menar på att det behövs en mer nyanserad bild av förorten och att 

den idag är alltför negativ.6 En annan studie visar däremot att en alltför positiv bild kan skapa 

blindhet för de resurser som behövs.7 Lathi Edmark reflekterar även i slutet av rapporten över 

hur det inom detta ämne finns flera begrepp med mångtydighet.8 Hon ger begreppet ”integrat-

ion” som ett exempel när hon påpekar att det har skett en ”begreppsglidning”.9 Denna process 

anser hon är ett intressant fenomen att studera vidare, då risken annars finns att dessa relativt 

odefinierade ord kan tömmas på betydelse. Denna förändring i begreppen är något som påpekas 

i fler samhällsvetenskapliga studier,10 men sällan diskuteras eller analyseras dessa förändringar 

mer ingående. En undersökning av betydelseförändringen gällande ord som rör miljonprogram 

och integration är alltså något som saknas men efterfrågas av tidigare forskning. Syftet med 

Lahti Edmarks studie är att ge en överblick över forskningsfältet och den är därmed tvärveten-

skaplig.11 På så sätt skiljer sig syftet från mitt eget, då jag syftar till att undersöka begreppet 

”förort” och dess föränderliga process. 

Det finns även tidigare forskning om hur medierna producerar och reproducerar bilden 

av förorten, eller mer specifikt – vissa förorter. I rapporten ”Miljonprogram och media” under-

söker Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi hur media porträtterar några 

av miljonprogrammets förorter.12 Studien utgörs av två diskursanalyser. Molina undersöker hur 

diskursen om Järvafältets förorter ser ut i medias bilder.13 Ericsson granskar hur diskursen kring 

”Den andre” i förhållande till dessa områden reproduceras i medial text.14 Genom att analysera 

texter och bilder från åren efter byggnationen av miljonprogrammet (1969–2001) kommer de 

 
5 Helene Lahti Edmark, ”Förort i Fokus - Interventioner För Miljoner: Nordisk Forskning Om Interventioner i 
’Utsatta’ Bostadsområden: En Kunskapsöversikt”, Norrköping: Integrationsverket 2002, s. 11–12. 
6 ibid., s. 79–80. 
7 ibid., s. 81–82. 
8 ibid., s. 123. 
9 ibid., s. 123. 
10 Se till exempel: Urban Ericsson, Irene Molina & Per-Markku Ristilammi, et al., ”Miljonprogram Och Media: 
Föreställningar Om Människor Och Förorter”, Norrköping: Integrationsverket, Stockholm: Riksantikvarieämbe-
tet 2002, s 23.  
11 Lahti Edmark 2002, s. 11–12. 
12 Ericsson, Molina, Ristilammi 2002, s. 7–8. 
13 ibid., s. 42–50. 
14 ibid., s. 51–101. 
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fram till att Järvafältets förorter skildras som ”problematiska, kriminellt belastade, farliga, ex-

otiska, färgglada och livliga”.15 På ett eller annat sätt skildras de alltså som avvikande och icke-

normala. Detsamma gäller bilden av de som bor i dessa förorter då det i texterna reproduceras 

en stigmatisering av ”invandrare”.16 Syftet med studien är att analysera hur den negativa bilden 

av dessa områden reproduceras genom media.17 Rapporten har som målsättning att ge en insikt 

om vad denna presentation av områdena innebär och att genom detta skapa debatt där även de 

utsatta får komma till tals. Det äldsta materialet är daterat 1969 och studien fokuserar därmed 

främst på hur bilden av Järvafältets förorter ser ut efter byggnationen av miljonprogrammet. 

Precis som forskarna uttrycker i rapporten är det fråga om en strukturell analys, som inte be-

skriver ett processuellt förlopp.18 Dessutom fokuserar dessa analyser på fem specifika Stock-

holmsförorter (Tensta, Rinkeby, Kista, Husby, Akalla).19 Därmed kan vi genom denna rapport 

endast få en bild av hur diskursen kring just dessa Stockholmsförorter såg ut mellan åren 1969–

2001 med utgångspunkt i strukturell kritik.20 Författarna diskuterar även i introduktionen de 

olika begreppen som används i rapporten. En av termerna de tar upp är just ordet ”förort”, då 

de problematiserar användningen av begreppet. Samtidigt menar de att begreppet inte står ut-

anför diskursen, alltså att en vidare precisering av begreppet inte är nödvändig eftersom den 

geografiska förorten och betydelsen av ”förort” som begrepp inte kan särskiljas.21 Författarna 

argumenterar för att diskursen runt begreppet ”förort” har förändrats och att detta är något som 

läsarna bör ha i åtanke vid läsning av rapporten. Denna rapport är det närmsta vi kommer i den 

tidigare forskningen kring själva begreppet ”förort”. Det saknas alltså en kartläggning av det 

faktiska begreppets förändrade förlopp under ett längre tidsspann, som inte specificeras av vissa 

förorter, utan som berör begreppet i stort.  

I ”Invandring i Medierna” undersöker Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina 

Nedlund mediernas rapportering om invandring.22 Studien består av en kvantitativ innehållsa-

nalys och är utförd på 968 artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och 

Expressen mellan 1 januari 2010 och 30 juni 2015.23 Resultatet av undersökningen visar att den 

vanligaste formen av invandring som tidningarna rapporterar om är invandringen av flyktingar 

 
15 Ericsson, Molina, Ristilammi 2002, s. 103–104. 
16 ibid., s. 103–104. 
17 ibid., s. 13. 
18 ibid., s. 104 
19 ibid., s. 8. 
20 ibid., s. 104. 
21 ibid., s. 23. 
22 Jesper Strömbäck, Felicia Andersson, Evelina Nedlund, et al., ”Invandring i Medierna: Hur Rapporterade 
Svenska Tidningar Åren 2010–2015?”, Stockholm: Delegationen för migrationsstudier, Delegationen för migrat-
ionsstudier 2017:6, s. 1–90.  
23 ibid., s. 24–2. 
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och asylsökande,24 samt att negativa gestaltningar av invandring är mer förekommande än po-

sitiva.25 Syftet med studien är att undersöka hur svensk rikstäckande press rapporterar om in-

vandring, hur mycket de rapporterar om olika typer av invandring samt ifall invandring gestal-

tas som en tillgång eller ett problem för Sverige.26 Undersökningen tar också upp huruvida 

porträtteringen förhåller sig rättvist mot forskning och statistik på hur invandringen påverkar 

landet. När det gäller huruvida tidningarnas rapporteringar av invandring är representativ eller 

inte menar författarna att den inte är det, utan ger en mer negativ bild av invandringen än vad 

forskningen visar.27 Medierna visar alltså endast en partiell representation av hur verkligheten 

ser ut, då de positiva sidorna av invandringen får mindre plats i nyhetsrapportering.28 Vad detta 

kan bero på, menar dem, är att negativa nyheter har ett större värde och därför uppmärksammas 

mer i media än positiva nyheter.29 Slutligen diskuterar de hur denna bild som media porträtterar 

påverkar människors syn på frågan. Journalistik har generellt en stor betydelse när det kommer 

till vilka frågor som är viktiga och hur människor uppfattar verkligheten, därmed kan man anta 

att media även är med och formar människors syn på invandring.30 Studien skiljer sig från den 

undersökning jag har i åtanke att utföra i både metod och studieobjekt, men ger ändå belägg för 

att medier är relevanta att undersöka, eftersom det har en koppling till människors uppfattning 

om vissa ämnen. Vill man därmed få en uppfattning om hur ett ords betydelse har förändrats 

historiskt kan medierna ge en relativt generaliserbar bild av den allmänna uppfattningen. 

I ”En studie i medier och brott” av Ester Pollack undersöker Pollack relationen mellan 

media och brott.31 Pollack utför en kontextorienterad diskursanalys och studerar artiklar från 

fyra olika svenska tidningar från 1950, 1975 och 1955.32 Hon jämför dessa med politiska do-

kument, brottsstatistik och andra juridiska dokument för att få en överblick över hur brott pre-

senterades i medier jämfört med i kriminalpolitiken.33 Det mest utmärkande resultatet är att 

ämnena kring brottslighet förändras med åren, t.ex. lyfts inte ideologier som anledning till 

brottslighet förrän 1995.34 Pollack diskuterar i studien hur medial text kan påverka medbor-

garna, samt mediernas dagordningsfunktion, d.v.s. deras förmåga att styra hur det talas om vissa 

 
24 Strömbäck et al. 2017, s. 32. 
25 ibid., s. 40. 
26 ibid., s. 2. 
27 ibid., s. 46. 
28 ibid., s. 57. 
29 ibid., s. 58. 
30 ibid., s. 59–60. 
31 Ester Pollack, En studie i MEDIER OCH BROTT, Avhandling nr 19, Avdelning för medie- och kommunikat-
ionsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholm Universitet 2001, s. 2–360. 
32 ibid., s. 141–143. 
33 ibid., s. 329. 
34 ibid., s. 328. 
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frågor.35 Hon lyfter ordet ”förort” då hon i studien upptäcker att detta inkluderas mer i medier-

nas porträttering under 1975.36 Även under 1995 ses ”brottslingen” till viss del som en person 

med stark koppling till förorten.37 Pollack tar dock inte upp begreppet i ett bredare perspektiv, 

utan när det tas upp är det från hennes utgångspunkt som handlar just om brottslighet och brotts-

lingar. Vi får alltså endast en liten inblick i hur medierna skriver om begreppet under dessa år, 

och endast i koppling till brottslighet. Däremot ger även denna studie en inblick på hur en kart-

läggning och diskursanalys kan se ut med hjälp av att undersöka medier och tidningsartiklar. 

Syftet med Pollacks studie är att försöka kartlägga forskningsområdet för mediekommunikation 

och kriminologi, samt ge en konkret historisk belysning av samverkan mellan medier, brotts-

lighet och kriminalpolitik, med fokus på ungdomsbrottslighet.38 Studiens syfte och utgångs-

punkt skiljer sig från min egen, då jag har som syfte att studera begreppet ”förort” från ett 

retoriskt perspektiv och hur begreppets betydelse har förändrats. 

Avslutningsvis finns det inga retoriska studier som har utförts av begreppet ”förort” och 

inte heller några studier som undersöker begreppets förändring. Det är alltså någonting som 

saknas, men efterfrågas, i tidigare forskning och är därmed ett relevant studieobjekt. 

 
1.2. Teoretiska utgångspunkter 
Ords betydelser är viktiga och inflytelserika och det är därför av stor relevans att studera deras 

betydelseförskjutning och föränderliga process, även om denna är liten. Min undersökning ba-

seras på denna utgångspunkt, som i sin kärna liknar den som författaren och filologen Victor 

Klemperer presenterar i Lingua Tertii Imperii (LTI). Boken är en skildring av hur det tyska 

språket förändrades i och med nazismens framväxt.39 Den är skriven under andra världskriget 

och Klemperer, som själv var jude, hade knapphändig tillgång till bibliotek och andra forsk-

ningsresurser.40 Studien består därmed av de dagboksanteckningar som Klemperer förde under 

denna tid, då han själv levde i och studerade det som försiggick. Genom att granska bl.a. tal, 

radioinslag, tidningsartiklar och propaganda under denna tid kunde Klemperer föra ett register 

med de ord och stilgrepp som representerade det nazistiska språkbruket. Många av de ord han 

inkluderar i tredje rikets språk är ord som sedan tidigare har funnits i tyskan, men som genom 

att användas i nya sammanhang fick en annan värdeladdning. Ett exempel är ordet ”filosofi”, 

 
35 Pollack 2001, s. 56. 
36 ibid., s. 314. 
37 ibid., s. 271. 
38 ibid., s. 12–13. 
39 Victor Klemperer, LTI. Tredje rikets språk – En filologs anteckningsbok, övers., Tommy Andersson, Göte-
borg: Glänta 2006. 
40 Klemperer 2006, s. 7. 
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som enligt Klemperer var något som fick en negativ laddning under nazismens tid.41 Att under-

söka ord på detta viset menar Klemperer är viktigt för att kunna bryta mönstret.42 Han menar, 

med en berömd formulering, att ”ord kan vara som mycket små arsenikdoser” som kan leda ens 

känslor och styra ens själsliv och att det därför är viktigt att studera ordens föränderlighet.43 

En annan viktig föregångare för min begreppshistoriska ansats är historikern Reinhart 

Koselleck. Han ägnade sig åt ordens sociala innebörd och historiska process.44 Exempelvis stu-

derar han i texten ”Den nya tidens revolutionsbegrepp” hur betydelsen av det mångtydiga ordet 

”revolution” förändrades i och med den franska revolutionen.45 Koselleck menar att ordet innan 

1700 hade en koppling till naturen och var starkt sammanfört med ”kretslopp” och ”himlakrop-

parnas omlopp”.46 I och med upplysningstiden blev begreppet ett modeord som snarare associ-

erades med social frigörelse. Koselleck skriver att ”rörelsen överfördes från naturen till varda-

gen”.47 Efter den franska revolutionen tog begreppet ännu en vändning och kom att betyda 

ungefär: en riktning som inte går att stoppa och som gäller för alla läger. Vid denna tidpunkt 

kunde därför även staten räknas in i revolutionsbegreppet.48 Avslutningsvis menar Koselleck 

att det är viktigt att studera ord eftersom språket kan ses som ett kraftfullt politiskt vapen.49 

En tredje viktig föregångare är den brittiske idéhistorikern Quentin Skinner, vars teorier 

handlar om hur man kan studera idéhistoria och politisk filosofi genom studiet av text.50 Hans 

metodologi består av flera delar där en del har en stark koppling till vad Skinner kallar kon-

ventioner.51 Det innebär att man kan förstå textens mening ifall man vänder sig till textens 

lingvistiska eller ideologiska kontext, bland annat de konventioner som finns runt texter av 

samma slag. Sådana konventioner kan bland annat bestå i delat vokabulär eller principer. En 

grundläggande aspekt av detta är för uttolkaren att försöka förstå vad författaren hade som av-

sikt att kommunicera genom texten.52 Man behöver alltså till viss del förstå författarens intent-

ioner, om inte annat för att förstå ordens innebörd.53 Utgångspunkten i denna teori är därmed 

 
41 Klemperer 2006, s. 136. 
42 ibid., s. 42. 
43 ibid., s. 41. 
44 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, övers. Joachim Retzlaff, Göte-
borg: Daidalos 2004, s. 10. 
45 ibid., s. 89–90. 
46 ibid., s. 90–91. 
47 ibid., s. 95. 
48 ibid., s. 98–99. 
49 ibid., s. 108. 
50 Quentin Skinner, James Tully, Meaning and context: Quentin Skinner and his critics, Cambridge: Polity Press 
1988. 
51 Skinner, Tully 1988, s. 9. 
52 Skinner, Tully 1988, s. 63. 
53 ibid., s. 77. 
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även här att begrepp har en föränderlig process som man behöver ta hänsyn till. Skinner menar 

att man förstår ordets innebörd genom att studera ”linguistic commonplaces”54, som till viss 

mån kan likställas med retoriska topiker. 

Med utgångspunkt i de insikter som formuleras hos Klemperer, Koselleck och Skinner är 

det möjligt att förstå betydelsen av att studera betydelseförskjutningar hos begrepp. En av de 

grundläggande aspekterna av retoriken är att försöka förstå hur ord och symboler används för 

att påverka. Och om ett ord i sig har en annan betydelse än dess lexikala, bör det vara av både 

relevans och intresse att förstå vad denna är, samt hur den har uppstått. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 
Enligt Klemperer kan ord ha en förgiftande kraft och det är därför av relevans att undersöka 

dess eventuella betydelseförskjutning.55 Mitt intresse ligger i just detta: att undersöka hur be-

greppet ”förort” i olika tider varit laddat med olika betydelser samt hur ordet haft olika associ-

ationer och burit med sig olika problem. Syftet med undersökningen är alltså att ta reda på ifall 

begreppet betyder något annat idag än när det först började användas. Min ursprungliga fråge-

ställning är därför om, och i så fall, hur begreppet har genomgått en process där dess betydelse 

har förändrats. För att ta reda på detta svarar jag dessutom på frågan om vilka ämnen som be-

greppet ”förort” använts i relation till i artiklar från Dagens Nyheter från 1930-talet och framåt, 

samt hur dessa förändrats genom åren. Genom att undersöka detta kan jag få en uppfattning om 

begreppets laddning: Är den positiv eller negativ betingad? Är den starkt ideologisk eller rela-

tivt neutral? Dessutom kan jag genom att undersöka hur begreppet använts under de olika tid-

punkterna få en bild av ordets betydelse – inte dess lexikala betydelse, utan dess sociala. Endast 

genom att förstå denna kan vi få en uppfattning om dess eventuella påverkan på människor, och 

hur stora dessa arsenikdoser egentligen är. 

 

1.4. Metodologiska utgångspunkter och begrepp 
Två svenska retorikforskare som lyft fram behovet av begreppshistoriska studier inom retorik-

ämnet är Jon Viklund och Patrik Mehrens. De lyfter själva upp Kosellecks idéhistoriska forsk-

ning när de diskuterar ”folk” och hur detta ord har genomgått en betydelseförskjutning under 

1800-talet.56 De använder sig av begreppet retorisering när de visar hur en analys av ett ords 

 
54 Skinner, Tully 1988, s. 9. 
55 Klemperer 2006, s. 41. 
56 Jon Viklund & Patrik Mehrens, ”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”, Rhetorica Scandina-
via 2013:63, s. 54–71. 
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”argumentativa orientering”57 skulle kunna definieras och teoretiseras. De menar nämligen att 

det inte finns någon teoretisk förklaring till det som ligger bakom processen av retorisering,58 

trots att retorisering som begrepp har tagits upp av tidigare forskare.59 Att ett begrepp har reto-

riserats innebär enligt Viklund och Mehrens inte att det har gått från icke-retoriskt till reto-

riskt,60 utan att betydelseförändringen skapar utrymme ”för nya typer av argument och alltså 

nya sammanhang för argumentation”.61 Ett ord kan alltså genom att användas i andra samman-

hang få nya implicita associationer som tidigare inte förknippades med ordet. Denna föränder-

liga process kan även ändra vår uppfattning om de företeelser som ordet förknippas med. 

Undersökningen kring ett ords retorisering sker genom att studera ordets olika kontexter för att 

kunna identifiera vilka topiker som kopplas till begreppet.62 Begreppet kan i sin tur själv ut-

vecklas till en topik ifall det blir en plats att grunda argument på.63 Viklund och Mehrens pre-

senterar i sin teori tre kriterier för att identifiera graden av retorisering av begreppet: en föränd-

ring i de topiker som kopplas till begreppet, en ökning av dessa topiker i relation till begreppet 

samt att en ambiguitet uppstår kring begreppet.64 I min analys använder jag Viklunds och Meh-

rens teori om retorisering för att visa hur denna process ser ut för begreppet ”förort”. 

En relevant del i Viklund och Mehrens teori är topiker, som i sin tur är ett begrepp som 

har använts och tolkats av många olika retoriker och använts metodologiskt på många sätt. Det 

är därför en nödvändighet att klargöra vilken definition av topikbegreppet som jag använder 

mig av. Generellt innebär topiker de metaforiska platser där talaren eller författaren kan finna 

material och argument för sin text.65 I en hermeneutisk användning av topiker kan uttolkaren 

med hjälp av dem istället sortera material och argument som återfinns i texten.66 Grundkoncep-

tet i topikläran består alltså i att talaren har olika systematiska ämnen eller argumentationsmo-

deller att falla tillbaka på och att detta inte sker slumpmässigt. Talaren måste därför anpassa 

sina argument och sin användning av topiker efter den publik hen talar för. 

 
57 ibid., s. 56. 
58 ibid., s. 54. 
59 Viklund och Mehrens ger exempel på forskare som bland andra Curtius, Andersen, de Man, Berge. Se s. 57–
60. 
60 ibid., s. 62. 
61 ibid., s. 54. 
62 ibid., s. 57–60. 
63 ibid., s. 60. 
64 ibid. 2013, s. 68. 
65 Janne Lindqvist, Klassisk retorik för vår tid, upplaga 2:2, Lund: Studentlitteratur 2016, s. 133–134. 
66 Lindqvist 2016, s. 133–134. 
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Vanligen görs en distinktion mellan två typer av topiker, allmänna och specifika.67 De 

förstnämnda fokuserar främst på argumentationens form. Argumenten kan med hjälp av de all-

männa topikerna förstås från sitt kausala samband, exempel på dessa är: motsats, definition och 

konsekvens. De specifika topikerna är istället innehållsmässiga och hjälper talaren att finna 

material till sin argumentation utifrån en samling av teman. Hos Aristoteles är en av dessa spe-

cifika topiker lycka.68 Jag kommer att fokusera på specifika topiker i denna undersökning, ef-

tersom det är just innehållet – de olika ämnena som ställs i relation till begreppet – som jag är 

intresserad av. Jag har däremot valt att inte utgå från Aristoteles specifika topiker, utan utför en 

induktiv topikanalys. Detta innebär att jag inte utgår från en redan sammanställd lista på olika 

ämnen som kan tänkas finnas i texterna, utan istället låta texten styra. Jag genomför alltså vad 

retorikforskaren Janne Lindqvist kallar en slags topografisk analys.69 

Men även de specifika topikerna kan i sin tur delas upp i olika typer. Vissa av dem är mer 

generella och andra är mer faktabetonade. Lindqvist gör en distinktion mellan två specifika 

topiker inom talgenren genus deliberativum: schematiska och konkreta topiker.70 De först-

nämnda är schematiska på det vis att de är oberoende av historisk kontext och kan användas i 

olika sammanhang och i det nya sammanhanget fyllas med nytt innehåll. De konkreta topiker-

nas funktion är att specificera de schematiska och är därmed mer beroende av sin historiska 

kontext. Distinktionen mellan dessa typer av topiker är dock inte helt tydlig, i en senare text 

menar Lindqvist att det snarare rör sig om en skala, där vissa topiker är mer schematiska än 

konkreta och vice versa.71 Exempelvis är, som tidigare nämnts, lycka en specifik topik hos 

Aristoteles, som i sin tur kan konkretiseras i att lycka bland annat består i ”en god ålderdom”, 

men ”en god ålderdom” kan i sin tur specificeras ytterligare.72 Topiken en god ålderdom är 

därmed mer konkret än lycka, men kan ändå fyllas med ytterligare fakta. I min egen analys är 

en mer schematisk topik social ordning, som används ett flertal gånger från 1950-talet och 

framåt, men på olika sätt. En mer konkret topik i min analys, som faller under den konkreta 

topiken social ordning, är kvinnoförtryck. Denna används genomgående under 2000-talet, men 

är inte aktuell under tidigare decennium. 

 
67 ibid., s. 137–140. 
68 Lindqvist 2016, s. 161. 
69 ibid. 2016, s. 141. 
70 Janne Lindqvist, ”Känslans platser”, Rhetorica Scandinavica 2018:78, s. 67–68. 
71 Janne Lindqvist, ”’Skönheten är specifik för varje ålder’: Människans åldrar i Aristoteles Retoriken”, Berättel-
ser, retorik och medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström, Tommy Bruhn (red.), Lund: Lund universitet 
2020, s. 97–98. 
72 ibid. 
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Vad jag kommer undersöka i uppsatsen är alltså en typ av ”förortens diskurs”. Detta be-

grepp hämtar jag närmast från Michel Foucault.73 Min användning av begreppet kan också jäm-

föras med Edward W. Said som använder det för att undersöka hur diskursen kring Orienten 

har sett ut i västvärlden, samt vad denna har präglats av.74 I inledningen av boken skriver Said 

att det finns aspekter av orientalismen som speglar en verklighet, det är inte endast en idé eller 

en föreställning som västvärlden har skapat av Orienten.75 Detta är dock inte av stor relevans 

att urskilja, menar Said, eftersom diskursen kring Orienten ändå existerar och driver sig själv. 

Min historiska bakgrundbeskrivning till vissa årtal kan därför endast ses som en del av diskur-

sen i sin helhet, precis som Dagens Nyheters användning av begreppet också endast kan ses 

som en del av diskursen i sin helhet. För att i sin fulländande bemärkelse ge en bild av förortens 

diskurs skulle alltså en större undersökning behöva utföras.  

 

1.5. Material och avgränsning 
För att undersöka huruvida ”förort” har genomgått en retorisering eller inte använder jag mig 

av artiklar från Dagens Nyheter. Anledningen till att jag har valt Dagens Nyheter är för att det 

är en av Sveriges äldsta och största tidningar som redan då den grundandes hade som syfte att 

nå en bred publik.76 Tidningen har också länge klassat sig som oberoende eller oberoende libe-

ral. Även om artiklarna från Dagens Nyheter inte kommer ge en fulländad bild av diskursen 

kring begreppet ”förort”, anser jag att den ändå är mest lämpad för denna studie, just eftersom 

tidningen kan representera en stor del av det svenska folkets nyhetskonsumtion.  

Eftersom syftet är att ta reda på ifall – och i så fall hur – ordet ”förort” har fått en mer 

argumentativ kraft har jag valt att utföra studien på framför allt debattartiklar och ledarartiklar, 

då dessa texter har som explicit syfte att övertala läsaren om en åsikt. Under vissa år har den 

typen av artiklar varit sällsynta, i dessa fall har jag framför allt valt ut artiklar som på annat sätt 

innehåller någon slags debatt. Då uppsatsen inte ger utrymme för en större undersökning, har 

jag valt ut de årtal då ordet har använts ovanligt mycket sedan begreppet infördes i SAOB.77 I 

bilaga 1. framgår hur användningen av begreppet har sett ut i svenska dagstidningar respektive 

i Dagens Nyheter. Dessa två har jag fått fram genom att söka på ordet ”förort” i Kungliga 

 
73 Michel Foucault, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, 
övers. Mats Rosengren, Stockholm: Stehag 1993. 
74 Edward W., Said, Orientalism, övers. Hans O. Sjöström, Nyutg., Stockholm: Ordfront 2016. 
75 ibid., s. 68–70. 
76 Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter, tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklo-
pedi/lång/dagens-nyheter [Hämtad 24 maj 2020]. 
77 Svenska Akademiens ordbok (SAOB), förort, tryckår: 1927, tillgänglig: https://www.saob.se/arti-
kel/?seek=f%C3%B6rort&pz=1#U_F2941_120322 [Hämtad: 22 maj 2020]. 
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Bibliotekets databas för svenska dagstidningar.78 I det första diagrammet har jag sökt efter ordet 

i samtliga dagstidningar, i det andra har jag endast sökt efter ordet i Dagens Nyheter. Med 

utgångspunkt i dessa två diagram har jag funnit 12 gemensamma ”toppar”, vilka jag har valt 

som underlag för denna studie.79 Jag har dessutom gjort rikliga nedslag i artiklar från närlig-

gande år för att försäkra mig om att topikerna används genomgående under tidsperioden, och 

inte endast under det specifika året. Artiklarna som främst kommer analyseras är från: 1938, 

1947, 1952, 1958, 1964, 1976, 1981, 1989, 1993, 2000, 2009 och 2015. 

För att hitta mitt material har jag använt mig av ”DN:s Arkiv” och ”Mediearkivet Retrie-

ver Research”.80 Det förstnämnda sträcker sig endast fram till 1992 och det senare börjar inte 

förrän 1981, det har därför varit nödvändigt att kombinera dessa två databaser för min under-

sökning. 

 
78 Tidningar.kb.se, tillgängligt: https://tidningar.kb.se/. 
79 Vissa av dessa toppar är inte fullt ut gemensamma. Ett exempel på detta är 2015, som i artiklar i Dagens Ny-
heter använder ”förort” i större utsträckning än 2016, medan det i samtliga dagstidningar är det motsatta – där är 
nämligen ordet mer förekommande än 2016. Detta är dock inte av stor relevans eftersom jag ändå gör nedslag i 
närliggande år under tidsperioderna. 
80 DN:s Arkiv, tillgängligt: https://arkivet.dn.se/ & Mediearkivet Retriver Research, tillgängligt: http://web.retri-
ever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive?. 
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2. Analys 
Denna del är uppdelad på olika avsnitt där varje avsnitt ger exempel på hur begreppet ”förort” 

har använts i relation till de olika topikerna under 1930-talet och framåt. Avsnitten ger också 

en historisk bakgrund som delvis förklarar den betydelseförskjutning som har skett. För varje 

avsnitt diskuteras även huruvida begreppet har retoriserats eller inte, med utgångspunkt i 

Viklund och Mehrens teori. Avslutningsvis följer en sammanfattning av begreppets retorisering 

under samtliga årtal och Dagens Nyheters användning av begreppet. 
 

2.1. Kommunikationen och förbindelsen med förorterna 
En av de specifika schematiska topiker som ofta används i relation till ”förort” kan kallas trans-

port och kommunikation. Den består av att artikelförfattarna refererar till den fysiska kommu-

nikationen och de transportmedel som förbinder förorterna med innerstaden, ofta i relation till 

att dessa bör byggas ut eller förbättras. Topiken är återkommande genom 1900-talet men åter-

finns i större grad under mitten av 1900. I mitt material dyker den först upp i en artikel från 

1933.81 Viklund och Mehrens menar att man inte kan peka ut en tidpunkt då begrepp framstår 

som icke-retoriska, utan att det snarare används på ett mer likartat sätt.82 ”Förort” används i 

dessa texter på ett homogent sätt och refererar ofta relativt lexikalt till de områden belägna 

utanför innerstaden. Även om man inte kan tala om begrepp som icke-retoriska, har begreppet 

under denna tidpunkt åtminstone ingen negativ retorisk laddning, utan används på ett relativt 

neutralt sätt. Ett exempel på detta är artikeln ”Tunnelbanan i Sveavägen stadskollegiets önske-

mål” från 1938 som beskriver utredningen av tunnelbanan.83 I artikeln menar borgarrådet Sand-

berg att det främsta syftet med att bygga en tunnelbana är att sätta förorterna i förbindelse med 

innerstaden så att det underlättar för så många som möjligt som arbetar i städerna, så att de på 

ett effektivt sätt kan ta sig hem till förorterna. Även 1947 används ”förort” för att argumentera 

för att kommunikationerna till områdena utanför innerstaden ska bli bättre. I artikeln ”Föror-

terna vill inte vänta ett halvår på fri övergång” handlar argumentationen främst om vägtrafik 

och hur denna ska utvecklas för att människor ska kunna röra sig in och ut från city.84 Social-

demokratiske Ester Engzelius menar i artikeln att det är bra att vara tidig med önskemål om vad 

som behöver förbättras i förorten, eftersom stadens styrande har varit dåliga på att förutsäga 

exempelvis trafikbehovet.  

 
81 ”Trafikanter lova blockad om höjt pris” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 28, 30e januari 1933, s. 3. 
82 Viklund och Mehrens 2013, s. 62. 
83 ”Tunnelbanan i Sveavägen stadskollegiet önskemål” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 47, 18 februari 1938, s. 4. 
84 ”Förorterna vill inte vänta ett halvår på fri övergång” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 86, 30 mars 1947, s. 8. 
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Att ”förort” ofta används i relation till transport och kommunikation under mitten av 1900 

är inte konstigt eftersom många trafikbeslut togs och genomfördes under denna tid, bland annat 

i samband med byggnationen av tunnelbanan, som invigdes 1950.85 Generellt ökade trafiken 

snabbt både i innerstaden och i förorterna, och under 1930-talet ”visade det sig nödvändigt att 

verkställa en generalinventering av trafikproblemen”.86 Mer specifikt byggdes bland annat Lil-

jeholmsbron under tidigt 1900-tal, något som i en artikeln från 1947 anses vara otillräckligt.87 

I artikeln menar Engzelius att bron inte är tillräcklig för att förbinda de södra förorterna med 

innerstaden, och att ännu en bro och en tunnel bör byggas för att möta trafikbehovet. Även i 

ledarartiklarna ”Beslutsfärdigt för Norrmalm”88 från 1945 och ”Tunnelbanan”89 från 1941 an-

vänds begreppet ”förort” främst för att diskutera frågan om tunnelbanan och de redan etablerade 

förortsbanorna. Trafiken var ett uppenbart problem under framför allt mitten av 1900-talet och 

”förort” som begrepp används för att hänvisa till områden utanför staden med bristande kom-

munikationsmöjligheter. 

Topiken transport och kommunikation används även senare under 1900-talet men då med 

andra argument. I artikeln ”Res kollektivt” från 1967 argumenterar författaren för att kollektiv-

trafikens kvalitet måste höjas så att fler förortsbor väljer att resa kollektivt istället för att ta bilen 

när de åker in till stan.90 Även under 1990-talet används topiken transport och kommunikation 

ofta i relation till ”förort”. Framför allt handlar debatten i dessa artiklar om ”Dennispaketet”, 

som var en planerad investering för att förbättra vägar och spårtrafik i Stockholm under den 

tiden.91 I en artikel från 1993 beskrivs exempelvis hur Socialdemokraterna vill införa en tun-

nelbana mellan förorterna, ”så att den mer liknar ett spindelnät än en spindel”.92 Begreppet 

”förort” fortsätter alltså användas i relation till topiken transport och kommunikation även un-

der 1960- och 90-talet, men debatten domineras då främst av andra topiker. Eftersom begreppet 

”förort” är så pass koncentrerat till topiken transport och kommunikation under 1930- och 40-

talet kan man enligt Viklund och Mehrens definition anta att begreppet ännu inte är retoriserat, 

 
85 Sten Holmberg, ”Hur en tunnelbana kommer till”, Spårvägsmuseet, 1960. Tillgängligt via: stockholmskal-
larn.se, s. 95. 
86 ibid. 
87 ”Förorterna vill inte vänta ett halvår på fri övergång” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 86, 30 mars 1947, s. 8. 
88 ”Beslutsfärdigt för Norrmalm” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 155, 11 juni 1945, s. 4. 
89 ”Tunnelbanan” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 142, 28 maj 1941, s. 3. 
90 ”Res kollektivt” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 77, 20 mars 1967, s. 2. 
91 Helena Bornholm, ”Det här är Dennispaketet. DN reder ut begreppen om den största trafiksatsningen sedan 
60-talet”, Dagens Nyheter, 15 september 1994. https://www.dn.se/arkiv/stockholm/det-har-ar-dennispaketet-dn-
reder-ut-begreppen-om-den-storsta-trafiksatsningen-sedan-60-talet/ [Hämtad: 15 maj 2020]. 
92 Anders Sundström, ”S vill ha T-bana mellan förorterna”, Dagens Nyheter, 28 oktober 1993, s. 4. Ett annat ex-
empel på en artikel som diskuterar Dennispaketet är: Jan Kantor, ”Så vill s rusta gamla förorter”, Dagens Ny-
heter, 27 oktober 1993, s. 5. 
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med tanke på att det används på ett likartat sätt. Begreppet besitter inte heller någon ambiguitet, 

utan det står klart för läsaren att det helt enkelt är den geografiska platsen ”förort” som behöver 

förbindas med innerstaden. 

 

2.2. Förortens bostäder i fråga om hyressubventioner och storlandsting 
Under 1950- och 60-talet sker en förändring i hur begreppet ”förort” används i debatten i Da-

gens Nyheter. Den schematiska topik som mestadels kopplas till ”förort” är bostäder, även om 

topiken transport och kommunikation fortfarande förekommer. Användningen av dessa topiker 

i relation till begreppet ”förort” sker framför allt i två olika debatter under denna tid.  

Den första handlar om hyressubventioner. I artikeln ”Fler bostäder kan byggas i centrala 

Stockholm” från 1952 diskuteras huruvida fler bostäder kan byggas i Stockholms innerstad 

eller inte.93 Även om de bostäder som skulle vara möjliga att bygga – enligt förslag på Kungs-

holmen och Södermalm – ändå inte skulle vara tillräckliga, menar författaren att det i alla fall 

skulle underlätta för de 50 000 som måste bo i förorterna men som arbetar i city. Att författaren 

uttrycker att människor måste bo i förorterna, ger bilden av att det är en nitlott eller ett andra-

handsalternativ. Anledningen till detta verkar ännu en gång vara kommunikationen, att det är 

besvärligt att ta sig in och ut från staden. Även i en artikel från 15e april samma år uttrycks hur 

vissa stockholmare ”tvingas” bo i förorterna men har sitt jobb i innerstaden.94 Här används både 

topikerna bostäder samt transport och kommunikation för att argumentera för hyressubvent-

ioner. Författaren menar att människor som bor i nybyggda bostäder i förorterna bör få sub-

ventioner för de dyra resorna de tvingas göra till och från city. Hyressubventionerna berör alltså 

främst bostäderna i förorterna. Dels på grund av den höga hyran, dels på grund av att dessa 

människor dessutom betalar en extra resekostnad för att ta sig in till stan. Denna, eller en lik-

nande, argumentation används även i relation till ”förort” i artiklarna ”Matt spårvägsdebatt”95 

från 1951 samt ”Billigare resor”96 från 1965. I ledarartikeln ”Hyresfrågan” från 1951 förklaras 

de bakomliggande faktorerna till att bostadsfördelningen var så pass obalanserad.97 Ledarskri-

benten menar att de äldre, som ofta är pensionerade och därmed inte beroende av var bostaden 

ligger, sitter på de större våningarna i innerstaden för att ha kvar den låga hyran. Detta tvingar 

 
93 ”Fler bostäder kan byggas i centrala Stockholm” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 301, 4 november 1952, s. 2. 
94 ”Subventioner till nybyggen i Stockholm” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 102, 15 april 1951, s. 2. 
95 ”Matt spårvägsdebatt” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 141, 29 maj 1951, s. 2.  
96 ”Billigare resor” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 170, 27 juni 1965, s. 2. 
97 ”Hyresfrågan” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 75, 18 mars 1951, s. 2. 



 15 

yngre familjer att bosätta sig i trånga lägenheter med högre hyra, långt bort från sina arbetsplat-

ser – med andra ord i förorten. Även här framkommer det att invånarna i förorterna dubbelbe-

straffas med hög hyra och höga resekostnader. 

Den andra debatten som förs gällande förorten med grund i topiken bostäder är den om 

storlandsting. Debatten handlar om att i det allt mer växande Stor-Stockholm utöka Stockholms 

Län, samarbeta med förortskommunerna och slå ihop bostadskön till en gemensam kö. Cecilia 

Nettelbrandt menar i sin artikel att det finns många anledningar till att en gemensam ”överkom-

mun” eller ett ”storlandsting” bör införas.98 Som exempel ger hon trafiken och bostadskön. Det 

förstnämnda exemplet leder till ett resonemang som går ut på att det är dyrt – och besvärligt – 

för dem som reser mellan kommungränserna att byta trafikmedel och trafikbolag. Det sist-

nämnda handlar om den dåvarande svårigheten att fördela bostäder kommunerna sinsemellan. 

Även här används alltså både topikerna bostäder samt transport och kommunikation som grund 

för argumentation, men denna gång argumenterar författarna för att införa ett samarbete mellan 

förortskommunerna och Stockholms stad. I den osignerade ledarartikeln ”Storlandsting – när?” 

instämmer författaren med att ett storlandsting är en nödvändighet när det kommer till bostä-

der.99 Ledarförfattaren menar att ett storlandsting ”har behövts länge, och behövs mer och mer 

för varje dag som går”.100 Det krävs nämligen fler exploateringsområden än vad som nu finns 

tillgängligt ifall de 20 000 lägenheterna som myndigheterna planerat att bygga ska genomföras, 

menar författaren. Hen skriver också att dessa förmodligen kommer ligga utanför det inre för-

ortsområdet. 

Förortspolitikerna beskrivs i artikeln ”Käppar i hjulet” som negativt inställda till samar-

betet med Stockholms stad.101 Författaren skriver inledningsvis att ”[s]måstadsgaullisterna i 

Stockholms förorter har hittat en ny invändning att säga nej till interkommunal samordning: det 

kommunala sambandet”.102 ”Gaullister” hänvisar till anhängare av gaullismen, alltså Charles 

de Gaulles politiska ideologi, där en av huvudståndpunkterna var att Frankrike skulle vara obe-

roende av andra stater.103 Säkerligen menar inte författaren att förortsborna är anhängare till 

gaullismen, utan uttrycket används metaforiskt och syftar snarare till att de vill vara just obero-

ende – i detta fall av Stockholm. Användningen av begreppet indikerar därför att förortskom-

munerna vill hålla fast vid sitt oberoende och är svåra att förhandla med. Detta uttrycks även 

 
98 Cecilia Nettelbrandt, ”Det angår oss alla”, Dagens Nyheter, nr. 295, 30 oktober 1965, s. 2. 
99 ”Storlandsting – när?” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 44, 15 februari 1965, s. 2. 
100 ”Storlandsting – när?” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 44, 15 februari 1965, s. 2. 
101 ”Käppar i hjulet” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 108, 22 april 1965, s. 2. 
102 ”Käppar i hjulet” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 108, 22 april 1965, s. 2. 
103 Nationalencyklopedin, Charles de Gaulle, tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyk-
lopedi/lång/charles-de-gaulle [Hämtad 19 maj 2020]. 
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explicit senare i artikeln då författarna menar att förorterna inte viker ”en tum från kravet på 

hel och obeskuren självstyre i primärkommunerna”.104 

Gemensamt för dessa artiklar är att författarna hänvisar till förorterna som ”förortskom-

muner”105 och att de skapar en bild av att förorterna inte vill samarbeta eller kompromissa. Det 

kommunala sambandet, som innebar en anknytning mellan riks- och kommunalpolitik vid de 

allmänna valen, var något som lanserades under socialdemokratiskt styre med Tage Erlander 

som statsminister. Debatten höll på ett flertal år och trots att ”förortskommunerna” i dessa ar-

tiklar framställs som envisa, resulterade det till slut i en kompromiss, vilken trädde i kraft 

1970.106 ”Förort” har i dessa artiklar en mer negativ klang än under tidigare år. Utöver att för-

orterna framställs som kompromisslösa, uttrycker även ett flertal artikelförfattare hur männi-

skor ”tvingas” eller ”måste” bo i förorterna. Detta ger en mer negativ bild av områdena än 

tidigare och läsaren får intrycket av att ingen som hade möjlighet själv skulle välja att bosätta 

sig i en förort, på grund av de höga hyrorna och långa sträckorna in till staden. 

Grunden för dessa två debatter är alltså frågan om bostäder, ofta i relation till den rådande 

bostadsbristen eller den långa bostadskön.107 Bostadsbristen var ett faktum efter andra världs-

kriget och Sverige präglades av en folkomflyttning där fler och fler flyttade till storstäderna.108 

I Statens offentliga utredningar om Bostadsbyggnadsbehovet från 1965 uttrycks också att det 

finns en rådande bostadsbrist i Sverige under denna tid, trots de 65 000–70 000 bostäder som 

byggdes varje år de föregående åren.109 Målet för samhället, enligt utredningen, anses vara att 

bygga bort bostadsbristen,110 och baserat på SOU:s uträkningar innebär det att 1,5 miljoner 

bostäder behöver byggas innan 1975 för att möta efterfrågan.111 Dessa bostäder bör, enligt ut-

redningen, fördelas mellan glesbygden, storstadsområdena samt övriga tätorter i Sverige.112 

Dessutom skulle bostäderna ha en högre standard än vad den var på 1940-talet, framför allt vad 

 
104 ”Käppar i hjulet” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 108, 22 april 1965, s. 2. 
105 Se t.ex.: ”Käppar i hjulet” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 108, 22 april 1965, s. 2., ”Stor-Stockholms långa kö” 
[osign.], Dagens Nyheter, 28 oktober 1965, s. 2., ”Splittrad storstad” [osign.], Dagens Nyheter, 11 mars 1966; 
”Den tröstlösa kön”, Dagens Nyheter, 30 augusti 1966, s. 2. 
106 Nationalencyklopedin, kommunala sambandet, tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslags-
verk/encyklopedi/lång/kommunala-sambandet [Hämtad: 18 maj 2020]. 
107 Se t.ex.: ”Bostadskön ringlar till grannstäderna” [osign.], Dagens Nyheter, 5 december 1952, s. 1 & 30., ”Den 
tröstlösa kön” [osign.], Dagens Nyheter, 30 augusti 1966, s. 2., ”Bygga smått eller stort?” [osign.], Dagens Ny-
heter, 7 juli 1960, s. 2. 
108 Allmännyttan, ”1946–1975 Allmännyttan byggs ut och bostadsbristen byggs bort”, https://www.allmannyt-
tan.se/historia/historiska-epoker/1946-1975-allmannyttan-byggs-ut-och-bostadsbristen-byggs-bort/ [Hämtad 17 
maj 2020] 
109 Bostadsbyggnadsutredningen, Höjd bostadsstandard: betänkande, Stockholm: Esselte, SOU 1965:32, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-617108 [Elektronisk resurs], s. 64. 
110 ibid., s. 79. 
111 ibid., s. 511. 
112 ibid., s. 512. 
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gäller utrymmesstandarden.113 Som konsekvens av detta byggdes miljonprogrammet. Det blev 

i sin tur en del av den svenska välfärdsmodellen som präglade 1900-talets mitt där bostadsstan-

darden höjdes och allt fler fick ökade bekvämligheter som wc, värme och varmvatten i sina 

bostäder, samtidigt som trångboddheten minskade avsevärt.114 

Viklund och Mehrens menar att retoriseringsprocessen sker stegvis över tid, och redan 

här kan vi se hur fler specifika topiker används i argumentationen om förorterna. Tidigare under 

1900-talet – och även i viss utsträckning senare – användes framför allt topiken transport och 

kommunikation som grund för diskussionen, men bara ett decennium senare används även topi-

ken bostäder i DN:s debattartiklar rörande förorterna. Det är alltså redan nu tydligt hur fler 

topiker samlas kring begreppet och detta skulle därmed kunna ses som en första fas i retorise-

ringen. 

 

2.3. Busliv och ungdomsbrottslighet 
En annan topik som uppkommer i relation till begreppet ”förort” under 1950- och 60-talet är 

social ordning. Denna topik är dock inte lika tung som bostäder och transport och kommuni-

kation men återfinns ändå hos ett flertal artiklar under perioden. I en artikel från ledarsidan den 

16e augusti 1958 argumenterar författaren för att åtgärder måste vidtas vad gäller det ”busliv” 

som Stockholm präglas av.115 Busliv definieras av författaren som aggressivt antastande, tra-

kasserier, hot och onykterhet. Detta är framför allt vanligast i centrum menar författaren, men 

har blivit värre på senare tid eftersom det dessutom nu även försiggår på tunnelbanestationerna 

i förorterna. Författaren skriver att förortsstationerna har ”blivit ökända som tillhåll för ungdo-

mar vilka kväll efter kväll antastar trafikanter, trakasserar personalen och över huvud taget gör 

vad de kan för att störa ordningen”.116 För att få bukt med dessa problem menar författaren att 

polisåtgärderna bör skärpas och att ungdomsvårdande åtgärder bör införas.  

 Även i artiklarna ”Sprid ungkarlshotellen vädjar man i Katarina”117 samt ”Biltjuvarna”118 

från samma år grundar författarna sina argument på social ordning. I den förstnämnda artikeln 

jämför borgarrådet Hjalmar Mehr Södermalm med Östermalm, som har många prostituerade, 

 
113 ibid., s. 512. 
114 Lars Magnusson, Håller den svenska modellen?: arbete och välfärd i en globaliserad värld, 2. uppl., Lund: 
Studentlitteratur 2013, s. 61–62. 
115 ”Buslivet i Stockholm”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 220, 16 augusti 1958, s. 2. 
116 ibid. 
117 ”Sprid ungkarlshotellen vädjar man i Katarina”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 56, 27 februari 1958, s. 2. 
118 ”Biltjuvarna”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 80, 23 mars 1958, s. 2.  
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och med förorterna som har många ”svåra ungdomar”.119 Vad som menas med ”svåra ungdo-

mar” framgår inte, men med tanke på att Mehr i sin argumentation jämför de unga i förorten 

med prostituerade på Östermalm och alkoholister på Södermalm ges intrycket att det åt-

minstone inte är positivt betingat. I artikeln ”Biltjuvarna” kopplas unga i förorten ihop med bus 

och brottslighet. Författaren diskuterar de olika lösningar man kan tänkas införa för att för-

hindra de bilstölder som ökat i Stockholm och Göteborg de senaste åren. Ett av förslagen är en 

”intensifiering av den ungdomsvårdande ungdomsverksamheten”,120 som enligt författaren är 

det mest angelägna önskemålet. Även om det inte uttrycks explicit, verkar författaren mena att 

det framför allt är ungdomarna i förorten som bör hållas i schack. Det kan därför antas att för-

fattaren utgår från att de är de unga som står för bilstölderna. Hen skriver: ”Som nu är försvåras 

i onödan ungdomsorganisationernas arbete av lokalproblem – en källare i en förort är inte kon-

kurrenskraftig för den ungdom som om kvällarna vill in till centrum.”121 Författaren menar 

alltså att ungdomarna åker från förorten in till centrum och att det bör finnas platser och aktivi-

teter i förorten som istället underhåller dem. Topiken social ordning återfinns också i artiklar 

från andra år. Ett exempel på detta är artikeln ”Medborgarvärn eller högre polislöner” från 1960, 

där Stockholm jämförs med Chicago.122 Författaren menar nämligen att det finns ett hårdare 

”gangstergrepp” om Stockholm som gör att många unga helst färdas i grupp, framför allt i 

förorterna, eftersom det är obehagligt att vara ute ensam. Här använder författaren förorternas 

sociala ordning som en argumentation för att polislönerna ska höjas. Även i en artikel från 1952 

beskrivs hur polisstyrkans åtgärder har som mål att hålla ordning både i city och i förorten, 

något som varit svårt med tanke på Stockholms omfattning.123 Innan dess används topiken 

social ordning mycket sällan i relation till förorten. Däremot används den schematiska topiken 

även senare i historien, under 1990- och 2000-talet, men då i form av subtopiken kvinnoförtryck 

(se 2.7.). 

 Här kan vi se hur ännu en schematisk topik kopplas ihop med begreppet ”förort”, nämli-

gen topiken social ordning. Debattörerna skriver ofta om den bristande ordningen i förorten när 

de argumenterar för att denna behöver åtgärdas, t.ex. genom högre polislön och fler poliser. 

Denna argumentation grundas ofta under denna period i de mer konkreta topikerna busliv och 

brottslighet. ”Förort” används under 1950- och 60-talet mer i ett argumentativt syfte än de tidi-

 
119 ”Sprid ungkarlshotellen vädjar man i Katarina”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 56, 1958, s. 2. 
120 ”Biltjuvarna”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 80, 1958, s. 2. 
121 ibid. 
122 Bengt Sjönell, ”Medborgarvärn eller högre polislöner”, Dagens Nyheter, nr. 282, 16 oktober 1960, s. 2. 
123 ”Polisbristen i Stockholm”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 124, 8 maj 1952, s. 2. 
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gare åren eftersom det används i ett flertal debatter som rör social ordning, bostäder samt trans-

port och kommunikation. Dessutom används begreppet oftare i relation till dessa topiker än på 

30- och 40-talet, vilket är en aspekt av Viklund och Mehrens retoriseringsprocess. Det finns 

därför belägg för att ”förort” har blivit desto mer retoriserat än tidigare år, eftersom det andra 

kriteriet för huruvida ett begrepp har retoriserats eller inte är att topikerna i större utsträckning 

används i relation till begreppet.124 

 

2.4. Från segregation till utanförskap 
Under 1970-talet sker ytterligare en förändring i användningen av begreppet ”förort”, plötsligt 

börjar den schematiska topiken segregation i större utsträckning användas i DN:s debattartiklar 

om förorten, ofta i samband med mer konkreta topikerna invandrare, ensamstående föräldrar 

och unga. Artikeln ”Konferens om barn i förort: Den enda oasen har barnen skapat själva” är 

visserligen ingen debattartikel men är ändå ett tidigt exempel på hur diskursen kring segregat-

ionen i förorten formuleras.125 Camilla Odhnoff påpekar i artikeln att Fisksätra har sina för- och 

nackdelar men att det åtminstone inte har många av de brister som finns i andra förorter. Exakt 

vad för brister detta är förklaras inte vidare, men en av Fisksätras fördelar anses i alla fall vara 

att det inte är en sovstad – kanske är det just detta hon menar. ”Men”, skriver författaren, ”här 

finns också, liksom i många andra nya förorter, en onaturlig ålderssammansättning […], många 

invandrare […], många ensamma mammor med småbarn.”126 Att den onaturliga ålderssam-

mansättningen, invandrarna och de ensamma mammorna skulle ses som nackdelar är inte heller 

något som uttrycks explicit, men eftersom det står i kontrast till det positivt betingade argumen-

tet att Fisksätra inte är en sovstad, kan detta tolkas som några av Fisksätras brister. Att ålders-

sammansättningen anses vara ”onaturlig” är även något som förstärker bilden av att det är något 

negativt. Längre ner i artikeln beskrivs också ålderssammansättningen som ett uttalat proble-

men som kräver en lösning. Även om ordet segregation inte används explicit i denna artikel, 

kan man som läsare ändå förstå att detta är ett problem i de nya förorterna, att det verkar finnas 

en koncentration av särskilda grupper i dessa områden, nämligen: ensamstående föräldrar, in-

vandrare och människor i samma ålder (unga). 

 
124 Viklund och Mehrens 2013, s. 62. 
125 Lena Alfredson, ”Konferens om barn i förort: Den enda oasen har barnen skapat själva”, Dagens Nyheter, nr. 
265, 29 september 1976, s. 31. 
126 ibid. 
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 Segregationen beskrivs också i en artikel från 1981: ”Nya höghusområdena ger psykisk 

ohälsa.”127 Psykoanalytikern och författaren Johan Cullberg argumenterar för att de nya föror-

ternas bristande kollektiva resurser har en stark negativ påverkan på invånarna. Dessa förorter 

(som refereras till som de nya förorterna) definieras här som dåligt planerade höghusområden 

med låg status. Detta ställs i kontrast till både äldre förorter med lägre psykisk ohälsa och vil-

laområden som enligt kommunstatistiken har hög status. Vad som skapar denna psykiska ohälsa 

är enligt författaren ett flertal bakomliggande faktorer. Delvis beror det på bristen av kollektiva 

serviceresurser såsom barntillsyn, skolor och kollektivtrafik. Delvis beror det på invånarna, som 

beskrivs som en koncentration av unga barnfamiljer, vilket leder till att ålderssammansätt-

ningen är obalanserad. Cullberg menar också att dessa förorter har svårt att skapa sociala nät-

verk när ”30 procent är invandrare, 10 procent ensamstående småbarnsföräldrar och över 50 

procent flyttar ut eller in under ett år”.128 Att det är svårt att skapa ett socialt nätverk med män-

niskor som endast bor i området under en kortare tid säger sig självt. En mer ingående förklaring 

krävs dock för att belägga Cullbergs påstående om att invandrare och ensamstående småbarns-

föräldrar skulle ha svårare att skapa sociala nätverk än andra. Men Cullberg menar att det finns 

belägg för att det är svårt för dessa människor att ändra livsmiljön då möjligheterna begränsas 

av trötthet (på grund av barn och arbete), ekonomiska problem samt psykisk ohälsa. Det är 

alltså tröttheten i kombination med bristen på resurser som barntillsyn som skapar svårigheter 

för de ensamstående föräldrarna att bygga ett socialt nätverk. Varför det är svårt för invandrare 

att skapa sociala nätverk framgår inte lika tydligt, kanske beror det på ekonomiska svårigheter, 

trötthet på grund av arbetssituationen eller psykisk ohälsa, eventuellt kopplad till främlingskap. 

Den grundläggande faktorn som reproducerar social isolering och psykisk ohälsa verkar i grund 

och botten vara de nya förorternas stadsplanering. Cullberg själv lägger – framför allt i början 

av artikeln – tyngden på att det är just de dåligt planerade höghusen som är problemet, men när 

han refererar till forskningen verkar den huvudsakliga orsaken vara brist på serviceresurser och 

koncentrationen av ålder, människor med sociala problem eller människor med hälsoproblem. 

Trots detta flyttar ändå människor till dessa förorter. Cullberg menar att de inte har något val, 

antingen består invånarna av människor med sociala problem eller missbruk som placerats där 

av sociala myndigheter eller så är det människor som tvingats flytta dit på grund av arbetsmark-

nadsskäl eller bostadsbrist. Cullberg menar också att det sprids en förväntan på områdena ge-

nom massmedier som inte stämmer överens med den faktiska livssituationen och att även detta 

 
127 Johan Cullberg, ”Nya höghusområdena ger psykisk ohälsa”, Dagens Nyheter, nr. 150, 5 juni 1981, s. 2. 
128 Cullberg 1981, s. 2.  
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kan vara en bakomliggande faktor till de psykiska problem som återfinns i dessa förorter. Ef-

tersom livssituationen i artikeln beskrivs som negativ och att den ställs i kontrast med medias 

rapportering, antas medias porträttering vara alldeles för positiv. Detta påstående är intressant 

i relation till den tidigare forskning som gjorts, specifikt den utförd av Lathi Edmark. Visserli-

gen är de studier hon sammanställt i sin rapport från 90-talet och framåt, men dessa pekar på 

att medier ger en väldigt tvetydig bild av förorten. Med andra ord anses den ibland framställas 

som alldeles för positiv, och ibland alldeles för negativ i förhållande till verkligheten. Även om 

Cullbergs påstående är utformat ett decennium tidigare skulle man därmed kunna ifrågasätta 

om hans uttalande verkligen stämmer. Även i denna artikel används inte segregation explicit, 

men topiken används ändå som stöd i argumentationen om att förorterna skapar psykisk ohälsa 

hos invånarna, då Cullberg ändå beskriver en sorts social isolation. 

 Denna segregation – av speciellt invandrare – är ett återkommande mönster och återfinns 

även i artiklar från senare år. I artikeln ”Den förtätade staden” från 1989 beskrivs hur det redan 

från början skapades en social och ekonomisk segregation när trerummare byggdes i hyreshus 

i de nya förorterna, och radhusen placerades någon annanstans.129 Författaren argumenterar 

alltså för att segregationen skapas av själva bostäderna, där de som endast har råd med mindre 

hyreslägenheter koncentreras på en och samma plats, och de som har råd att köpa bostadsrätt 

bor på en annan. Det, menar författaren, är ett misstag som inte bör göras om och även här 

används topiken segregation.  

 Johannes Åman kritiserar i artikeln ”Utanförskap svag grund för ett parti” från 1993 den 

påtänkta idén att skapa ett ”invandrarparti”.130 Han ger exempel på flera partier som har skapats 

ur ett socialt missnöje och menar att detta inte är en konstig sak i sig. Att invandrarna är miss-

nöjda är inte heller en konstig sak, uttrycker Åman, eftersom man inte finner några invandrare 

på förtroendeposter inom de etablerade partierna, men desto fler i ”förorternas höghusområ-

den”.131 Dessutom är arbetslösheten bland invandrare hög, mycket högre än bland ”svenska 

medborgare”.132 Åman ifrågasätter ändå skapandet av ett sådant parti eftersom det grundar sig 

på en gemenskap i utanförskap. Han försvarar sig också med att säga att tanken på invandrare 

i politiken är god, men att det just är ett utanförskap som ska förena denna grupp som han ställer 

sig emot. Åman ger i sin text inte bara uttryck för att utanförskapet är förståeligt, utan också att 

det är något som borde förändras, dock inte genom skapandet av ett ”invandrarparti”. Det är 

 
129 ”Den förtätade staden” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 193, 20 juli 1989, s. 2. 
130 Johannes Åman, ” Utanförskap svag grund för ett parti”, Dagens Nyheter, 20 januari 1993, s. 2. 
131 Åman 1993, s. 2. 
132 ibid. 
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intressant eftersom han själv sätter ”invandrare” i kontrast med ”svenska medborgare” och där-

med är med och reproducerar detta utanförskap. Teoretiskt kan en person vara både invandrare 

och svensk medborgare. Åman använder dels topiken invandrare för att föra sin argumentation, 

men också topiken segregation. Anders Eriksson skriver i sitt kapitel ”Metaforens makt: Poli-

tisk retorik och utanförskap” hur ”utanförskap” sedan tidigt 2000-tal har använts som en poli-

tisk metafor för segregation, delvis av Folkpartiet, men senare också av Moderaterna för att 

mer diffust beskriva människor som inte kände sig hemma.133 Därmed använder sig Åman även 

av topiken segregation i sin artikel, och trots att den är publicerad innan de två partierna tog sig 

an metaforen är det med denna bakgrund möjligt att tolka Åmans text som präglad av en hö-

gerpolitisk ideologi. 

 Segregation och invandrare kopplas även ihop med begreppet ”förort” år 2000. Mauricio 

Rojas och Anita L Du Rietz argumenterar för att Sverige bör införa skattereduktion för utsatta 

grupper.134 En av dessa grupper anses vara befolkningen i förorten som är ”utslagen från ar-

betsmarknaden”.135 Vilka dessa människor är lite mer specifikt beskrivs längre ner i artikeln, 

när det talas om ”skattelättnader för att stödja exempelvis invandrare, ungdomar, lågutbildade 

och ensamstående föräldrar till att få fotfäste på arbetsmarknaden”.136 Även här, likt tidigare år, 

används segregation och invandrare när författarna talar om förorten, även ensamstående för-

äldrar och unga nämns bland de grupper som utmärker sig i texter om förorten, något som var 

tydligt redan i materialet från 1976. 

 Från 2009 handlar ett flertal artiklar om hur Folkpartiet vill riva och rusta upp miljonpro-

grammet, ofta med grund i topiken segregation. I artikeln ”Miljonprogrammet: Egenmakt ger 

ökad trivsel” beskriver Håkan Boström hur Folkpartiet vill riva och rusta upp miljonprogram-

met och dess bostäder.137 Författaren håller med Folkpartiet om att någonting måste göras, ef-

tersom det nu pågår en social segregation i förorterna, även om just upprustning av de bostäder 

som miljonprogrammet består av skulle kosta mycket pengar. Även i artikeln ”FP gör soloräd 

för att nå nya väljare” beskrivs hur Folkpartiet har intresserat sig mer för integrationspolitiken 

med bland annat en välkomnande attityd till invandrare och en uppmaning om att stoppa kra-

vallerna i förorterna.138 Hur kravallerna i förorten är kopplade till integrationspolitiken framgår 

 
133 Anders Eriksson, ”Metaforens makt: Politisk retorik och utanförskap”, Retorisk Kritik, Otto Fischer, Patrik 
Mehrens och Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget 2014, s. 112–115. 
134 Mauricio Rojas & Anita L Du Rietz, ”’Ge låginkomsttagarna skatterabatt’”, Dagens Nyheter, 14 augusti 
2000, s. 4.  
135 Rojas & L Du Rietz 2000, s. 4. 
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137 Håkan Boström, ”Miljonprogrammet: Egenmakt ger ökad trivsel”, Dagens Nyheter, 21 mars 2009, s. 4. 
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inte men eftersom segregationen verkar vara ett problem som måste lösas, och samtidigt står i 

relation till välkomnandet av invandrare, är det lätt att dra slutsatsen att det är just invandrarna 

som påstås stå bakom kravallerna i förorten. I dessa debattartiklar används inte bara topikerna 

segregation och invandrare, utan även bostäder och social ordning. 

 Att de nya förortsområdena i Stockholm, det så kallade miljonprogrammet, ofta kopplas 

ihop med invandrare och segregation är inte så konstigt, det är också något som har redovisats 

av tidigare forskare, bland andra Molina et al. som menar att invandrare har stigmatiserats i 

samband med mediers rapportering om miljonprogrammet.139 I SOU 1990:20 uttrycks hur mil-

jonprogrammet har utsatts för en nedåtgående spiral, områdena ses som lågstatusområden, en 

trend som är svår att bryta.140 Husen riktade sig när de byggdes främst till nykomlingarna på 

bostadsmarknaden: invandrare och unga. Dessa grupper anses också vara resurssvaga då de 

ännu inte kunnat etablera sig på arbetsmarknaden, och när låginkomsttagare blir höginkomst-

tagare flyttar de oftast därifrån. Detta skapar en segregation i dessa områden, framför allt bland 

invandrare då det bor två och en halv gånger fler utrikesfödda i miljonprogrammets områden 

än vad som är normalt i alla områden sammanlagt.141 En av grundorsakerna till denna segrege-

ring är den sanering som utfördes i slutet av miljonprogrammets år (se 2.5.), som gjorde att 

innerstadsbostäderna som upprustades blev allt mer attraktiva och trängde ut arbetarklassen och 

andra resurssvaga grupper till förorterna.142 Det finns alltså en grund till att artikelförfattarna 

beskriver förorterna som invandrartäta och segregerade. Det intressanta är dock att författarna 

i desto mindre utsträckning pratar om ”de nya förorterna”, och därmed pratar om specifika 

förorter, under 1990- och 2000-talet, trots att det är just specifika förorter de menar. I större 

utsträckning använder de sig av begreppet ”förort” generellt när de egentligen menar de in-

vandrartäta förorterna som byggdes i och med miljonprogrammet. Den synekdotiska beskriv-

ningen av förorten som används i dessa artiklar är ett typiskt exempel på hur media reproducerar 

en diskurs kring förorten som inte i full utsträckning är baserad på en verklighet. 

 Det finns en flertal exempel på artiklar från 70-talet och framåt där topikerna invandrare 

och segregation ofta används i debatten om förorterna.143 Här används också ibland topiken 

bostäder för att tala om förorternas brister, t.ex. i Cullbergs artikel, där han refererar till de 

 
139 Ericsson, Molina, Ristilammi 2002, s. 103–104. 
140 Storstadsutredningen, Välfärd och segregation i storstadsregionerna: underlagsrapport, Stockholm: All-
männa förl., SOU 1990:20, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-8351025 [Elektronisk resurs], s. 32. 
141 ibid., s. 81. 
142 ibid., s. 111. 
143 Även fler artiklar från närliggande år visar hur begreppet ”förort” sätts i relation till topikerna segregation och 
invandrare. T.ex.: ÅL, ”Blanda boendet bättre!”, Dagens Nyheter, nr. 348, 23 december 1979, s. 2 & ”Dom kal-
lar oss svartskallar’”, Dagens Nyheter, nr. 19, 21 januari 1977, s. 8. 
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dåligt planerade höghusen.144 Förorterna beskrivs mer och mer som problemområden: framför 

allt är det de nya förorterna som beskrivs på detta sätt och de sätts kontinuerligt i relation till de 

gamla förorterna som istället beskrivs som områden med hög status.145 Åter igen ser vi ytterli-

gare topiker som kopplas till begreppet, bland annat segregation, och därmed en ökat retorise-

ring av ”förort”. Viklund och Mehrens menar nämligen att det första kriteriet för att ett begrepp 

har retoriserats är att allt fler nya topiker används i relation till begreppet.146 

 

2.5. Sanerade bostäder och bostäder i betong 
Topiken bostäder används också i relation till ”förort” senare under tidsperioden, bland annat 

under 70-talet där sanering av bostäder ofta diskuteras. Ett exempel är artikeln ”Bostadssane-

ringen” där Arne Söderquist kritiserar socialdemokratiske Per Olof Hanson för hans uttalande 

om hur saneringen ska ske på bästa sätt.147 Söderquist menar att Hanson är fel person att uttala 

sig i frågor om hyresgästernas boendekostnader och återflyttningsrätt. Som bevis på att Hanson 

inte tidigare har brytt sig särskilt mycket om hyresgästerna ger Söderquist ett tidigare exempel 

från historien där ”man tidigare rev kvarter efter kvarter i city och skickade ut de boende till 

förorterna”.148 Söderquist verkar här alltså mena att förorten inte är en plats som människor 

föredrar att bo på, utan en plats de istället skickas ut till, mot sin egen vilja. Även här, likt på 

1950- och 60-talet, framställs förorten som en plats där människor tvingas bo eftersom de inte 

får plats i innerstaden. Frågan om sanering under slutet av 1900-talet är inte alls lika vanligt 

förekommande som frågan om segregation, men visar ändå på hur den schematiska topiken 

bostäder används kontinuerligt under dessa år i relation till begreppet ”förort”.149 

 Denna sanering var också en del av bostadsplaneringen och benämns även den i en SOU 

från 1965.150 Där står det att upprustning och sanering även är en viktig del för att möta den 

efterfrågan på bostäder som finns. Framför allt under de senare åren av bostadsprogrammet ska 

det byggas mindre nya bostäder, men desto fler gamla ska rustas upp. Det är alltså därför denna 

sanering sker i mitten på 70-talet, och varför människor ”tvingas” flytta ut till förorterna. Som 

 
144 Cullberg 1981, s. 2. 
145 ibid. 
146 Viklund och Mehrens 2013, s. 62. 
147 Arne Söderquist, ”Bostadssaneringen”, Dagens Nyheter, nr. 240, 4 september 1976, s. 2. 
148 Söderquist 1976, s. 2. 
149 Andra exempel på sanerings-diskussionen: Erland Hofsten, ”Stockholm – byggd miljö”, Dagens Nyheter, nr. 
159, 14 juni 1972, s. 2 & Ann-Charlotte Samec, ”Birkastaden fruktar saneringsvågen”, Dagens Nyheter, nr. 315, 
20 november 1975, s. 20. 
150 Bostadsbyggnadsutredningen, Höjd bostadsstandard: betänkande, Stockholm: Esselte, SOU 1965:32, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-617108 [Elektronisk resurs], s. 515. 
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även nämnts i föregående kapitel ansåg många att saneringen var ett av de bakomliggande pro-

blemen till att förorterna blev så pass segregerade.151 Saneringen gjorde att lägenheterna i in-

nerstaden rustades upp och blev större, mer moderna och dessutom gjordes många om till bo-

stadsrätter. Detta ökade bostadskostnaderna, vilket gjorde att dessa områden i allt högre grad 

började domineras av höginkomsttagare. I sin tur ledde detta till att låginkomsttagare flyttade 

ut till förorten, i stor grad till de nybyggda områden som byggdes under miljonprogrammet 

eftersom dessa hade lägre status. 

 Topiken bostäder används också i relation till begreppet ”förort” i fråga om betongbygg-

naderna. I en artikel från 1993 försvarar Sander 40-talister eftersom dessa i en tidigare artikel 

kritiserats av Ulf Kristersson, tidigare ordförande i MUF (som senare skulle bli Moderaternas 

partiledare).152 Sander menar t.ex. att miljonprogrammet bestämdes av människor födda långt 

innan 40-talet och att det alltså inte var just hans generations misstag. Han fortsätter: ”De gjorde 

röstmaximeringskalkyler som visade att varje hundratusental bostäder stärkte deras regerings-

makt. Varför skulle de annars byggt betongforten i förorterna?”153 Dessa ”betongfort” i föror-

terna refererar alltså till miljonprogrammet, och Sander menar med sin retoriska fråga att det 

inte finns någon anledning till att dessa byggdes om det inte var för att de genererade bostäder 

som i sin tur förstärkte regeringsmakten. En mer konkret topik till den schematiska topiken 

bostäder är alltså betong, en topik som används kontinuerligt under tidpunkten. 

 Att beskriva förorten som fylld av betong görs också tidigare, i artikeln ”Bildt och de fria 

radikalerna” från 1981 beskrivs förorten som fylld av glas och betong.154 Men även under se-

nare år används denna formulering, bland annat 1994,155 2001156 och 2019.157 Som tydliggjorts 

av Sanders debattartikel är det just bostäderna som refereras till som ”betongen” och att det 

specifikt är bostäderna i miljonprogramområdena som präglas av betong. Vad användningen 

av uttrycket ”betong” kommer ifrån i detta sammanhanget är svårt att veta, i antologin ”Rosor 

av betong” menar författaren att det är ett uttryck som har använts av vuxna för att beskriva och 

kritisera den miljö som barnen i miljonprogrammets förorter växer upp i.158 Dessa förorter har 

alltså beskrivits som betonggetton skadliga för barn i böcker skrivna av bland annat Gordon 

 
151 Storstadsutredningen, Välfärd och segregation i storstadsregionerna: underlagsrapport, Stockholm: All-
männa förl., SOU 1990:20, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-8351025 [Elektronisk resurs], s. 111. 
152 Sander, ”Vi förbannade fyrtiotalister”, Dagens Nyheter, 24 januari 1993, s. 2. 
153 ibid., s. 2. 
154 Olle Alsén, ”Bildt och de fria radikalerna”, Dagens Nyheter, nr. 230, 26 augusti 1986, s. 2. 
155 Claes-Göran Kjellander, ”Varför blev det värst i Haninge?”, Dagens Nyheter, 9 maj 1994, s. 2. 
156 Åke Lundqvist, ”När klottret övertog det offentliga rummet”, Dagens Nyheter, 24 februari 2001, s. 2. 
157 Jonas Thente, ”Eija Hetekivi Olsson sparkar upp mot de fina klasserna”, Dagens Nyheter, 30 juli 2019, s. 2. 
158 Storstadskommittén [medarbetare], Rosor av betong: en antologi till delbetänkandet Att växa bland betong 
och kojor - om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden, Stockholm: Fritze, 1997: 
62, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-7266233SOU [Elektronisk resurs], s. 24. 
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och Molin från 1972 och Insulander från 1975. Eftersom uttrycket blir vanligare betydligt se-

nare i DN:s debattartiklar än 1972 och 1975 finns det en möjlighet att det är böcker som dessa 

som fick uttrycket i rullning. Detta är ett tydligt tecken på hur diskursen om förorten står utanför 

DN:s artiklar, men att tidningen ändå är med och reproducerar diskursen genom användningen 

av ord som exempelvis betong. 

 

2.6. Förorten och kulturen 
På slutet av 1900-talet sker ytterligare ett skifte. Topiken kultur börjar användas mer och mer i 

relation till begreppet ”förort”. Ett tidigt exempel är artikeln ”Kulturnämnd för förorter” från 

1956,159 men topiken används i högre grad under 90-talet. Per Sundgren uttrycker i artikeln 

”Kul för kulturen i stan” att förorterna håller på ett rikt kulturliv när han skriver att Stockholm 

skiljer sig från andra städer på grund av ”rika lokala nätverk som finns överallt i form av folk-

bildning, studiecirklar med mera - inte minst i förorterna”.160 I samma artikel beskrivs hur 

Stockholm blivit utnämnt till Europas kulturhuvudstad och att Glasgow, som vunnit tidigare, 

fick ett lyft av utmärkelsen, med innebörden att staden fått ett helt nytt liv. Detta är något som 

behövs, menar Beate Sydhoff, eftersom kulturen i Stockholm har varit i en svacka. Det finns 

alltså väldigt delade åsikter om kulturen i förorterna: vissa menar att den är bristande, andra 

menar att den är rik. I artikeln ”Torpe nytt borgarråd. Rektor tar över när Anna Lindh är barn-

ledig” uttrycker Tjia Torpe: ”Jag är en gammal kulturräv. Jag står stadigt med ett ben i föror-

ternas kulturliv. Det andra har jag i det professionella kulturlivet i Stockholm”.161 Torpe verkar 

tycka att förorterna har ett kulturliv, men att det skiljer sig från det professionella kulturlivet. 

På vilket sätt det skiljer sig uttrycks inte, men jämförelsen ger dock bilden av att kulturlivet i 

förorten är banalt eller amatörmässigt. Slutligen uttrycker Torpe att det faktum att Stockholm 

har utsetts till Europas kulturhuvudstad 1998 kan ge ett uppsving för förorterna. Hur eller varför 

förorterna behöver ett uppsving förklaras inte. 

 Topiken kultur används också i relation till förort under närliggande år. Bland annat i 

reportaget ”Björken spränger betongen” från 1989.162 Där skriver Anna Kågström: ”Antingen 

kan man kliva av T-banan bland Bredängs betong och vissna inombords.” Här används ännu 

en gång ordet ”betong” för att beskriva förorten. Fritidsplatsen ”Björken” och dess medlemmar 

 
159 ”Kulturnämnd för förorter” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 259, 23 september 1956, s. 2. 
160 Jan Falk, ”Kul för kulturen i stan”, Dagens Nyheter, 7 november 1993, s. 16. 
161 Jan Kantor, ”Torpe nytt borgarråd. Rektor tar över när Anna Lindh är barnledig”, Dagens Nyheter, 21 decem-
ber 1993, s. 4. 
162 Anna Kågström, ”Björken spränger betongen”, Dagens Nyheter, nr. 299, 3 november 1989, Bilaga: På stan, s. 
5. 
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beskriver i reportaget hur de jobbar för att fylla förorten med folkbildning och kultur för att 

förebygga klyftorna mellan rika och fattiga förorter och undvika reproduktionen av sovstäder. 

Kulturen används i denna artikel som en motpol till betongen, speciellt i rubriken ges läsaren 

intrycket att folkbildningen och kulturen ska förebygga känslan av att man vissnar inombords. 

 Att topiken är tyngre under tidigt 90-tal skulle kunna bero just på det som nämns i artik-

larna, nämligen att Stockholm blev utnämnt till Europas kulturhuvudstad år 1998, något som 

beslutades år 1993.163 I samband med detta skapades därför ett aktiebolag som skulle se över 

kulturen i Stockholmsområdet och förbättra dess tillgänglighet. 

 Att ännu en topik kan kopplas till begreppet ”förort” visar på att begreppet ytterligare har 

retoriserats eftersom ett av kriterierna för att detta har skett är enligt Viklund och Mehrens att 

nya topiker används i relation till begreppet.164 Begreppet används inte heller längre på ett likar-

tat sätt utan i olika sammanhang, gällande olika ämnen. 

 

2.7. Segregation präglad av fundamentalism och kvinnoförtryck  
Under 2000-talet sker en ny förändring gällande begreppet ”förort”. Topiken kultur används 

fortfarande i argumentationer om förorten. Under 2000-talet används den däremot på ett an-

norlunda sätt, nämligen i relation till en mer konkret topik: islam, och en ännu mer konkret 

topik: religiös fundamentalism.165 Även social ordning används och dess mer konkreta topik 

kvinnoförtryck. Dessutom används den också schematiska topiken segregation, samt dess mer 

konkreta topiker invandrare, unga och ensamstående föräldrar, de två senare används framför 

allt i början av 2000-talet. Det tydligaste skiftet under denna tidpunkt är hur denna segregation 

går från att handla om olika samhällsgrupper som anses utslagna i samhället, till en specifik 

samhällsgrupp som ”förstör” samhället, som exemplifierat i återgivningarna från 2009. 

 I artikeln ”Modet att syna fördomar” från 2000 menar författaren att det är viktigt att 

människor synar sina fördomar så att främlingsfientliga krafter inte utnyttjar de brott utförda av 

”invandrarpojkar” till sin egen vinning.166 Debatten rör de våldtäkter som skett i Södertälje och 

senast i Rissne, där det senare fallet utfördes av unga killar med ”invandrarbakgrund”, något 

som lett till en fråga om invandrares kvinnosyn, menar författaren. Framför allt har debatten 

uppmärksammats i skolor i ”invandrartäta förorter” där flickor är upprörda över den minskade 

 
163 Stockholms stad, “Stockholm - Europas kulturhuvudstad 1998 AB”, https://stadsarkivet.stockholm/berat-
telser-ur-arkiven/arkivartiklar/s/stockholm---europas-kulturhuvudstad-1998-ab/, [Hämtad 15 maj 2020]. 
164 Viklund och Mehrens 2013, s. 62. 
165 Oftast är det just religiös fundamentalism som används för att beskriva hur muslimer ”förstör” förorterna, se 
t.ex. Helmerssons argumentation från 2015. 
166 ”Modet att syna fördomar” [osign.], Dagens Nyheter, 21 februari 2000, s. 2. 
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tryggheten och ”skötsamma invandrarpojkar” är upprörda över att utpekas som våldtäkts-

män.167 Författaren argumenterar däremot för att denna dåliga kvinnosyn som invandrarkillar 

anses besitta även finns hos många svenskar, och att problemet inte kan begränsas till män med 

invandrarbakgrund. Även om debatten till största del rör frågor om invandrare, är artikeln ett 

tidigt exempel på hur topiken kvinnoförtryck används i relation till invandrare och begreppet 

”förort”. 

 Karim Shamohammadi skriver i insändaren ”Böneutrop stör alla som inte ber” att han 

sätter sig emot Ismail Okurs förfrågan om att bland annat införa böneutrop i Botkyrka.168 Hans 

argumentation handlar till största del om att böneutrop är överflödigt i ett samhälle där de flesta 

muslimer vaknar av väckarklockan. Men i grund och botten menar han att det framför allt hand-

lar om den rädsla han har för att den grupp som står bakom denna förfrågan ska förvandla vissa 

förorter till ”muslimska samhällen”.169 Han menar att det tidigare i historien finns bevis på hur 

dessa islamister lägger sig i andra människors liv och skapar ett samhälle präglat av kvinnoför-

tryck. Vad skillnaden är mellan islamister och ”vanliga muslimer” förklarar inte Shamoham-

madi, men med tanke på att han uttrycker att muslimer är ”vanliga”, ställs islamister i kontrast 

till dessa och framstår istället som ovanliga eller extrema.170 Trots att han gör denna åtskillnad 

mellan muslimer och islamister, beskriver han ändå hur det är ett muslimskt samhälle han är 

rädd för – inte ett islamistiskt. Även om Shamohammadi uttrycker en rädsla om att förorterna 

ska förvandlas till muslimska samhällen, ges läsaren ändå bilden av att dessa förorter redan 

präglas av muslimsk kultur – varför skulle annars Shamohammadi vara så orolig över att det 

ska gå för långt? Han ger dessutom exempel på när islamisterna tidigare gått för långt: en do-

kumentärfilm som skildrar hur islamister i förorten Rinkeby förhindrat tjejer att gå på disco. 

Hans farhåga har alltså blivit verklighet i en av förorterna och kan lika gärna ske i övriga orter. 

Här kopplas begreppet ”förort” ihop med topikerna social ordning, kvinnoförtryck och islam, 

men också implicit segregation, eftersom förorterna sägs bestå av en koncentration av musli-

mer. 

 I en debattartikel från 2015 för Erik Helmerson en argumentation om att vissa kritiker 

och debattörer undviker att involvera sig i vissa ämnen för att det inte ska missuppfattas eller 

användas i fel syfte.171 Som ett första exempel ger han kyrkan i Åmål som blivit utsatt för ett 

 
167 ”Modet att syna fördomar” [osign.], Dagens Nyheter, 21 februari 2000, s. 2. 
168 Karim Shamohammadi, ”Böneutrop stör alla som inte ber”, Dagens Nyheter, 29 december 2009, s. 35. 
169 ibid., s. 35. 
170 ibid., s. 35. 
171 Erik Helmerson, ”Vill du få gehör för din sak - kritisera dina vänner”, Dagens Nyheter, 30 augusti 2015, s. 4. 
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brandattentat, något som inte uppmärksammas av nationella tidningar. Däremot, menar förfat-

taren, uppmärksammas ständigt attentat mot moskéer och andra hatbrott mot den muslimska 

kulturen. Vad detta beror på menar Helmerson kan vara flera faktorer. Han menar att det fram-

för allt har att göra med att människor inte vill ”bli en aktör i någon annans dunkla pjäs”.172 

Som ett annat exempel på detta anger han vad han kallar för ”förortsfeminismen”, som enligt 

honom har två läger. Det ena, liberalerna, anser att jämställdheten i Sverige har gått relativt bra 

och att västvärldens taktik är föredömlig. I samband med detta kritiseras ”fundamentalisters 

illdåd i förorterna”.173 Den andra sidan, vänstern, stöttar inte den religiösa fundamentalismen 

men vill inte heller stå bakom att den västerländska modellen är överlägsen. Anledningen till 

detta, menar Helmerson, är för att vänstern ”vet vilka som kommer utnyttja fundamentalismen 

för egna intressen”.174 Därför engagerar de sig i andra feministiska frågor, som Helmerson im-

plicit verkar mena är mindre relevanta, än våldet mot kvinnor i förorten. Helmerson menar att 

detta leder till en ”låsning” och att båda sidorna eventuellt skulle behöva bry sig mer om vad 

den andra sidan prioriterar. 

 Helmerson gör en liknelse mellan brandattentatet i Åmål som kan utnyttjas av ”antimus-

limska krafter som skyller på massinvandring”175 och debatten om förortsfeminismen, vilket 

gör att det går att tolka den religiösa fundamentalism han pratar om som starkt kopplad till just 

islam. På grund av jämförelsen går det även att tolka den grupp som kommer ”utnyttja funda-

mentalismen för egna intressen” i frågan om förortfeminismen som samma grupp av antimus-

limska krafter som skyller på massinvandring. När Helmerson uttrycker att vänstermänniskorna 

”vet vilka som kommer utnyttja fundamentalismen”176 går det att utläsa att det är just dessa 

antimuslimska krafter han menar, som dessutom beskrivs som en för stor grupp eftersom de är 

”tillräckligt många som talar för sin sak”.177 Denna grupp som Helmerson refererar till kan 

tolkas vara en referens till Sverigedemokraterna, eftersom partiet året innan för första gången 

fick så pass stort stöd att de blev Sveriges tredje största parti.178 

De mer konkreta topikerna som används i argumentationen är kvinnoförtryck, Islam och 

religiös fundamentalism, men det kan vid närmare läsning förstås att argumenten också grundar 

 
172 Helmerson, 2015, s. 4. 
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178 Data.val.se,”Röster - Val 2014”, https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html, 2014, [Häm-
tad: 24 april 2020]. 
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sig i invandrare (eftersom kulturen i förorten ställs i motsats till en västerländsk kultur).179 Vad 

detta skifte i diskursen beror på är svårt att veta, men det är inte otroligt att det har att göra med 

att de tidigare nämnda Sverigedemokraterna år 2014 blev Sveriges tredje största parti. Edward 

W. Said beskriver i sin bok hur västvärlden länge har haft ett maktövertag över orienten som 

har manifesterat sig på olika sätt, men som har skapat en distinktion: ”dem” och ”oss”. Ett 

modernt skifte skedde efter andra världskriget och krig som bland annat Oktoberkriget 1973, 

där USA tog över rollen som imperium efter Frankrike och Storbritannien.180 I följd av detta 

började araben som karaktär, eller snarare karikatyr, dyka upp i amerikansk populärkultur och 

framstod ofta som ondskefull, ohederlig och sexgalen.181 Att Sverige i sin tur är ett väldigt 

amerikaniserat land är en självklarhet för de flesta,182 därför är det inte konstigt att även Sverige 

har influerats av denna karikatyr av arabstaterna. Anledningen till att denna stereotypiska bild 

av araber och muslimer som kvinnoförtryckare och våldsbenägna fortfarande reproduceras i 

media, trots att Saids bok är skriven 40 år tidigare, skulle kunna bero på terrorattentatet mot 

Twin Towers i New York. Efter detta har bilden av araber och muslimer som onda terrorister 

ökat i såväl amerikanska som internationella medier, däribland Sverige.183 

 

2.8. Sammanfattning 
Viklund och Mehrens menar att retoriseringsprocessen består av tre kriterier: att ett antal topi-

ker samlas runt ett begrepp på ett nytt sätt, att man kan se en ökning av topiker över tid samt att 

denna ökning och anhopning av topiker leder till en ambiguitet kring begreppets innebörd. De 

menar dessutom att ett begrepp som inte har retoriserats främst utmärker sig för att användas 

på ett homogent sätt.  

Tidigt i min analys visar jag hur begreppet ”förort” används på ett likartat sätt, oftast i 

relation till topiken transport och kommunikation. Begreppet besitter inte vid denna tidpunkt 

en särskilt negativ laddning och är inte tydligt präglad av en ideologi. Precis som Viklund och 

 
179 För fler exempel se: Åsne Seierstad, ”Islamofoberna och IS drivs av samma hat mot livet”, Dagens Nyheter, 
17 november 2015, s. 8.; Erik Helmerson, ”Så länge ni förnekar det lever hedersvåldet kvar”, Dagens Nyheter, 
23 augusti 2015, s. 4.; Hédi Fried och Solvig Ekblad, ”Det förflutnas tragedier går igen i dag”, Dagens Nyheter, 
9 september 2015, s. 8–9. 
180 Said 2016, s. 424. 
181 ibid., s. 427. 
182 T.ex.: Maria Askerfjord Sundeby, ”Amerikaniseringen – en jakt på godkännandestämpeln”, SVT, 21 april 
2016, https://www.svt.se/kultur/bekraftelse-usa [Hämtad: 22 maj 2020] & Dan Jönsson, ”Vem vågar prata om 
den kulturella identifikationen med USA?”, Sveriges Radio, 8 sep 2014, https://sverigesradio.se/sida/arti-
kel.aspx?programid=503&artikel=5957137 [Hämtad: 22 maj 2020]. 
183 Evelyn Alsultany, “Arabs and Muslims in the Media after 9/11: Representational Strategies for a ‘Postrace’ 
Era.” American Quarterly, vol. 65, no. 1, 2013, s. 161–169, www.jstor.org/stable/41809552 [Hämtad: 21 maj 
2020]. 
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Mehrens beskriver i sin artikel, är det svårt att finna en specifik tidpunkt där ett skifte i retori-

seringen sker, men på mitten av 1900-talet blir begreppet ”förort” mer negativt laddat och för-

orterna refereras ofta till som ”problemområden” eller fyllda av betong. Den geografiska plat-

sen ”förorten” beskrivs mer och mer som en plats där ingen frivilligt vill bo, och diskursen 

kring den blir mer och mer negativ. Det första kriteriet för retoriseringen anses vara att nya 

topiker samlas runt begreppet. Sådana topiker, som inte präglat begreppet under periodens 

första år, har varit bland annat invandrare, segregation och betong. Under 2000-talet är denna 

ökning påtaglig, då allt fler topiker samlas kring begreppet (Islam, kvinnoförtryck, religiös 

fundamentalism) samtidigt som tidigare topiker också i viss mån finns kvar (kultur, invandrare, 

segregation och social ordning). Begreppet får även under 2000-talet en tydligare ideologisk 

innebörd som grundar sig i den orientalism som västvärlden präglas av. Problemområdena går 

också från att benämnas som specifika förorter till generella förorter eller förorten under sent 

1900-tal.  

Eftersom studien inte är kvantitativ kan det finnas problem med att bedöma ifall det andra 

kriteriet är uppfyllt, det vill säga att topikerna förekommer mer frekvent under historiens gång. 

Bakgrunden till kriteriet handlar om att en retorisering inte består i endast ”en eller flera perso-

ners aktiva val att argumentera genom detta begrepp på ett nytt sätt”.184  Eftersom jag i min 

analys ger ett flertal exempel, från olika år och författare, på hur begreppet kontinuerligt an-

vänds på nya sätt anser jag därför att en sådan ökning i användning av topiker ändå sker. De 

två första kriterierna är också beroende av varandra, vilket innebär att om det första kriteriet 

har uppfyllts, har förmodligen det andra också gjort det. För en mer djupgående analys av reto-

riseringsprocessen av begreppet ”förort” krävs dock en mer omfattande studie, med fördel även 

innehållandes en kvantitativ studie. 

Det sista kriteriet rör begreppets ambiguitet. Det innebär att det finns en tvetydighet i vad 

begreppet betyder. Detta kriterium är som visat uppfyllt, och ses tydligt i skiftet från att tala om 

vissa förorter, till förorter generellt, när författarna egentligen menar vissa. I begreppet finns då 

plötsligt en argumentativ kraft, med implicita argument. Som läsare ska man helt enkelt accep-

tera att förort innebär en plats fylld av invandrare, fundamentalism och kvinnoförtryck, trots att 

detta i praktiken omöjligt kan syfta till alla landets förorter. Begreppet har på så sätt erhållits en 

tvetydighet eftersom det dessutom betyder en mindre stad som står i förhållande till ett större 

samhälle.185 Jag har alltså med min undersökning upptäckt en utökad betydelse av begreppet 

 
184 Viklund och Mehrens 2013, s. 62. 
185 Svenska Akademiens ordbok (SAOB), förort, tryckår: 1927, tillgänglig: https://www.saob.se/arti-
kel/?seek=f%C3%B6rort&pz=1#U_F2941_120322 [Hämtad: 25 maj 2020]. 
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förort och att det finns en diskurs kring förorten som inte nödvändigtvis stämmer överens med 

den lexikala. Hos den läsare som möts av begreppet ”förort” kan det därmed uppstå en förvir-

ring: Vilken typ av förort är det författaren syftar på? 



 33 

Käll- och litteraturförteckning 
Alfredson, Lena, ”Konferens om barn i förort: Den enda oasen har barnen skapat själva”, Dagens Nyheter, nr. 

265, 29 september 1976, s. 31. 

 

Allmännyttan, ” 1946–1975 Allmännyttan byggs ut och bostadsbristen byggs bort”, https://www.allmannyt-

tan.se/historia/historiska-epoker/1946-1975-allmannyttan-byggs-ut-och-bostadsbristen-byggs-bort/ [Hämtad: 17  

maj 2020]. 

 

Alsén, Olle, ”Bildt och de fria radikalerna”, Dagens Nyheter, nr. 230, 26 augusti 1986, s. 2. 

 

Alsultany, Evelyn, “Arabs and Muslims in the Media after 9/11: Representational Strategies for a ‘Postrace’ 

Era.” American Quarterly, vol. 65, no. 1, 2013, s. 161–169, www.jstor.org/stable/41809552. 

 

Askerfjord Sundeby, Maria, ”Amerikaniseringen – en jakt på godkännandestämpeln”, SVT, 21 april 2016, 

https://www.svt.se/kultur/bekraftelse-usa [Hämtad: 22 maj 2020]. 

 

Bornholm, Helena, ”Det här är Dennispaketet. DN reder ut begreppen om den största trafiksatsningen sedan 60-

talet”, Dagens Nyheter, 15 september 1994. https://www.dn.se/arkiv/stockholm/det-har-ar-dennispaketet-dn-re-

der-ut-begreppen-om-den-storsta-trafiksatsningen-sedan-60-talet/ [Hämtad: 15 maj 2020]. 

 

Bostadsbyggnadsutredningen, Höjd bostadsstandard: betänkande, Stockholm: Esselte, SOU 1965:32, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-617108 [Elektronisk resurs]. 

 

Boström, Håkan, ”Miljonprogrammet: Egenmakt ger ökad trivsel”, Dagens Nyheter, 21 mars 2009, s. 4. 

 

Brors , Henrik, ”FP gör soloräd för att nå nya väljare”, Dagens Nyheter, 21 november 2009, s. 11. 

 

Cullberg, Johan, ”Nya höghusområdena ger psykisk ohälsa”, Dagens Nyheter, nr. 150, 5 juni 1981, s. 2. 

 

Data.val.se,”Röster - Val 2014”, https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/R/rike/index.html, 2014. 

 

DN:s Arkiv, tillgängligt: https://arkivet.dn.se/ 

 

Ericsson, Urban, Molina, Irene & Ristilammi, Per-Markku, et al., ”Miljonprogram Och Media: Föreställningar  

Om Människor Och Förorter”, Norrköping: Integrationsverket, Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2002. 

 

Eriksson, Anders, ”Metaforens makt: Politisk retorik och utanförskap”, Retorisk Kritik, Otto Fischer, Patrik  

Mehrens och Jon Viklund (red.), Ödåkra: Retorikförlaget, 2014, s. 103–116. 

 

Falk, Jan, ”Kul för kulturen i stan”, Dagens Nyheter, 7 november 1993, s. 16. 



 34 

 

Foucault, Michel, Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970, 

övers. Mats Rosengren, Stockholm: Stehag, 1993. 

 

Fried, Hédi och Ekblad, Solvig, ”Det förflutnas tragedier går igen i dag”, Dagens Nyheter, 9 september 2015, s. 

8–9. 

 

Helmerson, Erik, ”Så länge ni förnekar det lever hedersvåldet kvar”, Dagens Nyheter, 23 augusti 2015, s. 4. 

––, ”Vill du få gehör för din sak - kritisera dina vänner”, Dagens Nyheter, 30 augusti 2015, s. 4. 

 

Hofsten, Erland, ”Stockholm – byggd miljö”, Dagens Nyheter, nr. 159, 14 juni 1972, s. 2. 

 

Holmberg, Sten, ”Hur en tunnelbana kommer till”, Spårvägsmuseet, 1960. Tillgängligt via: stockholmskal-

larn.se. 

 

Jönsson, Dan, ”Vem vågar prata om den kulturella identifikationen med USA?”, Sveriges Radio, 8 sep 2014, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5957137 [Hämtad: 22 maj 2020]. 

 

Kantor, Jan, ”Så vill s rusta gamla förorter”, Dagens Nyheter, 27 oktober 1993, s. 5. 

––, ”Torpe nytt borgarråd. Rektor tar över när Anna Lindh är barnledig”, Dagens Nyheter, 21 december 1993, s. 

4. 

 

Kjellander, Claes-Göran, ”Varför blev det värst i Haninge?”, Dagens Nyheter, 9 maj 1994, s. 2. 

 

Klemperer, Victor & Andersson, Tommy, 2006, LTI: tredje rikets språk : [lingua Tertii imperii] : en filologs 

anteckningsbok, Glänta, Göteborg. 

 

Koselleck, Reinhart & Retzlaff, Joachim, 2004, Erfarenhet, tid och historia: om historiska tiders semantik, Dai-

dalos, Göteborg. 

 

Kågström, Anna, ”Björken spränger betongen”, Dagens Nyheter, nr. 299, 3 november 1989, Bilaga: På stan, s. 5. 

 

Lahti Edmark, Helene, ”Förort i Fokus - Interventioner För Miljoner: Nordisk Forskning Om Interventioner i 

’Utsatta’ Bostadsområden: En Kunskapsöversikt”, Norrköping: Integrationsverket, 2002. 

 

Lindqvist, Janne, 2016, Klassisk retorik för vår tid, 2., rev. uppl. edn, Studentlitteratur, Lund. 

––, ”Känslans platser”, Rhetorica Scandinavica, 2018:78, s. 63–74. 

––, ”’Skönheten är specifik för varje ålder’: Människans åldrar i Aristoteles Retoriken”, Berättelser, retorik och 

medier: Texter till minne av Sofi Qvarnström, Tommy Bruhn (red.), Lund: Lund universitet, 2020, s. 89–118. 

 



 35 

Lundqvist, Åke, ”När klottret övertog det offentliga rummet”, Dagens Nyheter, 24 februari 2001, s. 2. 

 

Magnusson, Lars, Håller den svenska modellen?: arbete och välfärd i en globaliserad värld, 2. uppl., Lund: Stu-

dentlitteratur, 2013. 

 

Mediearkivet Retriver Research, tillgängligt: http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive?. 

 

Mehrens Patrik & Viklund Jon, ”Retoriseringen av begreppet 'folk' i 1800-talets Sverige”, Rhetorica Scandina-

vica 2013:63, s. 54–71. 

 

Nationalencyklopedin, Dagens Nyheter, tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklo-

pedi/lång/dagens-nyheter [Hämtad 24 maj 2020]. 

––, kommunala sambandet, tillgänglig: http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kom-

munala-sambandet [Hämtad: 18 maj 2020]. 

 

”Nationen: Ortens historia”, UR Play, 2016 tillgänglig: https://urplay.se/program/199005-nationen-ortens-histo-

ria  [Hämtad 27 mars 2020]. 

 

Pollack, Ester, En studie i MEDIER OCH BROTT, Avhandling nr 19, Avdelning för medie- och kommunikat-

ionsvetenskap, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholm Universitet, 2001. 

 

Rojas, Mauricio & L Du Rietz, Anita, ”’Ge låginkomsttagarna skatterabatt’”, Dagens Nyheter, 14 augusti 2000, 

s. 4.  

 

Said, Edward W. & Sjöström, H.O. 2016, Orientalism, Nyutg. edn, Ordfront, Stockholm. 

 

Samec, Ann-Charlotte, ”Birkastaden fruktar saneringsvågen”, Dagens Nyheter, nr. 315, 20 november 1975, s. 

20. 

 

Sander, ”Vi förbannade fyrtiotalister”, Dagens Nyheter, 24 januari 1993, s. 2. 

 

Seierstad, Åsne, ”Islamofoberna och IS drivs av samma hat mot livet”, Dagens Nyheter, 17 november 2015, s. 8. 

 

Shamohammadi, Karim, ”Böneutrop stör alla som inte ber”, Dagens Nyheter, 29 december 2009, s. 35. 

 

Sjönell, Bengt, ”Medborgarvärn eller högre polislöner”, Dagens Nyheter, nr. 282, 16 oktober 1960, s. 2. 

 

Skinner, Quentin & Tully, James, 1988, Meaning and context: Quentin Skinner and his critics, Polity, Cam-

bridge. 

 



 36 

Stockholms stad, “Stockholm - Europas kulturhuvudstad 1998 AB”, https://stadsarkivet.stockholm/berattelser-

ur-arkiven/arkivartiklar/s/stockholm---europas-kulturhuvudstad-1998-ab/, [Hämtad 15 maj 2020]. 

 

Storstadskommittén [medarbetare], Rosor av betong: en antologi till delbetänkandet Att växa bland betong och 

kojor - om barns och ungdomars uppväxtvillkor i storstädernas utsatta områden, Stockholm: Fritze, 1997: 62,  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-7266233SOU [Elektronisk resurs]. 

 

Storstadsutredningen, Välfärd och segregation i storstadsregionerna: underlagsrapport, Stockholm: Allmänna 

förl., SOU 1990:20, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:sou-8351025 [Elektronisk resurs]. 

 

Strömbäck, Jesper, Andersson, Felicia, Nedlund, Evelina, et al., ”Invandring i Medierna: Hur Rapporterade  

Svenska Tidningar Åren 2010–2015?”, Stockholm: Delegationen för migrationsstudier, Delegationen för migrat-

ionsstudier, 2017:6. 

 

Sundström, Anders, ”S vill ha T-bana mellan förorterna”, Dagens Nyheter, 28 oktober 1993, s. 4.  

Svenska Akademiens ordbok (SAOB), förort, tryckår: 1927, https://www.saob.se/arti-

kel/?seek=f%C3%B6rort&pz=1#U_F2941_120322. 

 

Söderquist, Arne, ”Bostadssaneringen”, Dagens Nyheter, nr. 240, 4 september 1976, s. 2. 

 

Thente, Jonas, ”Eija Hetekivi Olsson sparkar upp mot de fina klasserna”, Dagens Nyheter, 30 juli 2019, s. 2. 

 

Tidningar.kb.se, tillgängligt: https://tidningar.kb.se/. 

 

ÅL, ”Blanda boendet bättre!”, Dagens Nyheter, nr. 348, 23 december 1979, s. 2  

 

Åman, Johannes, ” Utanförskap svag grund för ett parti”, Dagens Nyheter, 20 januari 1993, s. 2. 

 

Osignerade tidningsartiklar 

”Beslutsfärdigt för Norrmalm” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 155, 11 juni 1945, s. 4. 

 

”Billigare resor” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 170, 27 juni 1965, s. 2. 

 

”Biltjuvarna”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 80, 1958, s. 2. 

 
”Bostadskön ringlar till grannstäderna” [osign.], Dagens Nyheter, 5 december 1952, s. 1 & 30.  

 

”Bygga smått eller stort?” [osign.], Dagens Nyheter, 7 juli 1960, s. 2. 

 

”Den förtätade staden” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 193, 20 juli 1989, s. 2. 



 37 

 

”Den tröstlösa kön” [osign.], Dagens Nyheter, 30 augusti 1966, s. 2.  

 

”Den tröstlösa kön”, Dagens Nyheter, 30 augusti 1966, s. 2. 

 

”Dom kallar oss svartskallar’”, Dagens Nyheter, nr. 19, 21 januari 1977, s. 8. 

 

”Fler bostäder kan byggas i centrala Stockholm” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 301, 4 november 1952, s. 2. 

 

”Förorterna vill inte vänta ett halvår på fri övergång” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 86, 30 mars 1947, s. 8. 

 

”Förorterna vill inte vänta ett halvår på fri övergång” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 86, 30 mars 1947, s. 8. 

 

”Hyresfrågan” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 75, 18 mars 1951, s. 2. 

 

”Kulturnämnd för förorter” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 259, 23 september 1956, s. 2. 

 

”Käppar i hjulet” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 108, 22 april 1965, s. 2. 

 

”Matt spårvägsdebatt” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 141, 29 maj 1951, s. 2.  

 

”Modet att syna fördomar” [osign.], Dagens Nyheter, 21 februari 2000, s. 2. 

 

”Polisbristen i Stockholm”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 124, 8 maj 1952, s. 2. 

 

”Res kollektivt” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 77, 20 mars 1967, s. 2. 

 

”Splittrad storstad” [osign.], Dagens Nyheter, 11 mars 1966, s. 2. 

 

”Sprid ungkarlshotellen vädjar man i Katarina”, [osign.], Dagens Nyheter, nr. 56, 1958, s. 2. 

 

”Stor-Stockholms långa kö” [osign.], Dagens Nyheter, 28 oktober 1965, s. 2. 

 

”Subventioner till nybyggen i Stockholm” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 102, 15 april 1951, s. 2. 

 

”Trafikanter lova blockad om höjt pris” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 28, 30e januari 1933, s. 3. 

 

”Tunnelbanan i Sveavägen stadskollegiet önskemål” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 47, 18 februari 1938, s. 4. 

 

”Tunnelbanan” [osign.], Dagens Nyheter, nr. 142, 28 maj 1941, s. 3. 



 38 

Bilaga 1. 
 

 

 


