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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur den mediala debatten om särskilt utsatta områden förs under åren 

2013 till 2021 i fyra olika svenska nyhetsmedier. Urvalet av material består av 45 debattartiklar där 

tolkningen av särskilt utsatta områden illustreras. Syftet är att besvara frågorna på vilka sätt förorter 

speglas i debattartiklarna, samt vilka utmärkande drag i debatterna som påvisar stigma. Studien 

genomförs enligt Faircloughs metod för kritisk diskursanalys och följer hans tre dimensioner, i syfte 

att lyfta fram språkets diskurser. Genom kritisk diskursanalys ges kapaciteten att belysa kontexter 

som återfinns mellan raderna, lingvistiska egenskaper, budskap och ordvalets mening. Det är dessa 

aspekter som skapar resultatets komplexa natur och ger dimension för diskussionen. Den tidigare 

forskningen i uppsatsen fokuserar närmare på relevanta sociala fenomen uppdelade i tre 

huvudsakliga teman, som vi anser är relevanta vid studerandet av särskilt utsatta områden. Målet är 

att resultatet i längden kan komma att bidra som kompletterande material för redan tidigare 

forskning. Fortsättningsvis appliceras teoretiska ramverk om stigmatisering, som ämnar till att 

förklara det sociala perspektivet i den kritiska diskursanalysen. Genom analys av debattartiklar 

lyfter uppsatsen fram språkets mediala makt i den sociala praktiken, samt hur den med 

appliceringen av det teoretiska ramverket om stigma kan påvisa social marginalisering i samhället. 

Resultatet visar att värdeladdade diskurser i debattartiklar och negativa åskådningar på särskilt 

utsatta områden, ytterligare bidrar till territoriell stigmatisering. Vilket även ger utrymme till fortsatt 

marginalisering, likaså försvårar ett kollektivt engagemang mot en samhällsomvandling.  
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1. Inledning 

På tre år har 170 personer dött, 273 skjutningar har skett och enbart under 2021 har 40 människoliv 

gått bort (Polisen, 2021). Utifrån denna statistik kan vi konstatera, samt även bevittna en ökad 

offentlig gängkriminalitet. Åren vi valt att studera sträcker sig från 2013 till 2021, detta med 

anledning av att det under 2013 uppstod en rad upplopp runt om bland Stockholmsförorter. 

Däribland en ökning för brott mot enskild person och egendom (BRÅ, 2020). Under dessa år har 

utvecklingen i olika förorter i Stockholm utsatts för ytterligare händelseförlopp som en följd av de 

ökade skjutningarna och den öppna kriminaliteten (Polisen, 2021). Debatterna i media om varför 

särskilt utsatta områden ser ut som dem gör, syns alltmer i medias flöde och är ett frekvent 

återkommande ämne. Samtidigt sker en splittring mellan åsikterna inom ämnet. Genom att 

analysera debattartiklar skrivna om dessa konflikter och händelseförlopp hoppas vi på att belysa om 

de föranleder till ytterligare problematik i social kontext och eventuell ökad stigmatisering av 

förorter. 

Denna uppsats strävar efter att närmare undersöka hur den mediala debatten förs kring ämnet om 

förorter, mer specifikt polisens benämnt särskilt utsatta områden. Huruvida verkligheten speglas i 

dessa områden, eller om uppfattningen är påverkad av människors stigmatiserade åsikter, är 

kunskapsluckan vi hoppas på att fylla. Vart vi finner brister i diskussion om förorter, är i den 

vedertagna influensen som nyheter har på individ - och samhällsnivå dagligen. Genom tidigare 

forskning konstaterar vi att flertal artiklar främst riktar sig åt det negativa hållet, där fokuset hamnar 

på de strukturella problemen som en bidragande faktor till stigmatiseringen. Det vi anser som en 

befintlig brist är hur den tidigare forskningen ytterligare bidragit till en sårbar situation, genom att 

ligga till grund för opinionsbildning med utrymme för ökad marginalisering. Med stora 

nyhetsmedier som plattform för debatter kan en felaktig representation av särskilt utsatta områden 

fortlöpa det underliggande stigmat i samhället. Rapporterna och medias användning av polisens 

kategoriseringar skapar ytterligare samhällsskildring samt segregering mellan orter inom samma 

stad.  Uppfattningen om förorten där sten kastas, kriminalitet och narkotikahandel styr samhället 

uppmärksammas allt oftare i medierna. Med denna uppsats strävar vi därmed efter att synliggöra 

debattartiklarnas inflytande på samhället, strukturella problem, samt den stigmatiserade synen på 

särskilt utsatta områden. 
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1.2 Bakgrund 

I Sverige finns det idag enligt polisens senaste lägesrapport 61 utsatta områden där 25 av dem ligger 

i Stockholms län, varvid det inom kategorin av utsatthet återfinns tre graderingar av risknivåer 

(Stockholms Handelskammare, 2019). Graderingen går från utsatt område, riskområde till särskilt 

utsatt område. Denna uppsats kommer att titta närmare på graderingen särskilt utsatt område, på 

grund av att polisens benämning gentemot medias representation av orterna skiljer sig. Enligt 

polisen (2021) karaktäriseras utsatta områden av en låg socioekonomisk status, där det finns 

kriminella påtryckningar på det lokala samhället. Det går att kritisera huruvida kategoriseringarna 

polisen gjort är rimlig. Med detta syftar vi till att bakgrunden avseende kategorierna inte 

nödvändigtvis talar för en fullständig sanning, sett till att bedömningen inte görs utmed 

vetenskapliga metoder. Det framgår på polisens (2021) egna hemsida att en bedömning görs under 

en viss period av året där fall för varje ort revideras, för att sedan bedöma vilken kategori de tillhör 

(Polisen, 2021). Det finns därmed skäl att ifrågasätta kategoriseringens transparens och 

tillförlitlighet då bedömningen görs utifrån enskilda fall, något som enligt vår mening inte talar för 

en hel ort och dess invånare. Avgränsningen till att enbart studera Stockholms län ger 

förhoppningsvis en tydligare förklaring av såväl begreppet särskilt utsatt område, som effekten och 

innebörden av den i den sociala praktiken. Även i materialets mängd och relevans fann vi att 

debattartiklar gällande särskilt utsatta områden återkommande förhöll sig till främst västerort i 

Stockholm.                                  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att närmare undersöka hur den mediala debatten talar om, samt speglar 

bilden av benämnt särskilt utsatta områden. Vi vill under studiens gång undersöka vilken bild av 

dessa områden de mediala debatterna förmedlar. Med tanke på att debattartiklar innefattar 

personliga åsikter kommer vi att använda oss av kritisk diskursanalys för att analysera texternas 

natur, samt urskilja på vilket sätt debattörens artiklar i de stora nyhetsmedierna framför bilden av 

förorterna. Genom en kartläggning av utmärkande drag i texterna undersöker vi på vilka sätt 

diskussionen som förorterna fortlöper stigmatisering, samt problematiken med bristfälligt proaktivt 

arbete för att förhindra marginalisering i förorterna.     

Frågeställningarna i uppsatsen:  

●        På vilka sätt speglas förorterna i debattartiklarna? 

●        Har debattartiklarna utmärkande drag som kan bidra till stigmat av förorterna?  



6 
 

1.4 Uppsatsens disposition 

I uppsatsen inledande kapitel presenteras en inledning och bakgrund som tillsammans med 

problemformuleringen beskriver brister med tidigare forskning om förorter, samt hur den debatten 

skiljer sig från polisens egen kartläggning och kategorisering. Följande presenteras även syfte och 

frågeställningar som specificerar uppsatsens grunder. För förtydligande av uppsatsens grund och 

nyckelord avslutas det inledande kapitlet med en djupare definition om särskilt utsatta områden, och 

innebörden av polisens identifiering. 

I kapitel två redovisar vi en översiktlig förklaring till den tidigare forskningen som finns inom det 

valda området. Den tidigare forskningen ansluter till både uppsatsens frågeställningar samt syfte. 

Här presenterar vi tre olika perspektiv som grundar sig i ämnet om särskilt utsatta områden. De tre 

perspektiven syftar till att bidra läsaren med en utökad förståelse kring ämnets dimensioner samt 

bygga på syftet av kunskapsluckan. Sedermera förbättra uppfattningen om brister och 

problemformulering vi inleder uppsatsen med. I det tredje kapitlet redogör vi för det teoretiska 

ramverket som uppsatsens diskussion och analys utgår från. Kapitel fyra går igenom den valda 

metodansatsen som är kritisk diskursanalys, samt de tre olika teman som diskursanalysen innefattar. 

I kapitel fem övergår vi till att presentera materialet som består av 45 debattartiklar, där vi 

rangordnat dessa i en numrerad ordning för att förenkla kodningsprocessen. I det sjätte kapitlet 

påbörjas textanalysen, där vi efter gedigen läsning av varje artikel gjort ett urval av samtliga i form 

av citatutdrag. För varje utdrag följer en beskrivande kommentar samt tillhörande kod, som 

tillsammans utgör grunden för analysen. Följaktligen i det sjunde kapitlet sammanfattas uppsatsens 

resultat och analys efter de tre huvudsakliga diskursanalytiska teman i relation till uppsatsens 

frågeställningar. Slutligen i kapitel åtta redovisas en avslutande diskussion där uppsatsen summeras, 

diskuteras och jämförs med resultaten enligt de tre kategorier som presenteras under 

innehållsförteckningen. 

1.5 Definitioner av utsatta områden 

Enligt polisens beskrivning och kriterier innebär ett utsatt område ett geografiskt avgränsat område 

som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status, där kriminella har en inverkan på samhället 

(NOA 2019:4). Även det Brottsförebyggandet Rådets definition lyder i linje med polisen och 

regeringens beskrivning. Ett särskilt utsatt område är en stadsdel som utöver kriterierna ovan, även 

under en längre tid omfattats av problem med upplevd otrygghet bland invånarna i orterna. Kraven 

för att klassificeras som ett särskilt utsatt område grundas i att det skall ske påtryckningar från 

samhället.  
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Det kan röra sig om hot och utpressning eller indirekta påtryckningar; våldshandling med risk att 

skada tredje man, öppet bedriven narkotikahandel och ett utåtagerande missnöje mot samhället 

(NOA 2019:4). 

En identifiering av ett utsatt område, risk område eller särskilt utsatt område enligt polisen (2021) 

görs genom olika metoder. Varvid de första steget är genom frågor till lokala poliser, i syfte att få 

en förståelse över det lokala områdets status. Därefter genomförs en bedömning av NOA med en 

mängd olika fall under en utvald period för ytterligare lägesbild. Tanken bakom metoden är att 

lägesbilden ger en överskådlig vision, i syfte att underlätta polisens vetskap kring vart dem bäst och 

mest effektivt ska fördela ut resurserna mot brottsbekämpningen (Polisen, 2021). Polisen har 

sammanställt en lägesbild för att förebygga brott i orter vars problem har stor inverkan på samhället. 

Lägesbilden syftar till att kartlägga de områden som är av särskild betydelse och behov av extra 

polisiär närvaro (Polisen, 2021). Fördelningen av resurserna efter lägesbilderna ger även 

möjligheten till att effektivisera fördelningen efter kategoriseringen av de utsatta områdenas 

risknivå1. 

Ett särskilt utsatt område innefattar ytterligare kriterier utöver de ovannämnda för vad som placerar 

dessa områden inom de särskilt utsatta: 

●        Individer bosatta i dessa områden känner ett allmänt obehag att delta i rättsprocesser då det i 

större utsträckning innefattar en inre kultur baserat på erfarenheter, om att våldshandlingar 

mot vittnen, målsägare och anmälare sker i området. 

●        Större svårigheter eller näst intill omöjligt för polisen att fullfölja sitt arbete och uppdrag. 

●        Det avvikande läget och den bristande välfärden föranleder till att det uppstår parallella 

samhällsstrukturer2. 

För denna studie kommer vi att undersöka särskilt utsatta områden, utifrån polisens egna 

kategoriseringar och myntade begrepp. Dock är detta inte en okontroversiell metod då bakgrunden 

till studien tar sin grund i att kategorisering och reducering av områden är vad som skapat den 

segregering och ökade marginalisering som råder. Med anledning av detta kommer vi därmed inte 

att låta studien utgå ifrån att polisens definitioner är korrekta enligt verkligheten.  

 
1  Se bilaga 2 för bildrepresentation. Polisens tre följande kategoriseringar: Utsatt område, riskområde, särskilt utsatt 

område (Polisen, 2021). 
2 Följande ordning och beskrivning utgår ifrån Polisens lägesrapport för särskilt utsatta områden 2021. (ibid) 
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Vi kommer att använda definitionerna i en slutlig jämförande diskussion för att studera om det 

föreligger en betydelse i vetenskaplig uppfattning, genom debattartiklarnas användning och 

spegling av särskilt utsatta områden. 

 

2. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning för att belysa studiens syfte. Vi 

kommer inledningsvis att presentera forskning rörande territoriell stigmatisering, som belyser 

individers egna upplevelser i de särskilt utsatta områdena. Vid sökandet av tidigare forskning fann 

vi att en övervägande del av studier och böcker främst går åt det negativa hållet. Det innebär att vi 

utan större övervägande lyft fram tidigare forskning i den mån vi hittat det (Holme & Solvang, 

2006, 51). Genom induktiv ansats lyfter vi tillsammans med den tidigare forskningen upp olika 

teorier, för att slutligen med hjälp av metoden besvara våra frågeställningar. Vidare skildras 

lokalbefolkningens uppfattning om polisens roll i förorten, för att slutligen beakta den mediala 

synen av förorten som ett utsatt område. Vi strävar efter att belysa rådande strukturella problem 

samt huruvida speglingen har en bidragande faktor till den ökande stigmatiseringen. I syfte att 

avgränsa sökmaterialet till att enbart skildra texter som förhåller sig till förorter i Stockholm, har vi 

använt oss av begreppen “debatt”, “förort”, “särskilt utsatta områden”, “gäng” och “Stockholm”. 

Artiklarna inhämtades från databaser genom Uppsala universitetsbibliotekets hemsida, där vi främst 

använde oss av Media Retriever, ProQuest Social Science Premium Collection samt Web of 

Science. 

För urvalet av material inom vår tidigare forskning används studier av forskaren Paulina De Los 

Reyes, som vi mer frekvent återkommer till. Då vi fann att hon är en av forskarna som väldigt 

tydligt riktat in sig på social marginalisering och utsatthet kring Stockholms förorter. I och med 

forskningens omfattande funktion kring utsatta områden följde ett naturligt samband mellan hennes 

forskning och vår studie. 

2.1 Den verkliga förorten 

Den allmänna benämningen av särskilt utsatta områden skulle vi kunna anse som en synonym för 

förort, då uppfattningen och verkligheten av förorten har förändrats. Förändringen skiljer sig 

beroende på vilken orsak som ligger till grund för den pågående skiftningen, i både vardagligt liv 

och inom debatt. Sättet debatten om förorten förs skiljer sig likaså, varierande från positiv till 

negativ föreställning.  
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Debatten har under de senaste tjugo åren kumulerat vad vi idag beskriver som utsatt, problematisk, 

farligt och våldsamt (Gerell et al, 2020, 16). Vid miljonprogrammets migration krackelerade den 

fundamentala samhällsplanen för vad som skulle förbättra bostadsmarknaden och infrastrukturen. I 

stället för att utveckla metropoler blev det startskottet för en fortsatt marginalisering av individer 

och samhällen (Fell et al, 2021). Genom att miljonprogrammen idag kartläggs och kategoriserats av 

polisen som utsatta områden, öppnar det upp en redan sårbar situation till ytterligare exploatering av 

media och allmänhetens åsiktsbildning (Ibid, 2021). 

Forskning påvisar att medias val när det kommer till framställningen av förorter har betydande 

påverkan. Bilden av att dessa områden präglas av fattigdom, utanförskap, där kriminalitet inte 

skapar positiva förutsättningar i utvecklingen av orterna (Fell et al, 2021., De los Reyes, P., & 

Lundström, M. 2021). Ett framtaget resultat av artiklar skildrar betoning på problematiken i 

förorterna, där orterna signalerar ödelagda torg med polisbilar. Dessa uppfattningar orsakar således 

stigma, som sedermera skapar verklighet återspeglad till omvärlden (Massa, A., & Boccagni, P. 

2021). Bilden av förorten som speglas kan leda till den negativa spiralen av ökad marginalisering av 

samhällen och individer. Politiker använder dessa områden för att i kommande val urskilja sig i 

samhällsdebatten och främja sin position vid oppositionen (Gerell et al, 2020, 17., Stockholm 

handelskammare, 2019). Särskilt utsatta områden har under flera decennier fallit i skuggan av 

myndigheters uttalanden för olika samhällssatsningar. Satsningarna har ett legitimt syfte men kan 

ses utifrån ett perspektiv som i stället adderar till stigmatiseringen, av vad dessa förorter föreställs 

som i media. Detta kan förklaras genom föreställningar, rykten samt fördomar, som skapar 

paradoxal effekt av befolkningens tro att hjälpen från myndigheterna rimligtvis inte resulterar i 

något gott (BRÅ 2018:6). 

Resulterande, orsakar stigmatiseringen att den familjära, bebodda, livliga plats som dessa orter är 

för invånarna, i stället framförs som problematiska. Med den problematiska bilden framförd i 

offentligheten föranleder det till ökad territoriell stigma och förstärkta stigmatiserade tankegångar. 

Utsatta förorter går att förknippa med det postkoloniala perspektivet för stereotypifiering, där 

generalisering av olika etniciteter sker i diskussioner om ”vi och dom” (Hall, 1997, 233., 

Lundström, C, 2017. & Hu, B. 2018). Massmedia eller populärkulturen formaterar och typifierar 

möjligtvis olikheter som något avvikande, utöver det vanliga och extraordinärt. Skillnaderna mellan 

förorter inom en och samma stad, normala och utsatta, blir till en form av virtuell och samtidigt 

verklig dragkamp när det gäller representationen i media (Hall, 1997, 233). 
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Med detta som bakgrund vill vi belysa hur olika uppfattningar finns om förorter. Att det inte råder 

någon faktamässig förklaring eller självklar bild.  

Konstruktionen skapas utifrån upplevelser, där reportrar, politisk debatt och invånare, alla på dess 

egna sätt, kan beskriva vilken bild de har av en och samma plats. Vidare kommer vi att belysa synen 

på rättsväsendet, för att skildra hur media och politiken sammanflätas i det polisiära arbetet. 

2.2 Polisiärt förtroende i särskilt utsatta områden 

Synen på polisens insatser i förorterna har i hög grad kritiseras (De los Reyes et al, 2014). 

Våldsamheter, nedvärderade uttal och maktmissbruk är idag en normaliserad beskrivning från 

lokalbefolkningen gentemot polisens arbete i förorterna (Ibid).  Rapportering om händelser i 

förorterna blir mer frekventa i media, där det skildras ett splittrat perspektiv på ansvarstagande och 

nödvändiga åtgärder för att omhänderta problematiken med gatuvåldet. Negativt betingade åsikter 

om förorterna till följd av gatuvåldet, alstrar således stigmatisering och betonar relationen mellan 

rättsväsendet och förortsinvånare som bristfällig. I Stockholmsstads forskningsstudie “Bilen 

brinner…. men problemen är kvar” ges Husby invånarna möjlighet att själva blir hörda och dela 

med sig av sina berättelser om förtroendet till polisen (De los Reyes et al, 2014).  

Forskning består av ett trettiotal intervjuinformanter som delar med sig av möten och uppfattningen 

av den svenska polisens arbete. I forskningen framgår det att en majoritet av deltagande informanter 

berättar hur integritetskränkning och våldsanvändning är förekommande gentemot individer i 

förorten. Med detta syftar forskningens resultat till att polisens jargong mot civilbefolkningen i 

förorten ofta består av glåpord och förminskande handlingar. (De los Reyes et al, 2014). Andra 

forskningsstudier visar liknande berättelser, om hur de boende i förorterna ser sig själva som en del 

av det svenska samhället, men att de av omgivningen uppfattas som ”etniska andra”. 

Vardagsrasismen genomsyrar polisens bemötande och skapar frustration hos invånarna, att ständigt 

behöva hävda sig var goda medborgare. Det talas om polisens sätt att bruka makt över människor, 

enbart baserat på utseende eller beklädnad (Eriksson & Arnsvik, 2014). Flera informanter berättar 

hur polisen i förorten varken medför trygghet eller säkerhet, utan i stället skapar förtryck och bidrar 

till fortlöpande maktklyftor. Det upplevs svårt och icke motiverande att samarbeta med polisen när 

förortsinvånarnas underlägsna samhällsposition har normaliserats och där stigmatiseringen kvarstår 

(De los Reyes et al, 2014., Eriksson & Arnsvik, 2014).  

Statistik från BRÅ gällande förtroende för polisen i socialt utsatta områden, respektive övriga 

urbana områden 2006 - 2011 visar ett lägre förtroende i socialt utsatta områden.  
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Detta jämfört med förtroendeundersökning 2012 - 2017, där socialt utsatta områdenas förtroende 

har ökat men är fortfarande sex procentenheter lägre än i övriga urbana områden3. Statistiken tyder 

på att förtroendet för polisen inom övriga urbana områden är oförändrad men har ökat inom socialt 

utsatta områden (BRÅ 2018:6).  

Under en längre tid har svårigheterna med polisen i förorterna fortgått, vissa påstår att det inte går 

att föreställa sig ett solidariskt bemötande av polisen. Informanter berättar hur de blir förvånade 

över att polisen inte upplevs som våldsam, kränkande och fördomsfull för andra människor, som det 

uppges upplevas för de (De los Reyes et al, 2014). Följaktligen uttrycks det en svårighet med att 

kunna visa empati och förståelse när det själva inte känner sig respekterade av polisen.  Andra 

menar på att de förstår att polisen gör sitt bästa med att försöka ta kontroll över en situation som har 

blivit tumult, där våldsanvändning ibland blir nödvändigt (Hallin et al, 2010, 178 - 180., Hansen, 

Löfstrand & Uhnoo, 2014). Att polisen agerar i nödvärn i skarpa lägen är inte problemet. Det 

upplevda samhällsproblemet är polisens bemötande av människor som bor eller befinner sig i 

särskilt utsatta områden. Där de upprepade gånger upplever att polisen vill vara deras motståndare, 

Således blir stigmatiseringen mer påtaglig och resulterar i ett bristfälligt bemötande från samhället 

(BRÅ, 2018:6). Orättvisan uppfattas vara mer omfattande än fattigdom, arbetslöshet och 

kriminalitet, där verkligheten i särskilt utsatta områden skildrar synen på invånarna som anser 

tillhöra de glömda förorterna (De los Reyes et al, 2014., BRÅ 2018: 9). 

2.3 Medias porträttering av särskilt utsatta områden 

Som tidigare nämnt ligger socioekonomiska faktorer till grund för ett misslyckat 

integreringsprojekt. Där den förmedlade bilden av ett särskilt utsatt område skildrar faktorer som 

hög arbetslöshet, fattigdom och bristande föräldrakontroll. Stigmatisering både på individ -och 

territoriell nivå förblir osynlig då polisen och rättsväsendets roll i konflikten sällan omtalas (De los 

Reyes et al, 2014). Gatuvåldet och den negativa bilden av orten är aspekter som ofta synliggörs i 

media, med beskrivningar om förorten som en “krigszon” och “ghetto”. Berättelserna i media bidrar 

således till en splittrad bild av det som händer i området, en bild som inte alltid överensstämmer 

med lokalbefolkningens uppfattning av verkligheten. En plats med färgglada hus, fin natur och 

sammanhållning osynliggörs av våldet på gatorna. (De los Reyes et al, 2014).  

 
3  “Polisen har pekat ut 61 socialt utsatta områden, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta områden (NOA 2017). Utsatta 

områden beskrivs av polisen som ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status, 

där kriminella har en inverkan på lokalsamhället Särskilt utsatta områden kännetecknas dessutom av en social 

problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för 

polisen att fullgöra sitt uppdrag (NOA 2017, s. 10).” (BRÅ 2018:6). 
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Å ena sidan utmärker majoriteten av debattartiklarna minskad solidaritet och empati för invånarna i 

förorterna. Å andra sidan skildras en kollektiv kamp i särskilt utsatta områden, där invånarna strävar 

mot rättvisa och jämlikhet i samhället (Hallin et al, 2010, 145 - 146) 

Kravet på ansvarstagande uppges påverka befolkningen mycket, där sannolikheten att bli stämplad 

som en del av problemet är en del av straffet att bo på en stigmatiserad plats. I forskningen om 

åsikter angående medias syn på särskilt utsatta områden uttrycker invånarna vanmakt över att inte 

kunna göra något åt den uppfattade mediala bilden, att bilbränderna är ett symptom på någonting. 

Möjligtvis är det ungdomars sätt att göra sin röst hörd, till följd av att de upplevda oroligheterna i 

förorterna enbart bli uppmärksammade i samhället genom våld och skadegörelse (De los Reyes et 

al, 2014., Hallin et al, 2010, 62). Den kollektiva representationen som används i media för att bilda 

symbolik, är vad som i efterhand skapar och även ökar den territoriella stigmatiseringen. En negativ 

representation av förorten i mediala diskurser har påvisar vara påverkande på levnadsstandarden, på 

sätt som ökar osäkerhet bland redan boende samt människor utanför dessa områden. Wacquants 

begrepp urban outcasts och urbant utstötta, summerar vad territoriell stigmatisering resulterar i. 

Konsekvenserna av stämplingen som media framför orsakar potentiellt social degradering i alla 

redan socialt utsatta områden (Buli, Bälter, Fell, King & Rydenstam. 2021,7., Schierup, C.-U., 

Ålund, A., & Kings, L.) 

 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera den teoretiska delen av studien. De huvudsakliga 

teorierna vi använt oss av är Goffmans teori om stigma, för att förklara och förstå förorternas 

avvikande synsätt. Samt Wacquants teori om territoriell stigmatisering, för en bredare förståelse v 

stigma av förorter. Vår teoretiska utgångspunkt kommer ligga till grund för både kodning och 

analys av våra återkommande centrala begrepp, utsatta områden och territoriell stigmatisering. 

3.1. Erving Goffman – Stigma 

För att förklara och förstå förorternas misskrediterande attribut och avvikande synsätt i samhället 

har vi valt att använda oss av Erving Goffmans teori om Stigma (Goffman, 2014, 11 – 13). De två 

centrala typer av Stigma som appliceras i denna studie är:  

●    Stigma mot personlig karaktär – egenskaper som viljesvaghet, fängelsevistelser, kriminella 

livsmönster, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. 
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●    Stambetingat stigma – religion, nation eller ras, attribut som förs vidare i generationsled. 

(ibid, 13). 

Begreppet Stigma härstammar historiskt från grekiskan och betyder brännmärke, fläck eller märke 

efter stick (Hallin, 2020, 49). Ursprungligen grundar sig Stigma i den symboliska interaktionismen 

där betydelsen av begreppet används för att förklara ett nedsättande attribut av en individs sociala 

identitet. Genom att erhålla en eller flera stigmatiserade aspekter bidrar det till en väldigt 

misskrediterad uppfattning och avvikande position för individen i samhället. Effekterna av detta 

visas genom att individen drar sig undan, negligera gemenskap och av andra beaktas på ett icke 

önskvärt sätt. Denna konsekvens kan ses i samhällets segregerade och marginaliserade stadsdelar 

och även utgångspunkten i denna studie, att skildra stigmatiseringen i dessa särskilt utsatta områden 

(Goffman, 2014, 11 – 13). 

Goffman förklarar varför den sociala miljön har en stor inverkan på individens identitet. 

Diskrepansen mellan individens faktiska och synliga sociala identitet är ofta orsaken till att 

individen drar sig till människor som delar samma syn som de själva och i många fall upplever 

samma typ av stigma. Detta beskriver Goffman med illustrationen av två grupper ”de egna” och “de 

visa”. Där ”de egna” är individer som upplever stigma ingår i samma nätverk på grund av deras 

avvikande egenskaper. Vilket anger orsaken till att marginaliserade individer finner gemenskap hos 

varandra i exempelvis förorterna. ”De visa” är enligt Goffman individer som inte nödvändigtvis 

upplevt stigma men har bekantat sig med det och vill vara behjälplig och stöttande till utsatta 

individer (Goffman, 2014, 137).  

Genom att beakta den sociala påverkan av stigmatiserade individer är det inte ovanligt att icke 

stigmatiserade individer vidtar diskriminerande åtgärder vid möten med stigmatiserade individer. 

Dessa diskriminerande reaktioner mot individer med synbara eller förväntade stigmatisering 

förekommer ofta på grund av rädsla eller ovisshet. (Goffman, 2014, 113). Den stigmatiserade 

individen förstår att det föreligger en spänning mellan hen och omgivningen och kommer således att 

använda en anpassningsteknik för att avleda stigmatiseringen. (Goffman, 2014, 114) Goffman talar 

om skylning, som innebär olika kamouflerade tillvägagångssätt individen kan assimilera för att 

avvärja sin egen stigmatisering. Således leder upprepade utanförskap och negativt laddade 

känsloutlopp till en underlägsen och icke önskvärd position för den stigmatiserade individen. 

Åsikter i samhället ligger till grund för stigmatiseringen genom att tillskriva människor olika 

kategorier och bestämmer för vilka enheter som är naturliga och accepterade, respektive avvikande 

och negativa (Goffman, 2014, 15 – 17). 
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Genom Goffmans teori om Stigma kan vi i vår studie beakta påtryckningar i debattartiklarna som 

bidrar till stigmatisering. Utifrån analys av stigmatiseringen mot Individer ackumulerar vi 

uppfattningen om den sociala miljön och effekterna av att vara bosatt i särskilt utsatta områden. 

3.2. Loïc Wacquant - Territoriell stigmatisering 

Ghetto, banlieue, favela och problemområde, fyra olika namn på fyra olika språk, gemensamt att de 

alla beskriver länders socialt utsatta områden (Wacquant, 2008. 1). Dessa områden anses alla 

befinna sig längst ner i den hierarkiska kedjan av städernas metropoler. Benämningarna grundar sig 

utifrån speglingen av den negativa publiciteten i media och politikernas uttalanden. Likt polisens 

egen beskrivning av särskilt utsatta områden bygger grunden till Wacquants teori på samma 

förståelse. Områdena som drabbas av stigmat karaktäriseras oftast av låg socioekonomisk status, 

fattigdom, arbetslöshet och kriminalitet som genomsyrar samhället.  

Begreppet stigma har sitt ursprung i Goffmans förklaring om de olika kategorierna för stigma, 

Wacquant har sedermera utvecklat en förlängd version av begreppet i syfte att öka omfattningen till 

vart stigma kan appliceras. Han ansåg med andra ord att det saknades en förklaring i Goffmans 

begreppsapparat för ”platser”, att denna miss, av att kreditera den utökade marginaliseringen av 

hela områden som orter. Med detta som utgångspunkt kom begreppet territoriell stigmatisering till 

liv (Wacquant, 2008, 237 – 238). Konsekvenserna av denna sorts stigma enligt Wacquant är att 

individerna naturligt drar sig undan från det större samhället (2008). Samt att invånarna ofta tar på 

sig skulden eller känner ett behov av att förklara sig och sin levnadssituation, i andra rum av 

samhället. Behovet att behöva förklara sig, att redogöra för sin postort, är en ytterligare aspekt som 

ökar den redan stora klyftan i samhället (Wacquant, 2008, 68). Upplevelsen av att känna sig utanför 

oavsett vart man befinner sig i samhället med anledning av vart man bor, kan bidra till människors 

ökade förlust av sin sociala värdighet. Individerna är dem som påverkas mer frekvent, attityderna 

från kollegor, skolkamrater och myndigheter har tendens att förändras när vetskapen om dess 

bostadsort tas upp (Wacquant, 2008, 174). 

Reduceringen av bostadsorter till ghetton, no go zones eller särskilt utsatta områden är sett till det 

polisiära arbetet en metod att kartlägga vart resurserna främst är av behov. Samtidigt som det å 

andra sidan i kombination med media i stället ökar marginaliseringen för individerna boende där. 

Mer specifikt när en teoretiker som Wacquant använder sig av begreppet ghetto i en kontext där 

syftet bakom teorin är att väcka uppmärksamhet hos stigmatiserade områden, resulterar det i stället i 

en paradoxal effekt.  
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Genom teorin om territoriell stigmatisering som en av våra utgångspunkter, kommer vi att under 

resultat och analys applicera den för att undersöka om representationen i media, specifikt 

debattartiklar, ytterligare bidrar till fenomenet som territoriell stigmatisering. 

 

4. Metod 

För avsnittet om metod kommer vi att presentera vår valda ansats samt vilket angreppssätt denna 

studie tar sin grund från. Uppsatsen är av kvalitativ metod med den kritiska diskursanalysens 

modell, där Faircloughs tre dimensioner är utgångspunkten i bearbetningen av uppsatsen. Centralt 

för uppsatsen är att förklara språkets makt, synnerligen i media, samt dess relation till sociala 

strukturer i kombination med valda teorier och tidigare forskning. 

4.1 Kritisk diskursanalys 

I denna uppsats kommer vi att utgå från Norman Faircloughs ansats i den kritiska diskursanalysen. 

Metoden härstammar från socialkonstruktivism och belyser förståelsen av den sociala praktiken i 

samhället (Fairclough, 1992, 226).  

Fairclough menar att diskursen formas av de sociala handlingar som förändras över tid. Förändring 

över tid är en central aspekt inom Faircloughs kritiska diskurs, där studiet av utvecklingen från 

tidigare strukturer har förändrat och påverkat den sociala och kulturella omvärlden (Jørgensen 

Winther & Phillips, 2002, 14). För empiriska studier talar Fairclough för en tredimensionell modell 

som fungerar som ett analytiskt ramverk. Ramverket är ett redskap till kodningen och analysen av 

materialet. Syftet med modellen är att framställa analytiskt material och förstå relationen mellan 

språk och den sociala praktiken, där texter uppfattas enbart i relation till omvärlden och yttre 

faktorer.  (Jørgensen Winther & Phillips, 2002, 69 - 70). Materialet i denna studie kommer kodas 

utifrån diskursens metod att identifiera teman och nyckelbegrepp, genom Faircloughs tre 

dimensioner: 

 

1. Lingvistiska egenskaper av tal, text eller illustrering 

2. Diskursiva processer samt skapandet och åtgången av text 

3. Ett brett perspektiv inom den sociala praktiken (Jørgensen & Phillips, 2002, 61). 
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Utifrån dessa tre dimensioner kommer vi första skedet att analysera strukturen och innebörden av 

språket i debattartiklarna. Sedan granskar vi utformningen av diskursen i texten och upptäcker den 

diskursiva dimensionen. För att slutligen beakta den övergripande sociala kontexten som artiklarna 

vill skildra. (Bryman, 2016, 652). 

 

Figur 1: Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys 

I vår studie tillämpas förändring över tid på samhällssynen av särskilt utsatta områden, där 

uppfattningen av förorter påverkas av händelser som har skett där. Således kan uppfattningen om 

förortens problematik gällande ökad kriminalitet och försämrade socioekonomiska förutsättningar 

leda till en negativ skildring av förorter (BRÅ 2018:6., BRÅ 2018:9., Jørgensen & Phillips, 2002, 

74). Faircloughs diskurs ger möjlighet att analysera samhället på en makronivå som berör 

institutioner, kultur och samhället i stort (Ibid, 58). Debatterna publicerade i stora nyhetsmedier blir 

en del av den allmänna informationen och skapar en uppfattning som inte nödvändigtvis relateras 

till hela populationen, men blir alternativt till samhällsskildringen. Utifrån diskursen får vi bredare 

förståelse och perspektiv vid studerandet av särskilt utsatta områdes porträttering i debatter. 

Språkliga och sociala mönster som återfinns i debattartiklarna ger upphov till kunskap om ojämna 

maktstrukturer, samt klasskillnader i samhället synliggjorda i artiklarnas diskurs (Ibid, 14., 

Fairclough, 1992, 229).  

Den kritiska diskursanalysen i vår uppsats betonar språkets makt i relation till socioekonomisk 

förändring. Möjligheten att undersöka tonen i artiklarna som belyser utsattheten och 

stigmatiseringen i förorter, erhålls genom diskursanalys. Som vi sedan med hjälp av teorierna kan 

tillämpa på den existerade samhällsstrukturen. Diskursen hjälper till att understryka och förklara 

varför ting uppfattas på olika sätt, hur vissa individer ses som priviligierade och andra har 

marginaliserats i den sociala sfären (Bryman, 2016, 651., Jørgensen & Phillips, 2002, 13). Trots att 

den kritiska diskursen bidrar till att empiriskt undersöka relationen mellan språket i debattartiklarna, 

den sociala praktiken och kulturella utvecklingen, är den inte tillräcklig för att kunna analysera 

bredare sociala fenomen (Fairclough, 1992, 229).  
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Vi avgränsar oss därmed till att undersöka hur språket speglar förorterna och om det finns 

ytterligare utmärkande drag som bidrar till stigmat. Kompletterande till den kritiska diskursen 

kommer vi att använda oss av Goffmans teori om stigma samt Wacquants teori om territoriellt 

stigma för att erhålla det sociala perspektivet som diskursen saknar. Kombinationerna av dessa ger 

möjligheten att förklara de sociala och kulturella processerna i ett överskådligt perspektiv 

(Fairclough, 1992, 233). 

4.2 Datainsamling och urval 

Det utvalda materialet i studien är debattartiklar som publicerats mellan 2013 och 2021. Vi har valt 

att avgränsa oss till nyhetsmedier publicerande i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen 

och Aftonbladet. Dessa fyra nyhetsmedier är till större delen kostnadsfria, vilket i sin tur inkluderar 

en större skara av läsare. Tidningarna som i större utsträckning inte kräver medlemskap, 

prenumeration, inloggning eller annan typ av betalning säkerställer lättillgängligheten. Vilket vi 

anser ökar kapaciteten att nå ut till fler läsare i samhället.  

Genom våra sökord “debatt”, “förort”, “särskilt utsatta områden”, “gäng” och “Stockholm” förhöll 

vi oss till debatter inom studiens område. Till det huvudsakliga urvalet använde vi oss av databasen 

Media Retriever för majoriteten av debattartiklarna. Vi använde oss även av ProQuest Social 

Science Premium Collection samt Web of Science, genom Uppsala universitetsbibliotek. Genom 

sökorden samt appliceringen av det tidigare nämnda nyckelorden fick vi ett resultat på cirka 13 000 

artiklar. Utmed resultatet filtrerade vi ytterligare bort artiklar som inte berörde Stockholm och webb 

baserade tidningar med artiklar bakom betalväggar. Med korrekt valda tidningar och relevant 

studieområde, valdes efter granskning 45 artiklar ut med störst relevans till vår studie.  

I urvalet fanns ingen tanke om att det skulle råda en jämn spridning sett till debattens skrivna vinkel 

inom ämnet av Stockholmsförorter. Syftet var att undersöka den mediala debatten och valdes därför 

enbart utifrån kriterier inom vårt givna tidsintervall. Detta ansåg vi dessutom kunde säkerställa en 

form av validitet till studien, då vi inte aktivt valde speglingen som studien förmedlar. I syfte att 

underlätta kodningen samt läsarens uppfattning av analysen, valde vi kategorisera artiklarna i fem 

huvudteman: “skildringen av utsatta områden”, “samhällsomvandling”, “rättsväsendets 

maktutövande”. “förminskning av individer” samt ”kritik mot förorten och politiskt kritik”.  

 

 

 



18 
 

4.3 Validitet och reliabilitet 

Att assimilera reliabilitet och validitet i forskningen är en viktig del av processen för att uppnå god 

kvalitet. Då syftet i vår studie är att undersöka huruvida debattartiklar påvisar stigmatisering inom 

särskilt utsatta områden, är det av stor vikt för oss att skildra den uppfattade åsikten. Genom att 

förankra materialet till källor som skildrar ett perspektiv på verkligheten, bidrar det till trovärdighet 

att studien inte är baserad på våra subjektiva tolkningar (Denscombe, 2004, 124). Extern och intern 

validitet belyser i vilken utsträckning resultaten skildrar den sociala praktiken. Där validitet och 

reliabilitet avgör tillförlitligheten i appliceringen av det valda materialet, i kombination med den 

kritiska diskursanalysen (Bryman, 2016, 466). 

Den kritiska diskursanalysens metod sätter krav på förkunskap och kapacitet kring studieområdet, 

där studiens pålitlighet och trovärdighet potentiellt kan minska om vi inte är tillräckligt pålästa om 

ämnet. (Fairclough, 1992, 230). Som författare till denna studie är det essentiellt att inte spegla egna 

tolkningar och åsikter, baserat på ämnets redan känslighet. Att ta avstånd från tolkningar, 

uppfattningar, egna erfarenheter, fördomar och förförståelse är essentiellt för att inte påverka 

textens naturliga form. För att öka materialets möjligheter att återge den strukturella och sociala 

verkligheten, är det ovanstående etiska aspekterna essentiella att beakta i vår forskningsprocess. 

(Bryman, 2016, 467). Detta innebär dock inte att urvalet av material är representativt för det totala 

omfånget av ämnets område. För att ytterligare öka tillförlitligheten i studien och analys följt av 

resultat, lyfter vi därmed även upp flertalet utdrag från texterna. Detta med syfte av att ständigt hålla 

en röd tråd mellan kodning, tidigare forskning, teori, metod och originell text. 

4.4 Metodologiska överväganden 

Kritisk diskursanalys syftar till att skapa kritisk social forskning, som bidrar till att skildra ojämlika 

och orättvisa förhållanden i samhället. För att uppnå metodens beskrivande kritik ska ett problem 

inledningsvis identifieras, som i denna uppsats behandlar stigmatiseringen av särskilt utsatta 

områden. Därefter är målet att analysera problematiken med sociala dimensioner och 

motståndsfaktorer, för att uppnå förklaringar på stigmatiseringsprocessen (Jørgensen & Phillips, 

2002, 68) Dessa dimensioner nås via debattartiklarna, där de olika perspektiven och bidragande 

aktörer ökar förståelsen av relationen sinsemellan. Den kritiska diskursen i vår studie belyser 

maktstrukturen i samhället genom debattartiklarnas splittrade syn på ansvarstagande. Den sociala 

aspekten nås genom Goffman och Wacquants teori om stigma som förklarar varför utsatta områden 

har fått en stigmatiserad syn, samt potentialen för att förbättra samhällsstrukturen (Jørgensen & 

Phillips, 2002, 63). 
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Centralt i vår uppsats metodologiska del är att identifiera teman som påvisar hur stigmatiseringen av 

utsatta områden skildras i samhället. Utifrån Fairclough diskursiva metod utgår vi från tre 

dimensioner för att bryta ned och analysera utgångspunkterna som förmedlas i debattartiklarna. 

Fokuspunkten ligger i samhällets porträttering av förorten i debatter. Samt synen på polisen, medias 

rapportering och förortsbefolkningens uppfattningar är utgörande delar av studien. För att fånga in 

de centrala teman ur artiklarna skapade vi fem huvudteman: Skildringen av utsatta områden, kritik 

mot förorten: både politiskt och fördomsfullt, samhällsomvandling, rättsväsendets maktutövning 

samt förminskning av individer. Dessa huvudteman till kodningen syftar till att framhäva viktiga 

aspekter att ta i beaktande vid studerade av särskilt utsatta områden, samt bringar fram betydelsen 

genom teman (Esaiasson et al, 2017, 213). Vid bearbetning av materialet märkte vi att alla artiklar 

föll under två till tre av huvudteman, vilket gav oss ett mångsidigt perspektiv att arbeta med.  

Vi tillämpade Faircloughs första dimension: Lingvistiska egenskaper och illustrering av text, genom 

att analysera strukturen av artikeln. Hur språket förmedlades samt hur författaren porträtterade det 

utsatta området. Den andra dimensionen: Diskursiva processer samt skapandet av text, fick vi 

åtkomst till genom artikelns angreppssätt att belysa processen till förändring. Angreppssättet 

synliggörs genom kategoriseringen i form av våra huvudteman och koder tillhörande vardera tema, 

med anledning till att utvinna ett analytiskt perspektiv. Slutligen fick vi genom den tredje 

dimensionen: Sociala praktikens breda perspektiv, kunskap om hur den sociala processen såg ut. På 

vilka sätt stigmatiseringen gav upphov till en försämrad syn på särskilt utsatta områden, samt 

fortlöpande fördomar och segregering. (Jørgensen & Phillips, 2002, 61). 

Fairclough menar att det är tidigare sociala konstruktioner som har påverkat människors sätt att 

tänka och handla, att en objektiv verklighet inte existerar (Jørgensen & Phillips, 2002, 50). Å ena 

sidan går det att förändra och påverka språkets makt genom nya konstruktioner, samtidigt som det å 

andra sidan är därför den kritiska diskurs metoden inte alltid är neutral. Mer än ofta tas partiet hos 

de underordnade i samhället. Detta på grund av att uppnå syftet att förstå och hitta orättvisan som 

framgår i diskursen (Jørgensen & Phillips, 2002, 58). Vi anser att detta är en brist hos metoden, men 

genom att illustrera en varierad skildring av synsätt, hoppas vi på att minska risken att studien blir 

för subjektiv. Ytterligare en brist med metoden är att diskursen i sig själv, inte är tillräcklig att 

analysera förhållandet mellan texter och sociala och kulturella processer. Som nämnt tidigare har vi 

beaktat detta genom att inkludera två teorier om stigma. (Jørgensen & Phillips, 2002, 65) 
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Målet med studiens metod är att utvinna problematik av ojämna maktförhållanden, för att uppnå 

social förändring. Den diskursiva metoden bidrar således med förståelse och kunskap, om hur 

sociala handlingar skapta från samhällsstrukturer och maktrelationer har bidragit till dagens 

samhälle (Jørgensen & Phillips, 2002, 57).  

 

5. Material 

Materialet vi kommer att använda oss av 45 debattartiklar, utvalda från fyra olika svenska 

nyhetsmedier. Vi har kategoriserat upp artiklarna efter fyra centrala huvudteman, “skildringen av 

utsatta områden”, “kritik mot förorten och politiskt kritik”, “samhällsomvandling”, “rättsväsendets 

maktutövande” samt “förminskning av individer”.  

Vidare följer även tre underkoder stående för varje tema, i syfte att lyfta fram aspekterna av texten 

som är mest centrala. Uppdelningen i huvudteman och underkoder syftar till att illustrera 

idéstrukturen av materialet, samt bringa fram ämnet på ett tydligt sätt (Esaiasson et al, 2017, 213). 

Genom att erhålla ett flerdimensionellt perspektiv på förorten strävar vi efter kunskap, om den 

problematik som uppstår när geografiska områden blir stämplade i offentliga debatter. Genom att 

undersöka hur speglingen av dessa områden är framställd i debatterna, kommer vi att diskutera 

huruvida texternas uppbyggnad i kombination med medial makt kan ha en påverkan i 

stigmatiseringen.  

5.1 Materialets avgränsningar 

Materialet i studien avgränsas till att enbart behandla debattartiklar från svensk nyhetsmedia som är 

skrivna ur ett perspektiv av Stockholms särskilt utsatta områden. Vi valde att avgränsa oss till 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet på grund av den kostnadsfria 

åtkomsten av artiklar. Dock kommer majoriteten av de utvalda artiklarna från tidningen 

Aftonbladet, med anledningen av att flertalet intressanta debattartiklar från SVD och DN befann sig 

bakom betalväggar och medlemskap.  I insamlingen av material använde vi enbart sökord som 

skulle relateras till Stockholm. Vi fann att sökorden som gav bäst resultat till det vi ämnade att 

studera var “Stockholm”, “debatt” samt “gäng”. Valet av dessa tre sökord grundar sig i att åtskilliga 

artiklar med liknande ämnen berörde andra politiska frågor eller rapporterade om övriga länder, 

som vi behövde sålla bort. Vi valde ut 45 artiklar som vi ansåg belyste olika skildringar och 

synvinklar på Stockholmsförorter. Materialets heterogena aspekter gav oss en bredare yta att 

analysera och granska samhällssynen i debatten om Stockholms utsatta områden. 
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5.2 Kodning av material 

I syfte att underlätta presentationen av alla debattartiklar har vi valt att använda oss av fem 

huvudteman som presenteras nedan. Efter följer tre koder per tema i syfte att tydligt förklara och 

analysera texternas innebörd (Esaiasson et al, 2017, 213). För att skapa nyans har vi bringat fram ett 

flertal koder, dock innebär detta inte att alla koder används i kodningsprocessen eller i analys. På 

grund av kodernas liknande egenskaper sker en viss överlappning, där kontexten i artiklarnas citat 

kan definieras genom mer än en kod. Överlappningen innebär i sin mening att artiklarna påvisar 

upprepade karaktärsdrag och egenskaper, som i sin tur kan illustrera ett homogent perspektiv på 

särskilt utsatta område.  

Teman i kodningsprocessen: 

Skildringen av utsatta områden: 

Under denna kategori presenteras skildringen mellan ordinär förort och polisens klassade särskilt 

utsatt område, samt hur det yttrar sig i debattartiklarna. 

Koder: 

●        Utanförskap 

●        Bias 

●        Våldskapital 

Kritik mot förorter: Politisk 

Under denna kategori presenteras citeringar som på olika sätt skildrar ett negativt perspektiv kring 

förorter och berör åsikter såväl som strukturella problem inom Sveriges politik. 

Koder: 

●        Ignorans   

●        Hopplöshet 

●        Missnöje 

Kritik mot förorter: Fördomsfull 

Denna kategori belyser kritik riktad mot förorten. Fördomsfulla uttryck och stigmatiserade åsikter 

om medborgarna bosatta i förorter, eller mot förorten som geografiskt område. 
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Koder: 

●        Fientlighet 

●        Vandalism 

●        Ociviliserad 

Samhällsomvandling 

För denna kategori presenteras texter som lyfter fram perspektiv av potentiell förändring av den 

negativa bilden av förorterna. 

Koder: 

●        Integration 

●        Välfärd 

●        Solidaritet 

Rättsväsendets maktutövande 

För denna kategori presenteras kritik och missnöje mot polisen samt rättsväsendet i sin helhet. Hur 

uppfattningen av rättsväsendets engagemang och bemötande upplevs av förortsbefolkningen. 

Koder: 

●        Maktmissbruk 

●        Fördomar 

●        Otillräcklighet   

Förminskning av individer 

Denna kategori syftar till att visa hur debattörens talan kan sprida en minimerande bild av individer 

bosatta i särskilt utsatta områden. Där uttalanden sker utifrån uppfattningar om våldsbenägenheten, 

utsatthet och stigmatisering. 

Koder: 

●        Försummelse 

●        Etnisk fördomsfullhet 

●        Våldsbenägna 
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5.3 Lista för debattartiklar  

I listan nedan framförs alla debattartiklar som utgör materialet i studien. Artiklarna är i numrerad 

ordning, där tillgiven siffra sedermera används under analysens gång i referenssyfte. 

1. Gängen ska stoppas - men det får 

inte kosta. (Aftonbladet) 

2. Thomas Pettersson: En sexårings 

vill visa mig kulhålet i staketet där 

han bor. (Svenska Dagbladet) 

3. Du har ingen rätt att döma 

förortskillarna. (Aftonbladet) 

4.  Vi har tyckt synd om bilbrännarna 

för länge. (Aftonbladet) 

5. Varken klass eller kultur förklarar 

brottsligheten. (Expressen) 

6. De akuta sparkraven måste bort 

från polisen. (Aftonbladet) 

7. M ignorerade varning om bristen i 

förorten. (Aftonbladet) 

8. Börja bota våldet mot alla våra 

förorter. (Aftonbladet) 

9. Mordet på Einar visar varför vi inte 

vittnar. (Aftonbladet) 

10. Föraktet mot förorten får gängen 

att växa. (Expressen) 

11. När kaoset kommer till fina gatan. 

(Svenska Dagbladet) 

12. Osvenska metoder krävs mot 

gängvåldet. (Aftonbladet) 

13. Ta krafttag mot antisociala 

dominansbeteenden. (Dagens 

Nyheter) 

14. Fyra grannpojkar till mig har blivit 

skjutna. (Expressen) 

15. Längre fängelsestraff krävs för att 

knäcka kriminella gäng. (Dagens 

Nyheter) 

16. Utsatt förort har rötterna i 

folkhemmet. (Svenska Dagbladet) 

17. Därför brinner det i Stockholms 

förorter. (Dagens Nyheter) 

18. Polisens löner kan bli en fara för 

rättsstaten. (Expressen). 

19. Polisen måste få resurser att stoppa 

gängkriminaliteten. (Svenska 

Dagbladet) 

20. Polisen måste få ökad lokal närvaro. 

(Svenska Dagbladet). 

21. Fula gärna ut mig - men slå vakt om 

öppna bibblor. (Expressen). 

22. Narkotikan ligger bakom 

kriminalitet och terrorism. (Dagens 

Nyheter 

23. Förortens barn måste få chansen. 

(Expressen). 

24. Otrygghet riskerar att underminera 

vår frihet. (Svenska Dagbladet) 

25. Placera inte ut oss bland kriminella 

gäng. (Expressen) 

26. Ett utegym stoppar inte gängens 

makt i Östberga. (Expressen). 

27.  Längre fängelsestraff krävs för att 

knäcka kriminella gäng. (Dagens 

Nyheter) 



24 
 

28. 15 åringar ska kunna dömas som 

vuxna. (Expressen). 

29. Nu kan du bli skjuten på bussen i 

Sverige. (Expressen) 

30. Invandrare välkomnas med S - 

märkt offerkofta. (Expressen) 

31. Åtgärder mot gängvåldet riskerar 

bli slag i luften. (Dagens Nyheter) 

32. När ska politikerna tala klarspråk 

om gängvåldet? (Expressen) 

33. Kommuner behöver ökat stöd i 

kampen mot kriminaliteten. (Dagens 

Nyheter) 

34. Gång på gång drabbas han av 

polisens rasism. (Aftonbladet) 

35. Lyssna på killarna som står bakom 

gängvåldet. (Aftonbladet) 

36. Att fika med förortens offer inte 

nog, politiker. (Aftonbladet) 

37. Vi ska inte förlöjliga människor i 

utsatta områden. (Aftonbladet) 

38. Ni tar inte ert ansvar i 

brottsbekämpningen, S. 

(Aftonbladet) 

39. Du struntade i larmet från förorten, 

Jerlmyr. (Aftonbladet) 

40. Ni har ett ansvar för våldet i 

förorten, S. (Aftonbladet) 

41. Inför strängare straff redan i år, 

Johansson. (Aftonbladet) 

42. Invånarna litar inte på samhället 

längre. (Aftonbladet) 

43. Glöm förorten - det är farliga att bo 

i stan. (Aftonbladet) 

44. Vi i vänstern har svikit förorterna. 

(Aftonbladet) 

45. Svenska normer gäller - även i våra 

förorter. (Aftonbladet)

 

5.4 Etiska överväganden 

Forskning av alla dess slag förväntas följas ett antal forskningsetiska principer. Inom den 

sociologiska institutionen har Vetenskapsrådet (2002) etablerat principer för att skydda individer. 

För denna studies fall, då vi behandlar personliga debattartiklar. Som samtidigt berör en redan utsatt 

grupp, innebär det att ämnet kräver stor försiktighet i hur vi förmedlar information. Det är av 

betydelse att ta hänsyn till hur det känsliga materialet framförs, för att inte leda till ytterligare 

stämpling och addering till det initialt materialet. (Vetenskapsrådet 2017, 15). Det som ytterligare 

kräver iakttagelse är hur vi analyserar och även framför resultat, då vi utgår ifrån diskursanalytisk 

metod. Denna metod innefattar ställningstaganden och en djupgående reflektion av språk, tal och 

processen i skapande av texter. Artiklarna i studien kan vara av känslig natur, vilket innebär att vi 

under analysens gång kräver opartiska och neutrala förhållningsätt (Fairclough, 1992, 220)  
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I vårt urval fanns ingen tanke bakom vilka artiklar vi valt. Dock såg vi till att artiklarna inte låg 

bakom en betalvägg, för tillgänglighetens skull. För perspektiv och fördjupad analys hade en fördel 

till detta legat i en större variation mellan vinklar i artiklarna. Det vi fann i letandet efter material 

var att övervägande debatter som bestod av hårdare ton och kontroversiella åsikter, låg bakom 

betalväggar. Detta medför därmed likt grundprincipen för all forskning, att vi måste ta hänsyn till 

att urvalet inte till sin helhet är tillförlitlig och därför inte kan generaliseras till hela populationen 

(Bryman, 2016, 460). 

 

6. Textanalys 

Analysens presentation består av uttagna citat från debattartiklarna där artiklarna är indelade utifrån 

respektive tema. Genom att presentera analysen uppdelat efter varje tema hoppas vi på att förmedla 

en tolkning av de olika ämnesområdena. Det första stadiet av analysprocessen består av analyser 

efter kodningen av artiklarna. Underkoderna bidrar med transitivitet för att sedermera exponera de 

olika element av grammatiska uppbyggnaden i debattartiklarna. Den kritiska diskursanalysen 

kommer att lyfta fram olika språkliga och grammatiska diskurser. Diskurser som döljer en djupare 

mening och budskap ämnar till att förklara kopplingar till handlingar i den sociala praktiken. 

Transitiviteten ses som det symboliska förstoringsglaset, något som kommer att belysa de 

ideologiska, kulturella, sociala, politiska och teoretiska perspektiven (Fairclough, 1992, 232).  

6.1 Skildringen av utsatta områden 

För detta tema presenteras utdrag som påvisar hur särskilt utsatta områden beskrivs utifrån 

kriminella handlingar och segregation. I artikel 13 belyses utanförskapet och hur den destruktiva 

samhällsutvecklingen är en bidragande faktor till livskvaliteten i särskilt utsatta områden. 

13.“Här finns en parallell till frågan om utanförskap. Under många år diskuterades inte 

segregationen på ett konstruktivt sätt i svensk offentlighet, bland annat för att det saknades både 

begrepp och en gemensam förståelse för den destruktiva utvecklingen i många svenska förorter och 

miljonprogramområden.” Kod: Utanförskap 

Den negativt skildrade synen på särskilt utsatta områden påverkar även invånarna som är bosatta 

där. I utdraget från artikel 3 talas det om de rättigheterna en medborgare i Sverige bör ha oavsett 

socioekonomisk bakgrund, där allas verklighet inte består av samma villkor.  
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3. “Jag tänker ofta på alla de som växer upp i våra förorter som måste leva med dessa trauman och 

sorger. Unga killar som tänker på hämnd. Vuxna som vill flytta från området där skjutning har 

skett. Och folk flyttar. Jag tycker att vi måste börja prata om trygghet som en rättighet. Då menar 

jag inte enbart trygghet från skjutningar utan också rätten till arbete, en bra skola och bostad till 

rimlig hyra. Det goda samhället.” Kod: Utanförskap 

Ett omtalat ämne i debatterna är ansvarstagande, vem eller vilka som har orsakat förorternas 

marginalisering i samhället. Segregeringen har blivit starkt förknippat med förorterna och därför 

upplevs det inte som ett samhällsproblem. I artikel 10 ser vi hur perspektivet mellan “vi” och “de” 

är konsekvenserna av en bristfällig välfärd. 

10. “Samtidigt måste vi skilja på segregationens orsaker och konsekvenser samt att det är ett 

samhällsproblem och inte ett förortsproblem. Men i och med att ordet segregation blivit så intimt 

förknippat med förorten med stort F ses det som ett förortsproblem för ”dem”, och inte som ett 

samhällsproblem för ”oss””. Kod: Utanförskap 

I Artikel 4 och 25 kritiseras samhället för bristfälliga metoder att hantera och behandla den ökade 

klyftan mellan invånarna, där kriminalitet och förakt fortsätter att växa. Välfärden har under en lång 

tid låtit förortsinvånarna falla mellan stolarna.  

4.“Bränderna, som förstört otaliga oskyldiga människors bilar, har avfärdats som pojkstreck och 

allmänt stök alternativt tolkats i revolutionsromantiska begrepp som någon form av rättfärdig 

protesthandling mot ett förtryckande samhälle.” Kod: våldskapital 

Artikel 25 “Gängkriminalitet och droghandel påverkar människors vardag och trygghet och måste 

bekämpas. Vår stad ska vara en trygg och säker plats för alla.” Underkod: våldskapital 

I artikel 12 illustreras de bortglömda individerna som försöker klara vardagen, men blir osynliga 

inför samhället. Media har riktat fokuset på gängen och våldet, samt försummat de individer som 

enbart försöker leva genom rädslan. 

12. “Stockholmarna betalar just nu ett oerhört högt pris för gängens framfart. Framför allt är det 

alla hederliga hårt arbetande människor i de utsatta miljonprogrammen som drabbas när 

gängkriget fortsätter. Det är de som inte vågar gå ut på kvällen, som får sin bil uppeldad eller 

oroar sig för att deras barn ska dras in i kriminalitet.” Kod: våldskapital 
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Artikel 43 påvisas att det inte enbart är förorter och särskilt utsatta områden som upplevs otrygga 

och våldsbejakande. Citatet belyser den uppfattade stigmatiseringen av förorter och skildrar att 

farliga platser kan även finnas i innerstan. 

43. Vi bestämde oss för att titta i detalj på de olika stadsdelarna i, för att se om de utpekade 

förortsområdena som Rinkeby och Tensta verkligen var de farliga områden där det begicks mest 

allvarliga brott. Och då inte minst våldsbrott. Så var det inte alls!” Kod: bias/utanförskap 

För att summera innehållet i ovanstående citat skildras det brister i ansvarstagande och 

samhällsutveckling. Detta påvisar problematiken med marginalisering av individer som således 

fortlöper tänket om “vi” och “de”. 

6.2 Kritik mot förorter: Politisk 

I följande utdrag från debattartiklarna syns en tydlig brist på politisk uppbackning gentemot 

samhället. Resurserna räcker inte till eller prioriteras för att tillgodose behoven som krävs för att 

uppnå ett rättssäkert samhälle. Det talas om de bortglömda individerna som beskylls för att 

försämra samhällets trygghet, samtidigt som politikerna ifrågasätts vad de har bidragit med för att 

motverka detta. Vi kan genom strukturen av texten och ordvalen finna att det råder ett missnöje 

riktat mot den politiska makten. Missnöjet för den bristande välfärden visas i majoriteten av 

artiklarna och presenteras vidare nedan med ytterligare perspektiv. 

En utgångspunkt som media belyser gällande politikernas talan om förorter och gängkriminalitet, är 

lösningen om att dölja problemen. Marginaliseringen och stigmat kring områdena föranleder till att 

välfärden drar sig allt längre från behövande områden. I artikel 2 belyses erfarenheten av 

förändringar som inte sker.  

2.“Borde inte Sveriges politiker lyssna på erfarenheterna från en stad som haft problem med 

gängkriminalitet i tre generationer? Vi är inne på vår första generation och antalet gäng ökar i 

oförminskad takt.” Kod: Hopplöshet 

Vidare uttrycker även artikel 8 om hur “de”, politikerna, fortsättningsvis följer spåret om att inte 

genomföra en tydlig förändring. I stället som citerat i texten, startar en förändring hos media. 

8. “De försöker sätta plåster på en sjukdom som inte bryr sig om plåster. För att bota våldet i våra 

förorter måste vi först bota våldet mot våra förorter.” Kod: Ignorans 
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I debattartikel 9 och 25 lyfts det fram att det möjligtvis inte finns någon riktig lösning, vilket leder 

till större insikt i varför förändringen inte går åt rätt håll. 

9. ”Med handen på hjärtat måste vi erkänna att inget riksdagsparti verkar ha någon klar lösning på 

situationen med gängrelaterade skjutningar och sprängningar.” Kod: Missnöje/hopplöshet 

Artikel 25. “Utvecklingen går åt helt fel håll och kriminella beteenden sprider sig till allt fler 

områden.” Kod: Missnöje/hopplöshet 

I debattartikel 11 avrundas denna kod med att lyfta fram den dysfunktionella paradigm som råder i 

samhället, hur invånare boende i samma stad lever i parallella världar. Här dras paralleller till den 

svenska migrationspolitiken som existerar samtidigt som den även anklagar personerna drabbade av 

den.   

11. ”Oviljan att erkänna problemet beror möjligen på att det handlar om unga män uppvuxna i 

dysfunktionella utanförskapsområden. Områden som existerar på grund av svensk 

migrationspolitik. Därmed kan frågor som dessa uppfattas som en ställföreträdande debatt om 

invandringen.” Kod: Ignorans 

Slutligen i citat 41 och 37 talas det om gängvåldet. Ett omtalat samtalsämne i media gällande 

konsekvenserna av politikers bristande ansvarstagande samt polisen otillräckliga resurser. 

Debatterna belyser att det krävs en förändring för att kunna bekämpa gatuvåldet och inte minst 

makthavarnas engagemang. 

41. “Det är djupt ohederligt mot alla de boende i våra utsatta områden där skjutningarna och 

otryggheten har normaliserats. Gängbrutaliteten som finns kan endast upphöra med en stark 

polisnärvaro. Därför finns det inga ursäkter från regeringen eller finansborgarrådet att resurserna 

inte räcker till. Det är ofta någon annan som bär ansvaret, enligt Socialdemokraterna.” Kod: 

Missnöje 

37. “Varje gång en vän, en bror eller en närstående förlorar sitt liv till följd av gatuvåldet så 

urholkas förortsbornas förtroende för makthavarna.” Kod: Hopplöshet 

För att summera de utmärkande delarna, riktas de politiska kritiken främst mot strukturella problem. 

Debattörerna väljer ofta att vända ljuset mot politikerna och välfärden, för att förklara och belysa 

hur en förändring kan ta plats. Samt belyses ett krav på mer engagemang och ansvar från 

politikerna. 
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6.3 Kritiken mot förorter: Fördomsfull  

Den andra delen av kritiken mot förorten handlar om de negativa uttrycken riktade mot området. 

Fokuset i debattartiklarna har oftast en negativ syn, värdeladdade ord och uttryck för att beskriva 

människor och områden. Återkommande ord i artiklarna under denna kod är benämningen av 

förorter som krigszon, extremism, klaner och invandrarkillar. 

I debattartikel 27 försluts de flesta uttryck under ett citat som visar hur en debatt om strukturella 

problem kan föras. Tonen och textens illustrering skildrar att det tydligt råder ett ställningstagande 

emot människorna i förorten. Det klimatet som polisen vittnar om ligger enligt debattörens syn i 

händerna av religiösa extremisternas handlingar. 

27. “Kriminella påverkar samhället genom utpressning, hot, offentliga våldshandlingar och öppen 

narkotikahandel. I särskilt utsatta områden finns dessutom extremism och parallella 

samhällsstrukturer som klaner. I klartext betyder det att islamister har en avgörande påverkan på 

samhället, att kriminella skjuter varandra på öppen gata, hotar vittnen och företagare och startar 

bilbränder.” Kod: Fientlighet/ vandalism 

I debattartikel 4 återkommer spåret av misstron på människor och åsikten om att individer i de 

utsatta områdena handlar utav nonchalans. Det uppfattas som att upplopp som sker är en handling i 

affekt. 

4. “Förortens bilbränder har nämligen en tendens att smitta av sig [...] Massantändning av bilar är 

ett sätt att protestera mot polisen, ett sätt att pinka revir och försvara sitt territorium.” Kod: 

Vandalism 

Fortsättningsvis följt av utdragen ovan, följer även perspektivet om misstron på människor med 

annat etniskt ursprung. I utdraget från artikel 11 och 34 tolkar vi det som rådande fientlighet 

gentemot individer som vistas i Stockholms finare områden, dock med ett beteende som inte 

lokalbefolkningen uppskattar. Här presenteras en skildring av vad som kan kallas svenskt samhälle 

och civilisation, gentemot en farlig plats nedskräpat av matrester. 

11. “På den politiska vänsterkanten raljerar somliga över fånig medelklass som upprörs över 

kebabfläckar på trottoaren. Som om det inte är legitimt att tycka nedskräpning, högljuddhet och 

fientliga blickar är ett problem. [...] Civilisation är att människor ser varandra i ögonen, följer 

gemensamma regler och visar hänsyn gentemot varandra. Ambitionsnivån för det svenska 

samhället bör vara högre än att platser inte ska vara farliga.” Kod: Ociviliserade/fientlighet 
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Artikel 34. Vid spärrarna stod några poliser. Den första gruppen, där alla var blonda, passerade 

utan att polisen höjde ett ögonbryn. Minuten senare var min släkting och hans vänner på väg att 

passera spärrarna. Där var det stopp. [...] De är alla mörkhåriga med brunsvarta ögon. Poliserna 

stegade fram och krävde leg och började att håna dem. De kollade ungdomarna i polisregistret. 

Kod: Fientlighet 

För att sammanfatta denna kod kan ett mönster utläsas genom de olika debattörens artiklar. 

Grunden till dessa uttalanden påvisar att orsakerna till de olika samhällsproblemen sker på grund av 

individerna själva. Det råder övervägande fientliga åsikter med starka uttryck och ett fundamentalt 

hårt talspråk, vilket ytterligare adderar på till perspektivet om “vi och dom”. 

6.4 Samhällsomvandling 

För denna kategori presenteras texter som lyfter fram perspektiv av potentiell förändring av den 

negativa bilden av förorterna. Fokuset i dessa utdrag belyser i stora drag en positivare syn av en 

negativ situation. Syftet är att beskriva problem och samtidigt tillföra potentiella lösningar, i syfte 

att påvisa hur dessa händelser går att omvandla, som illustrerat i artikel 12. 

12. “Nu krävs helt nya och tämligen osvenska metoder för att vända utvecklingen… och i stället se 

till att straffen för gängkriminella höjs rejält, att alla former av straffrabatter slopas och att 

polisnärvaron i Stockholms miljonprogramsförorter skalas upp betydligt” Kod: Solidaritet/ 

integration 

Vidare i artikel 13 kritiserar även rättsväsendet och dess bristande handlingar vilket påvisar en mer 

negativ ton. 

13. “Polisen ska agera när exempelvis ett gäng tar över en plats i det gemensamma rummet – 

oavsett om det är frågan om en badstrand, grillplats, ett torg eller ett badhus. Det förutsätter en 

polis som är mer synlig än i dag och som prioriterar livskvalitetsbrott. Om polisen inte är närva-

rande ska allmänheten kunna ringa 112 och mötas av beredskap, förståelse och agerande för att 

hantera ett pågående brott.” Kod: Solidaritet 

Relevansen av fungerande institutioner belyses i artikel 14, där ett närmare samarbete mellan 

essentiella aktörer är ett steg i rätt riktning. 

 14. “Det engagemang de visar i sin gängaktivitet kunde kanaliseras på ett positivt sätt. Det behövs 

mer resurser för ett närmare samarbete mellan samhällets relevanta institutioner – familjen, 

skolan, fritidsverksamheten, kulturverksamheten, socialen och polisen.” Kod: välfärd 
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Artikel 27 “. Kriminella elever får inte tillåtas dra med sig klasskamrater in i brottsliga miljöer 

utan måste kunna lyftas bort och få hjälp att börja om.” kod: Välfärd/ integration 

Avslutningsvis kan vi konstatera att det krävs förbättrade insatser av flera samhällsinstitutioner för 

att solidariskt förbättra synen och levnadsstandarden i särskilt utsatta områden. Möjligtvis nås detta 

genom statliga aktörer och invånarnas aktiva samarbete, samt engagemang för att förändra den 

strukturella problematiken som råder. 

6.5 Rättsväsendets maktutövande 

Polisens närvaro är mycket omtalat i media, samt hur viktig de förebyggande åtgärderna är. I citaten 

nedan förmedlas ett perspektiv på hur dessa åtgärder har försummats i diskussionerna. I Artikel 14 

belyses förebyggande insatser som en väg att förbättras bristerna i samhället. 

14. “I debatten i dag talas det mycket om straff och ökad polisnärvaro. Det är bra. Men både i 

media och i den politiska debatten saknas det förebyggande perspektivet.” Kod: Otillräcklighet 

Vidare skildrar uppgivenheten av en förändring som inte sker, där rättsväsendets roll och synlighet 

anses vara otillräcklig. I artikel 2 ges uppfattningen om att en förändring är nödvändig, men att det 

har gått för lång tid.  

2. “Det känns som en käftsmäll att vara tillbaka i Stockholm Syds förorter efter tio år. Området har 

förvandlats till en krigszon. Skulle förslagen i min rapport kunnat ha gjort skillnad här och i andra 

områden, funderar jag.” Kod: Otillräcklighet 

Detta citat visar ett perspektiv på hur förebyggande arbeten potentiellt kan minska koalitionen av 

kriminella gäng. Artikel 6 talar för främjande tillvägagångssätt att fånga upp barnen i förorterna 

innan det är för sent. 

6. “Det lokala polisarbetet handlar inte heller bara om att förhindra skjutningar här och nu, utan 

om att stoppa nyrekrytering till kriminalitet genom att skapa främjande miljöer kring områdets 

barn.” Kod: Maktmissbruk 

I debatterna talas det inte enbart om polisens brister att arbeta preventivt, utan även polisens 

våldskapital och maktmissbruk. I artikel 9 illustreras uppfattningen om polisen, deras befogenheter 

och kritiken mot att missbruket också bör få konsekvenser. 

 



32 
 

9.”Mestadels är det dock ordningsvakter och poliser som tycks ha som regel att polisanmäla den 

här typen av brott. Det kan finnas två anledningar till det: Att de är mer känsliga och lättkränkta än 

övriga nyss nämnda grupper. Eller att de är mer trygga då de besitter ett våldsmonopol och därtill 

ofta är våldskompetenta.” Kod: Maktmissbruk   

17. “Poliskåren måste bli hårdare mot poliserna som inte sköter sig.” Kod: Otillräcklighet/ 

maktmissbruk 

I artikel 10 och 34 får vi insyn på stigmatisering och fördomar som föreligger till pågående 

konflikter mellan polis och förortens invånare. 

10. ”Förortsungdomarna skulle en gång för alla inse att brott inte lönar sig. Problemet var bara att 

polisen gick in i områdena med en föreställning av att de flesta var potentiella kriminella. Det var 

många boende som kände sig kränkta av att bli stoppade av polisen för ingenting och i stället för 

trygghet blev det otrygghet och än mer fientlig inställning till polisen.” Kod: Fördomar  

34. “Så som det ser ut i dag hotar rasismen inom poliskåren att göra så att en stor del av den yngre 

generationen växer upp utan något förtroende alls för vårt rättsväsende. Vilket kan få katastrofala 

följder.” Kod: fördomar 

Sammanfattningsvis förmedlar citaten hur essentiellt polisiärt arbete är i samhället, dock existerar 

det brister i det humanitära bemötandet. Samarbetet mellan myndighet och invånare har ännu inte 

lyckats uppnå en samverkan som är fri från fördomar och maktmissbruk. 

6.6 Förminskning av individerna 

I detta avsnitt lyfts förminskande uttalanden och åsikter om individer fram. Vi syftar till att belysa 

en stigmatiserad syn på individer som ofta baseras på geografisk beboddhet, fysiska attribut och 

fördomar. Ett område som pekas ut som avvikande eller utstår alienation, kan det även påverka 

individer och den stigmatiserade uppfattningen.  

I artikel 4 porträtteras åsikten av att individer skyldiga till brottsliga handlingar inte ska ses som 

offer för förtryck i samhället på grund av deras levnadsstandard. Vidare förlöjligas strukturella 

problem som råder i samhället, vilket ger uppfattningen om att samhällsstatus är självvalt. 

4. “Bilbrännarna har inte betraktats som de brottslingar de faktiskt är, utan konstrueras som 

"offer" - för utanförskap och förtryck och för sociala och ekonomiska orättvisor - alternativt 

"politiska aktivister".” Kod: Våldsbenägna 
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Vidare i artikel 4 synliggörs vardagsrasism och fördomar av ungdomar som bor i utsatta områden. 

Där vandaliserande händelser uppfattas som en solidarisk hyllning och uppror mot samhället. 

 4. “Unga män med invandrarbakgrund, boende i "orten" betraktas i en del kretsar som någon 

sorts förortsrevolutionärer när de kastar sten och bränner bilar.” Kod: Etnisk fördomsfullhet/ 

våldsbenägna 

I nästa artikel skildras ett samhälle som har glömt bort att det bor individer i negativt omtalade 

områden. Artikel 10 belyser vikten av vad en negativ skildring av ett område i media följaktligen 

har på invånarna. 

10. ”Det var nästan som att man glömde bort att det faktiskt bodde människor i bostadsområdena 

och så har det fortsatt fram till idag. Varför reflekterar vi inte mer över bildens makt och vad den 

faktiskt gör med människor som bor i de områden som i många år pekats ut om dåliga, likväl hur 

den påverkar dem som inte bor där?” Kod: Försummelse 

Detta citat betonar skillnaden mellan personer av olika etniska bakgrunder och hur dessa uppfattas. 

Fördomar och rasism genomsyrar sättet dessa ungdomar och områden talas om. Vidare belyser 

citatet i artikel 11 och 34 att uppfattningen och behandlingen av en person beror till stor del på 

utseende och härkomst. 

11. “Andra antyder att det handlar om klassförakt. Eller rent av rasism. Gängen utgörs nästan 

uteslutande av unga män (och en del tjejer) med ursprung från Mellanöstern. Hade det varit etniskt 

svenska ungdomar med mockaloafers hade ingen klagat, tycks somliga resonera.” Kod: Etnisk 

fördomsfullhet 

34. Första gången min släkting blev stoppad av polis var han 13 år och såg inte en dag äldre ut. 

Han och hans kompisar spelade fotboll på skolgården en vårkväll. Han var den enda med svart hår 

den gången. "Har'ru rökt på grabben?" Pojken är pollenallergiker och har ofta röda ögon. När han 

sa nej, gick de därifrån. [..]”. Kod: Etnisk fördomsfullhet 

Konsekvenserna av rättsväsendets fördomsfulla handlingar och bemötande påverkar de utsatta 

individerna även i framtiden, följaktligen formar en opposition mot polisen. I två citat från artikel 

34 skildras den upplevda förminskningen orsakat av rättsväsendets maktutövning. 

34. “[..] I dag är han över 20 och har för länge sedan tappat räkningen på hur många gånger han 

har blivit stoppad och kroppsvisiterad av polis.” Kod: Etnisk fördomsfullhet 
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34. “Det är inte bara förnedrande och kränkande, det är också pinsamt att stå med armarna 

uppsträckta mot en husvägg när grannar och bekanta går förbi.” Kod: Försummelse 

Avslutningsvis tyder citaten ovan på föreliggande rasism och förtryck, som orsakar en negativ 

uppfattningen av särskilt utsatta områden och individer. Debattörens ställningstaganden påvisar 

starka indikationer på diskriminerande uttalanden gentemot individer bosatta i särskilt utsatta 

områden.  

 

7. Resultat 

Resultatet av analysen baseras på ovanstående textutdrag, där vi har jämfört materialet med tidigare 

forskning och teorierna om stigma. För varje citering följer kortare egna tolkningar som sedan 

ligger till grund för resultaten. Nedan belyser vi fyra centrala punkter som vi återfann kontinuerligt i 

studien, samt som ligger till grund och fortlöper stigmatiseringsprocessen av särskilt utsatta 

områden. Syftet bakom att summera ihop analysen av kodningen till fyra centrala teman var för att 

återkoppla resultaten till den tidigare forskning, samt för att länka samman resultatet till teorin. För 

varje tema följer redogörelser för koder, underkoder samt relevant artikel.  

7.1 Stigmatiseringens effekter på individnivå 

Genom uppsatsens gång har utmärkande drag av stigmatisering skildras. Både effekten av och 

orsaker till stigmatiserande attribut, på territoriell och individnivå. Resultaten av analysen kan 

således visa bristfälliga samhällsstrukturer, där vi ännu inte uppnått ett jämställt samhälle. Individer 

blir fortsatt marginaliserade och välfärdens brister ger konsekvenser till samhällets invånare. 

Exempelvis genom miljonprogrammets problematik som togs upp i tidigare forskning, där planen 

att förbättra samhället i stället bidrog till ökad segregering av individer och samhällen. 

Debattartiklarna visar å ena sidan ett synsätt som påvisar stigmatisering och fördomar, där diskursen 

av åsikter och uttal uppfattas förminskade. Å andra sidan urskiljs vikten av förändring, hur vi som 

samhälle kan ta oss ut utifrån stigmatiserande värderingar och vända samhällsutveckling till ett mer 

jämställt kollektiv. 

Goffmans teori om Stigma talar för hur personer som ses avvikande ofta dras till personer som är 

likasinnade, detta för att inte helt hamna utanför den sociala gruppen (Goffman, 2014, 137). Detta 

kan synas i medias sätt att tala om kriminella gäng eller etniska grupper som anses avvikande i ett 

normativt samhälle.  
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Debattartiklarna har en tendens att tala om dessa grupper på ett sätt som skapar rädsla i samhället 

och även genererar fördomar. Citatet nedan från artikel 11 är ett exempel som belyser skillnaden 

mellan stigmatiserade individer och icke stigmatiserade individer. Vi valde att koda detta citat som 

“ignorans”, då klassförakt och etniska fördomar synliggörs i texten och tyder på lingvistiska 

egenskaper enligt Faircloughs första dimension. Citatet beskriver individer i särskilt utsatta 

områden ur ett negativt perspektiv, där de porträtteras som avvikande i relation till andra ungdomar. 

“Andra antyder att det handlar om klassförakt. Eller rent av rasism. Gängen utgörs nästan 

uteslutande av unga män (och en del tjejer) med ursprung från Mellanöstern. Hade det varit etniskt 

svenska ungdomar med mockaloafers hade ingen klagat, tycks somliga resonera” (Svenska 

Dagbladet, 2021:11) 

Debattörernas sätt att tala om förändring gav upphov till Faircloughs andra dimension, genom 

diskursiva processer i vår kodning och huvudteman. Budskapet förmedlat i de artiklarna som är 

negativt inställda till förorten fortlöper inte enbart stigmatiseringen utan påverkar även det 

vardagliga livet får många. För utsatta individer som lever under låga socioekonomiska 

förhållanden medför svårigheter att assimileras på arbetsmarknaden, välfärden och i det sociala livet 

(BRÅ 2018:6). Även speglat i tidigare forskning tyder resultatet på att unga individer med annan 

etnisk bakgrund eller boende på en social utsatt plats, upplever en svårighet som skiljer sig från 

andra som inte bor i utanförskap eller segregation.  

Det urskiljs tydligt ett vi och de tänk i debattartiklarna, både genom värderande ord och 

främlingsfientliga uttryck. Förmodligen kommer denna åsikt från konsekvenserna av ett samhälle 

som inte stöttar sina medborgare, där upplopp, vandalism och kriminalitet möjligtvis är en 

motattack. Vi uppfattar i majoritet en mer negativ betingad syn på individerna, där debattartiklarna 

förmedlar en personlig åsikt som uppfattas fientlig. Det är inte ett ofta förekommande att skriva om 

de människor som bor i förorterna och lever ett “normalt” liv eller tala om de individer som behövt 

flytta en bit utanför Stockholms innerstad för att klara sig ekonomiskt. Dessa människor faller i 

stället också offer för den negativa debatten förd om dess hemort. Genom Faircloughs tredje 

dimension visar marginalisering vara en påverkande faktor på gängkulturen. En faktor som 

sedermera utsätter orterna för ytterligare stigmatisering, vilket vidare ökar avståndet mellan dem 

och välfärden. 
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7.2 Territoriell stigma som resultatet av medias porträttering 

För denna del kommer vi att presentera de resultat vi funnit utifrån analysen av debattartiklarna, 

med utgångspunkt från vårt teoretiska ramverk av territoriell stigmatisering. Vi kommer att 

presentera de resultat som tydligt visar hur debattartiklarnas utformning kan påverka stigmat i ett 

makroperspektiv. Kategorisering av utsatta orter och polisens kartläggning sker baserat på det 

polisära behovet samt välfärdsresurser som orterna antas behöva (Polisen, 2021). Frågan vi därmed 

ställde oss inledningsvis i studien är huruvida politiken såväl som debattartiklar förhåller sig till 

kategoriseringen Poliserna skapat. 

Under analyseringsprocessen av debattartiklarna vi valt ut, var det fem utmärkande debatter som 

stod som motpoler mot resterande artiklar. Dessa fem befann sig på skalan helt åt det negativa 

hållet. Tonen var hård och kritiserande med större rasistiska inslag. Ordvalen signalerade tydligt ett 

avstånd och fientlig hållning. Wacquants teori om territoriellt stigma bygger i grunden på den 

beskrivning som även poliserna har om särskilt utsatta områden. Likheterna mellan dessa är 

områden som drabbas av stigma, samt karaktäriseras av låg socioekonomisk status såväl som 

fattigdom, arbetslöshet och kriminalitet (Wacquant 2008, 237 – 238). Konsekvenserna av att hela 

områden drabbas av offentlig misskreditering i media medför enligt Wacquants teoretiska modell 

att marginaliseringen utökas, samt att bosatta individer börjar dra sig undan från det större samhället 

(ibid). 

Utformningen av debattartiklarna är skrivna på ett sätt som tydligt markerar vilken sida debattören 

står på. Det talas om motstånd och hopplöshet över hur det socialt utsatta områdena enbart förstör 

för det civiliserade svenska samhället. Genom den stora representationen i media, med ett 

rikstäckande grepp av miljontals läsare bildas på något vis ett offentligt hån. Där särskilt utsatta 

områden anses som en farlig och hopplös plats, samt ett område där bosatta individer beklagas. 

Genom de mer negativt betingade artiklarna genomsyras texterna frekvent av personliga åsikter och 

vardagligt nedvärderande uttryck. Vilket å ena sidan är syftet av en debatt, dock något som å andra 

sidan ökar friktionen genom att späda på den redan negativa bilden. 

Genom användning av ord som “krigszon” och jämförande mellan “normalt och farligt” ökar 

stigmatiseringen av att förorten enbart är en negativ plats, där individer målas upp som antingen 

socioekonomiskt utsatta eller kriminella. Detta skildras genom Faircloughs första dimension där vi 

ser hur lingvistiska egenskaper utifrån debattörens användning av ord formaterar en egen 

porträttering av förorterna.  
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Vidare skildras andra dimensionen genom vårt huvudtema rättsväsendets maktutövande 

tillsammans med koden “otillräcklighet”, som förmedlar ett analytiskt perspektiv.  

I utdraget nedan från artikel 27, se vi ett exempel på hur de lingvistiska egenskaperna indirekt 

porträtterar ett perspektiv, som vi kodat “fientlighet” och “vandalism”. Detta ger oss en nyanserad 

version av utdraget, följt av ett kritiskt analyserat perspektiv i hur territoriellt stigma är produkten 

av medias porträttering. Slutligen leder detta oss till Faircloughs tredje dimension för sociala 

praktikens breda perspektiv. Den tredje dimensionen summerar i vår fråga upp hur de två inledande 

dimensionerna handlar i den sociala praktiken. Vi återfinner även här att medias porträttering kan 

ha en betydande påverkan i ytterligare marginalisering av hela orter, samt en ökad stigmatisering 

emellan individer. Resultatet efter kodningen påvisar att det går att hitta kopplingar mellan 

debatternas lingvistik och effekter i praktiken. Ett exempel på denna föreställning kan hämtas från 

artikel 27: 

“Kriminella påverkar samhället genom utpressning, hot, offentliga våldshandlingar och öppen 

narkotikahandel. I särskilt utsatta områden finns dessutom extremism och parallella 

samhällsstrukturer som klaner. I klartext betyder det att islamister har en avgörande påverkan på 

samhället, att kriminella skjuter varandra på öppen gata, hotar vittnen och företagare och startar 

bilbränder” (Dagens Nyheter, 2021:27) 

Här följer en rad värdeladdade uttryck som talar för hur en debatt i strukturella problem kan föras, 

som enligt citat beror på området och dess boende. Det kan ses som en fråga om självuppfyllande 

profetia i analysen av artiklarna med denna vinkel. Ett mönster som återkommer mellan artiklarna 

av denna sort är uppfattningen om att individerna agerar utan syfte och enbart på grund av tristess. 

Ett uttalande av sådant slag indikerar på en snäv syn av ett större samhällsproblem, vilket skulle 

kunna svara på frågan om hur speglingen av förorten i dessa artiklar såg ut. Genom beaktningen av 

debattartiklarna ställer vi oss därmed frågan hur ett strukturellt samhällsproblem kan beskyllas på 

invånarna. Att inte beakta problematiken om den ökade kriminaliteten leder det möjligtvis till en 

politisk fråga som således skapar medias fokus på särskilt utsatta områden och människor. 

7.3 Förtroende för polisen och synen på otillräcklighet 

I denna del kommer vi att lyfta fram förortsbefolkningens syn på det polisiära arbetet. Brister inom 

maktfördelning och humanitärt bemötande visar sig vara utmärkande aspekter och 

problemområden, där resultatet av analysen visar ett tvådelat perspektiv på polisen. Å ena sidan 

skildras en syn på otillräcklighet, där det talas om bristande åtgärder för förebyggande insatser.  
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Å andra sidan skildras ett fördomsfullt polisiärt bemötande, med diskriminerande handlingar av 

maktmissbruk som späder på konflikten mellan invånare och rättsväsendet.  I tidigare forskningen 

belyses ett perspektiv om polisen som en motståndare. Förortsinvårarna upplever det svårt att 

samarbeta med polisen, där maktmissbruk och frustration var mer förekommande än trygghet och 

säkerhet. Konsekvenserna av detta resulterar i ett oroligt samhälle enligt förortsbefolkningen, där 

kriminalitet och konflikter ökar och således den upplevda stigmatiseringen. I debattartiklarna talas 

det om polisens brist på förebyggande insatser, samt uppstår frågan vad vi i samhället bidrar med 

för att förhindra kriminaliseringen av ungdomar.  

“Nu krävs helt nya och tämligen osvenska metoder för att vända utvecklingen… och i stället se till 

att straffen för gängkriminella höjs rejält, att alla former av straffrabatter slopas och att 

polisnärvaron i Stockholms miljonprogramsförorter skalas upp betydligt” (Aftonbladet, 2021:12) 

I citatet ovan från artikel tolv kodad “solidaritet” och “integration” talas det om bristen på det 

förebyggande insatserna. I media talas det om kriminella gäng, hur ökad polisnärvaro och förhöjda 

fängelsestraff kan förbättra Sveriges växande kriminalitet. Ofta glöms det initiala insatserna bort, de 

insatser som samhället kan tillämpa innan individen blir kriminell. Faircloughs diskursiva processer 

skildras genom behovet av förbättrade socioekonomiska förhållanden, förbättring av skolor, 

integrationsprocesser och förebyggande insatser. Med engagemang i dessa åtgärder, skulle 

möjligtvis det bidra till mindre risk att unga befinner sig ute på gatorna och potentiellt beblandar sig 

med kriminella kretsar. För att uppnå detta utrycks behovet av en samhällsförändring, där ansvaret 

inte enbart landar de rättsväsendet utan kräver engagemang från politiker, kommun och invånarna.  

”Förortsungdomarna skulle en gång för alla inse att brott inte lönar sig. Problemet var bara att 

polisen gick in i områdena med en föreställning av att de flesta var potentiella kriminella. Det var 

många boende som kände sig kränkta av att bli stoppade av polisen för ingenting och i stället för 

trygghet blev det otrygghet och än mer fientlig inställning till polisen” (Expressen, 2019:10) 

Citaten från artikel tio illustrerar problematiken med fördomar, som även har uttalats i både tidigare 

forskning och sedermera i debattartiklarna. Antagandet att majoriteten av människor som bor i 

särskilt utsatta områden skulle vara involverade i kriminella kretsar ligger till grund för 

stigmatiseringsprocessen. Förväntningar av en persons karaktär baseras på ofta fysiska attribut eller 

fördomar från tidigare uppfattningar. Följaktligen leder detta handlingssätt till att stigmatiserade 

aspekter talar högre än en individuell bedömning av människor.  

Faircloughs lingvistiska egenskaperna i vår studie relateras till hur media beskriver individer. Det 

förekommer ofta en negativ beskrivning av personer som har en annan bakgrund än etnisk svensk. 



39 
 

Synen på ett begånget brott av en etnisk svensk person i innerstan, respektive en person från 

förorten av icke etnisk svensk härkomst skapar skilda reaktioner i samhället. Mer än ofta bemöts 

personen från innerstan med sympati och förmildrande omständigheter, medan personer från 

förorten inte upplever samma sympati eller reaktioner. I stället antas det att personen från förorten 

är grovt kriminell och förtjänar ett långt straff (De los Reyes, et al, 2014). Åsikter om individer 

uppfattas att i majoritet baseras på personens socioekonomiska bakgrund, härkomst och fördomar. 

Följaktligen blir konsekvenserna större för en person som redan anses vara avvikande i samhället 

och bär på stigmatiserade egenskaper. Detta anser vi kan vara en anledning till att polisens 

bemötande i särskilt utsatta områden skiljer sig från övriga urbana områden, samt ger den sociala 

praktiken kunskap om uppfattad stigmatisering.  

Tillämpningen av Faircloughs tre dimensioner tyder på en samhällsproblematik som drabbar på 

individnivå såväl som på samhällsnivå. Områden som poliserna utfärdar som särskilt utsatta faller i 

ett samhällsperspektiv mellan stolarna, där förebyggande åtgärder krävs för att uppnå en förbättring. 

Dessa kan vara faktorer till varför välfärden inte når ut till de stigmatiserade orterna på samma sätt 

som hos de mer socialt accepterade orterna, vilket inleder en negativ spiral och ökar individers 

marginalisering och stigmatisering. 

7.4 Främjande debatt för samhällsomvandling 

Avslutningsvis för den sista delen i resultatet kommer vi följaktligen att lyfta fram de delar av 

analysen som har en mer positiv syn på särskilt utsatta områden. Majoriteten av artiklar visar ett 

utmärkande drag av att främja en positiv bild av förorten. Språket i artiklarna upplevdes oftast som 

ett motargument gentemot en mer dömande artikel. Det var även förekommande att debatten 

framförde en lösningen till den utsatta situationen, utan att applicera ytterligare stigma på redan ett 

utsatt område.  

“Det engagemang de visar i sin gängaktivitet kunde kanaliseras på ett positivt sätt. Det behövs mer 

resurser för ett närmare samarbete mellan samhällets relevanta institutioner – familjen, skolan, 

fritidsverksamheten, kulturverksamheten, socialen och polisen” (Expressen, 2020:14) 

Artiklarnas positiva synsätt är betydande för samhällets uppfattning, av anledningen att media idag 

har större inflytande än någon annan kanal. Idag använder 83% av alla internetanvändare i Sverige 

sociala medier (svenskarochinternet.se, 2018). De tillgängliga kanalerna i dessa plattformar bidrar 

till information och budskap som når omgivningen. Budskapet i fråga kan hädanefter möjligtvis ha 

stor påverkan på vad artiklarna förmedlar. I citatet ovan lyfts detta fram, ett budskap som förmedlar 

att vi solidariskt kan förbättra levnadsstandarden för särskilt utsatta områden.  
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Solidariteten mellan människor är ett återkommande tema för artiklarna som belyser behovet av en 

samhällsomvandling. Vi fann att tidigare forskning brister i engagemanget av 

samhällsomvandlingen för särskilt utsatta områden. Med detta menar vi att den tidigare forskningen 

förhöll sig till ett ensidigt synsätt och fortlöpte ett “vi och dom” perspektiv. Den tidigare 

forskningen belyser däremot till större del de strukturella problemen i särskilt utsatta områden. I de 

positivt vinklade debatterna hamnar fokuset på att förbättra förståelsen hos majoriteten, i stället för 

att beklaga de utsatta och kriminella. Vilket ökar potentialen för allmänheten att se problemen 

utifrån fler perspektiv.  

Den kritiska diskursanalysen har för uppsatsens resultat möjliggjort en flerdelad diskussion i 

studerandet av samhällsstrukturen. Genom studerandet av användningen och uppbyggnaden av 

språket samt de lingvistiska egenskaperna i artiklarna, har vi applicerat resultatet i relation till den 

sociala praktiken (Jørgensen & Phillips, 2002, 61). Debatterna som är solidariska med särskilt 

utsatta områden, kan å ena sidan uppvisa en retorik som indirekt styr dess läsare. Utifrån att se 

myndigheter och brister i välfärden som grund för ökad marginaliseringen av individerna och hela 

samhällen. Å andra sidan föranleder diskussionen i media ytterligare negativt ljus på socialt utsatta 

individer, som kan ge upphov till skam och skuld. Denna skambelagda känsla skildrar även 

Wacquant (2008, 68) som ett behov för utsatta människor att behöva förklara sig. Vid tillfällen som 

utsatta individer befinner sig i olika sociala rum utanför deras hemort uppstår känslan av 

utanförskap och skam, vilket kan leda till en ökad klyfta mellan de själva och samhället.  

“Det är ju inte så att barn plötsligt vaknar upp en morgon och tänker att yes, nu vet jag vad jag ska 

bli när jag stor: kriminell. Men växer man upp på en plats där samhället har dragit tillbaka sina 

resurser, där de positiva förebilderna är få, då kanske det inte är så konstigt att en del hamnar snett 

och blir lättfångade byten för de kriminella gängen […] Vi får inte glömma bort att gängen 

erbjuder en gemenskap som en del barn och unga kanske saknar” (Expressen, 2019:10) 

Genom beaktningen av den sociala påverkan som stigma har på enskilda individer, lyfter debattörer 

upp hela områden och dess boende i ett annat ljus. Genom medias makt blir individer enkla offer för 

det sociala stigmat. I det utvalda materialet beskriver debatten behovet av förändring. Tolkat från 

Faicloughs andra dimension kan detta ses som ett tillvägagångsätt för en förändring i hur samhället 

i framtiden väljer att hantera sina resurser. Att öppna upp känsliga ämnen för debatt i stora 

nyhetsmedier gör det möjligt för politiker och myndigheter att se en bild av förorten, som möjligtvis 

besitter en spegling av verkligheten. Den föränderliga debatten pekar främst på hur arbetet för 

ökade polisinsatser, förändrade lagar, förbättrade bostadsmarknader samt skola, är nyckeln till en 

samhällsomvandling i de särskilt utsatta områdena. (Hallin et al, 2020, 162).  
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Individer bosatta i särskilt utsatta områden är i stor omfattning nyinflyttade i landet. Därav har de 

lägre etablering på den svenska arbetsmarknaden, som resulterar i trångboddhet och exkludering. I 

stället för att gå till skolan fokuserar ungdomar på snabba sätt att hjälpa sina föräldrar 

inkomstmässigt, något som senare resulterar i en ytterligare tröskel in på bostads- och 

arbetsmarknaden. Genom ökad uppfattning av problemen och samarbete mellan kommun och stat 

kan det lokala livet förhoppningsvis förändras till det bättre. 

Resulterande tyder övergripande syn på särskilt utsatta områden i debatterna vara negativ. Medias 

sätt att belysa utsatta geografiska områden och individer ökar samhällets uppfattning om att dessa 

områden definieras enbart som en “krigszon” och olycksbådande. Detta illustreras även utifrån 

många av debattörernas sätt att beskriva individer, där etnicitet och utseende framförs på avvikande 

sätt vilket följaktligen ökar stigmatiseringen. Resultatet visar att personer som lever ett “normalt” 

liv i förorten inte talas om utan skyms undan av debatten kring problematiken av socioekonomiskt 

utsatta och ökningen av kriminalitet. De positivt vinklade artiklarna talar för behovet av en 

samhällsomvandling, där de särskilt utsatta områdena måste byggas upp igen.  Myndigheter, den 

styrande regeringen och samhället i stort bär ett ansvar av att förbättra den rådande humanitära 

kollapsen. Förortens negativa omnämningar i media förmedlar ytterligare negativt ljus på socialt 

utsatta individer, där skam och utanförskap fortlöper. Friktionen mellan socialt utsatt och socialt 

accepterad leder till brister i den sociala praktiken och driver människor längre bort från varandra 

och från samhället. 

  

8. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur den mediala debatten både speglar samt talar om särskilt 

utsatta områden i Stockholm. Vi ämnade till att illustrera perspektivet på särskilt utsatta områden 

utifrån analyser av debattartiklar. Resultatet vi kom fram till visade att stigmatiserade diskurser 

framförda i debatter påverkar stigmatisering i samhället negativ, samt bidrar till utrymme för 

fortsatt marginalisering av områden såväl som individer. Debatternas homogena diskussion om 

särskilt utsatta områden fortlöper fördomar såväl som försvårar en kollektiv samhällsomvandling. 

Genom kritisk diskursanalys undersökte vi språkets makt och existerande ojämna maktstrukturer i 

samhället. Vi kunde med denna studie påvisa att det finns en tendens att användandet av begreppet 

särskilt utsatta områden bidrar till fortsatta ojämna maktstrukturer, samt råda för en obalans mellan 

individer inom de sociala rummen.   
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Ett stort fokus i studien var på den stigmatiserade och marginaliserade aspekten av geografiska 

områden och individer.  Vi fann att debatteras utformning av ordval och uttryck kring ämnet om 

förorter skapat, vad som i teorin är territoriellt stigma.  

Den resulterade analysen vi slutligen kom fram till appliceras som ett kompletterande lager av 

förståelse på den tidigare forskningen. Främst den återkommande tidigare forskningen av Paulina 

De Los Reyes och författaren P.O Hallin.4 För medias porträttering av förorten syftar vi till att bidra 

med kunskap genom vår kritiska analys. Hur användandet av en värdeladdad åskådning samt ett 

komplext samhällsproblem, som gängvåld och kriminalitet i ett utsatt område bidrar till ytterligare 

stigma. Det vi vill framföra utifrån resultaten av denna uppsats är hur konsekvenserna av 

stigmatiserande diskurser i debatterna sker på bekostnaden av alla medborgare. Debattartiklar ger 

ett utrymme att uttrycka sig och på ett eller annat sätt skapa någon form av påverkan. Vi iakttog att 

negativa företeelser i debattartiklarna fortlöpande fördomar och stigmatisering, samt medförde ett 

mer snävt sätt att tala om förorten.  Artiklarnas som präglas av positiva synsätt bedrev en debatt 

samhällsförändring och behovet av ökade resurser och ansvarstagande.  

Möjligtvis är detta ämne för omfattande för att kunna utvinna ett resultat som går att generalisera till 

hela populationen. Vi reserverar oss därmed att enbart kunna uttala oss om våra frågeställningar, 

samt den kunskap vi har erhållit genom vårt material. För framtida studier skulle det vara intressant 

att gå in djupare på aspekterna som ligger till grund för bristfälliga samhällsstrukturer, som därmed 

har resulterat i ett humanitärt problem. Ytterligare kvalitativa studier med möjligtvis intervju som 

metod skulle öka möjligheten att få fram ett resultat med starkare reliabilitet, sett till effekten av 

medias stigmatisering. En djupgående analys av individerna boende i de särskilt utsatta område 

skulle applicera ett nödvändigt lager för det kontextuella sammanhanget, med invändningar av 

personliga åsikter och uppfattningar i realtid. 

Sammanfattningsvis vill vi säga att diskursen som syns i debattartiklarna och även den allmänna 

uppfattningen om särskilt utsatta områden har under en längre tid påverkat den sociala praktiken. 

Det syns tydligt i både tidigare forskning och i vårt insamlade material att det existerar brister i 

ansvarstagande och förebyggande åtgärder, vilket således ger konsekvenser på både mikro- och 

makronivå.  

 
4 De los Reyes, et al. Bilen brinner… men problemen är kvar (2014) En undersökning gjord i en av Stockholms 

kändaste förorten, med anledningen av att orten Husby blir bilden utåt för förorter med gäng, våld och kriminalitet. 

Boken Att vända utvecklingen av P.O Hallin et al., (2020) beskriver även hur media porträtterar förorterna och vad 

konsekvenserna av fenomenet att kan leda till, samt hur vi ska kunna vända på denna utveckling för det bättre. 
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Det bristfälliga samarbetet mellan invånare, regering, myndigheter och media kan genom debatteras 

varierande struktur påvisa skiftningarna i åsikter och eventuellt ett fundamentalt strukturellt 

problem.  

Vi hoppas att denna uppsats har belyst ett samhällsproblem som kräver essentiella åtgärder för att 

främja en samhällsförändring och därmed minska stigmatiseringen av särskilt utsatta områden. 
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