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Sammandrag 
I december 2015 började polisen använda termen utsatta områden i en serie rapporter. 

Samtidigt som termen fått stor spridning har polisens rapporter kritiserats från flera håll. Syftet 

med den här studien är att undersöka den diskursiva konstruktionen av utsatthet i polisens 

rapporter om de utsatta områdena. 

 Studien står på två teoretiska grundpelare bestående av kritiska diskursstudier och 

systemisk-funktionell grammatik. Den kritiska ansatsen i studien är textintern. Materialet består 

av 3 polisrapporter från perioden 2015–2019, och undersöks med en metod-

trianguleringsprincip. En transitivitetsanalys används för att identifiera kongruenta processer 

och tillhörande deltagare. Därefter analyseras ideationella metaforer för att belysa vilka 

processer och deltagare som realiseras inkongruent. Till sist utförs en kategoriseringsanalys på 

fyra övergripande, centrala deltagare: geografiska områden, kriminella, polis och invånare 

vilka identifierats i de två första stegen av analysen. 

Resultatet visar att utsattheten konstrueras diskursivt som ett tillstånd snarare än en process. 

Termen utsatta områden gör att förstadeltagaren, den som utsätter, göms bakom en ideationell 

metafor. Materialets kongruenta processer är huvudsakligen relationella medan de 

inkongruenta processerna oftare är materiella. Således uttrycks sakförhållanden kongruent med 

explicita deltagare medan när deltagare gör något, uttrycks detta ofta inkongruent med implicita 

deltagare. Studien bidrar med en fördjupad förståelse för hur den språkliga konstruktionen av 

fenomenet utsatthet kan bidra till hur fenomenet förstås. 

 

Nyckelord: Utsatta områden, Polismyndigheten, kritiska diskursstudier, systemisk-

funktionell grammatik, transitivitetsanalys, ideationella metaforer, kategoriseringsanalys.  
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1. Inledning 
En snabb sökning på Språkbankens korpus Korp visar att termen utsatta områden knappt 

användes i varken nyhetstexter, sociala medier eller myndighetstexter innan 2015, året då 

Polismyndigheten tillskrev termen en ny betydelse. Därefter används det frekvent. Bakgrunden 

till att Polisen myntade begreppet har sin början i februari 2014 då Rikskriminalpolisens 

underrättelsesektion fick ett uppdrag från den nationella ledningsgruppen: att ta fram en 

lägesbild över lokalsamhällen i Sverige som påverkades av lokala kriminella nätverk. 

Uppdraget var en del av ett projekt där lägesbilden skulle uppdateras kontinuerligt för att ta 

fram framgångsrika metoder för att förbättra situationen i områdena. Ungefär ett år senare 

resulterade detta i publiceringen av en rapport där polisen listade de områden där den här typen 

av kriminalitet och problematik fanns. 

 Områdena på listan kännetecknas av en låg socioekonomisk status och en hög kriminalitet. 

Av polisen kom de att benämnas utsatta områden, i media har de även kallats no go zoner1. 

Listan har blivit mycket omtalad i media och har kritiserats såväl av politiker, invånare i 

områdena och av kriminologer – ”Listan är stigmatiserande, vem vill bo i ett utsatt område?” 

säger exempelvis Ebba Östlin (S), kommunalpolitiker i Botkyrka till Sveriges television (Svt 

Nyheter 2019). Det nymyntade begreppet har alltså fått luft under vingarna och spridits vitt. Ur 

ett kommunikationsperspektiv har det således nått en stor framgång. Därför blir det viktigt att 

undersöka termen. 

 Våra tankar och idéer formas i och med vårat språk. När vi pratar om, eller hör någon annan 

prata om, ett fenomen så konstrueras vår förståelse för fenomenet. Förståelsen skapas i 

samspelet mellan oss människor. Så när Polismyndigheten – en institution med makt och stor 

publik – benämner något som utsatt bidrar det till att forma kollektivets bild av vad utsatthet 

faktiskt är för något. 

 I den här undersökningen ämnar jag att undersöka hur utsattheten i dessa områden diskursivt 

konstrueras i polisens rapporter – vad innebär utsattheten? Vem är det egentligen som utsätter 

vem för vad? Utgångspunkten för undersökningen är det teoretiska ramverket systemisk-

funktionell grammatik där lexikogrammatik ses som betydelsebärande – hur utsagor formuleras 

påverkar deras betydelse. I undersökningen kombinerar jag flera olika metoder med fokus på 

att undersöka vilka skeenden som beskrivs i texterna samt vilka deltagare som omnämns, eller 

inte omnämns, i dessa skeenden. 

 
1 Exempelvis använde Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch begreppet i sitt "Tal till nationen" i SVT 2018 
(Svt Nyheter 2018) 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Sedan 2015 har polisen presenterat tre listor över så kallade utsatta områden – de är områden 

med låg socioekonomisk status, som är särskilt utsatta för kriminalitet. Områdena kategoriseras 

i tre grupper med stigande grad av utsatthet: utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta 

områden. Vissa kommuner som innefattar utsatta områden har uttryckt missnöje över listan och 

säger att de blir utpekade på ett negativt sätt. Den mediala debatten gjorde att jag fick upp 

ögonen för det här uppsatsämnet och idén att undersöka vilken bild av utsatthet som förmedlas 

i rapporterna.  

Centralt för min undersökning är de aktörer, eller deltagare, som ryms i rapporterna. Jag vill 

med utgångspunkt i språkmodellen systemisk-funktionell grammatik, som förklaras nedan i 

avsnitt 3.2, undersöka vilka skeenden, eller processer, de knyts till och hur detta relateras till 

utsattheten. Jag är även intresserad av vilka deltagare som inte ges utrymme i texterna. Det 

undersöker jag i form av ideationella metaforer, vilka uttrycks med inkongruenta processer, 

som beskrivs i avsnitt 5.1. Dessa är omformuleringar som möjliggör att benämna en process 

utan att explicitgöra vilka deltagare som är involverade i den. Till sist vill jag även studera hur 

de olika deltagarna kategoriseras och hur det bidrar till konstruktionen av utsatthet. 

 Det övergripande syftet med föreliggande uppsats är därför att undersöka hur utsatthet 

diskursivt konstrueras i polisens rapporter. Utöver det har uppsatsen ett metodologiskt syfte i 

att jag vill undersöka och vidareutveckla användningen av kategoriseringsanalysen – en metod 

som ursprungligen utvecklades för analys av samtal. Den används vanligtvis för att analysera 

hur samtalsdeltagare kategoriserar varandra. Jag vill utforska om metoden går att använda för 

att analysera kategoriseringar av inanimata deltagare i skriven text – detta diskuteras vidare i 

avsnitt 5.2. Syftet kan konkretiseras i följande frågeställningar: 

 

• Vilka processer, såväl kongruenta som inkongruenta, påfinns i materialet och vilka 

deltagare finns anknutna till dessa? 

• Finns det skillnader i vad som uttrycks med kongruenta och inkongruenta processer? 

• Hur kategoriseras de vanligast förekommande deltagarna? Och hur relaterar de till 

varandra? 

 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är disponerad så att jag i kapitel 2 nedan redogör för tidigare forskning inom olika 

discipliner angående utsatta områden. I kapitel 3 beskriver jag de teoretiska utgångspunkterna 
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för undersökningen samt hur jag tillämpar dessa. Därefter redovisar jag polisens rapporter i 

kapitel 4, dels för att presentera materialet men även för att ge kontext till polisens projekt med 

de utsatta områdena. I nästkommande kapitel 5 redogör jag för vilka metoder jag använde i 

undersökningen samt hur jag kombinerar dessa. Undersökningens resultat presenteras i kapitel 

6 vilket är disponerat så att vardera rapport presenteras var för sig. Till sist för jag en avslutande 

diskussion i kapitel 7. 

 

2. Tidigare forskning 
I det här kapitlet redogör jag för tidigare forskning kring utsatta områden ur flera olika aspekter. 

Inledningsvis redogör jag för forskning och problematisering av svensk förort i avsnitt 2.1. 

Därefter tar jag i avsnitt 2.2 forskning om det sociologiska begreppet territoriell stigmatisering. 

 

2.1 Förorten som begrepp 
I vardagligt tal används förort ofta som begrepp när de utsatta områdena diskuteras vilket kan 

tyckas inte vara helt oproblematiskt. Många av de utsatta områdena2 är förorter men de två 

begreppen borde inte likställas på grund av det. Svensk förort har problematiserats och studerats 

inom en mängd olika discipliner. Ellen Bijvoet och Karin Senter (2021) har exempelvis studerat 

attityder till och uppfattningar om olika typer av förortsförankrat talspråk. De har visat på hur 

stigmatiserat förortsslang är och vilka negativa konsekvenser detta kan ha för talare när de 

kommer i kontakt med institutioner som ska arbeta för social inkludering (exempelvis 

arbetsförmedlare). Av intresse för min undersökning är Bijvoets och Senters ställningstagande 

mot begreppen utsatta områden och utanförskapsområden vilka de helst undviker att använda. 

Istället talar de om underordnade och överordnade områden. På så sätt ger de en relationell 

beskrivning av de olika områdena och belyser deras hierarkiska relation. Det ”betonar de 

ojämlika maktförhållanden som finns mellan olika områden och grupper i samhället” (Bijvoet 

& Senter 2021:170). Att använda benämningarna över- och underordnade områden gör även 

att man undviker det, potentiellt problematiska begreppet förort. Det finns flera välbärgade 

områden som även de är sociospatialt segregerade och som därför också är förorter men kallas 

 
2 Viktigt att nämna är att begreppet utsatta områden inte heller är helt oproblematiskt, vilket jag diskuterar 
vidare i avsnitt 7.2. Jag har detta till trots valt att använda begreppet då det utgör ett så pass centralt begrepp i 
rapporterna och relaterat till konstruktionen av utsatthet i dessa. 



 8 

inte lika ofta för det. Bijvoet och Senter menar alltså att begrepp som utsatta områden inte 

explicitgör den här relationen – det blir otydligt, vem utsätter egentligen vem för vad? 

 Ytterligare ett perspektiv på svensk förort ger Magnus Dahlstedt och David Ekholm (2018) 

när de studerar utanförskap och social exkludering. Utanförskap är inte ett definitions-kriterium 

för de utsatta områdena men präglar många av dem (Noa 2014:8). Utanförskap och social 

exkludering är två olika perspektiv på en liknande problematik. Medan utanförskap förlägger 

problematiken till ena sidan i en relation och tillskriver en grupp eller ett område ett tillstånd. 

Social exkludering beskriver istället problematiken som en process vilket är det perspektiv som 

Dahlstedt och Ekholm antar. De skriver ”Man skulle därmed kunna säga att talet 

om ”utanförskap” tenderar att osynliggöra de processer av exkludering som följer i spåren av 

segregation, ekonomisk och social ojämlikhet” (2018:50). Dahlstedt och Ekholm identifierar 

fyra dimensioner av social exkludering i aktuell svensk forskning, de är: ”rumslig exkludering 

ifråga om boendemiljö; substantiellt deltagande i, tillgång till och möjligheter ifråga om 

arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering i och genom utbildning; deltagande i 

politik och samhällsliv” (2018:47). Den rumsliga exkluderingen innebär i korthet att social 

exkludering i stort förpassas till förortsmiljöer och leder till att en ”områdesspecifik utsatthet” 

(2018:66) skapas. En del i denna process är den stigmatisering som boende i dessa områden får 

utstå och som ”bidrar till att skapa områdena och dess invånare som annorlunda och avvikande 

i förhållande till det som kommit att definieras som samhällets normalitet – innanförskap” 

(2018:66).  

 

2.2 Territoriell & spatial stigmatisering 
I en internationell kontext har sociologen Loïc Wacquant (1999, 2007) studerat utsatta områden 

och därigenom myntat begreppet territoriell stigmatisering. Han menar att områden 

stigmatiseras baserat på föreställningar och förutfattade meningar om områdenas, och dess 

invånares, egenskaper. Så som att de är nedgångna och farliga att vistas i eller att de boende är 

fattiga och tillhör en viss etnicitet eller religion. Stigmat över ett område färgar alltså av sig på 

dess invånare. Huruvida dessa föreställningar stämmer eller inte spelar ingen roll – det räcker 

att de finns för att området ska dömas och stigmatiseras. Vidare menar Wacquant att territoriell 

stigmatisering även har en påtaglig påverkan på socialpolitiken och välfärden.  

När ett område allmänt rubriceras som en "laglös zon" eller ett "utanförskapsområde", 

utanför den gemensamma normen, är det lätt för myndigheterna att rättfärdiga speciella 

åtgärder, bortom lag och kutym, som kan ha effekten – om inte avsikten – att destabilisera 
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och fortsatt marginalisera områdets invånare och överlämna dem till den avreglerade 

arbetsmarknaden, göra dem osynliga eller driva bort dem från ett eftertraktat område 

(Wacquant 2008:240, min översättning). 

Han menar alltså att när ett område benämns som utsatt är det en form av territoriell 

stigmatisering som möjliggör specifika åtgärder inom området för att förändra det. Åtgärder 

som inte nödvändigtvis är tillåtna eller socialt accepterade att använda i områden som inte är 

stigmatiserade. 

 Wacquant myntade begreppet till viss del som en kritik mot sociologen Erving Goffmans 

inflytelserika definition av stigma. Kortfattat menade Goffman att ett stigma är en djupt 

misskrediterande egenskap. Viktigt att nämna är dock att egenskaper inte är universellt 

nedsättande – vad som är ett stigma för en grupp människor kan för en annan uppfattas som en 

positiv egenskap. Därför handlar stigma snarare om en grupp eller en individs relation till en 

viss egenskap. Goffman menade att det finns tre huvudsakliga typer av stigma. Först finns det 

kroppsliga missbildningar av olika slag, det vill säga utseendebetingade stigman. Därefter finns 

stigman utifrån fläckar på den personliga karaktären. Dit räknas exempelvis stigman baserade 

på trosföreställningar, sexuell läggning eller andra individuella egenskaper. Till sist finns 

stambetingade stigman som berör etnicitet, religion och nationalitet (Goffman 1963:3f.). 

Mellan de tre typerna går inga skarpa gränser utan stigman kan spänna över flera av dem. 

Wacquants kritik mot Goffman gick ut på att Goffman inte beaktade stigma baserad på var en 

människa kom ifrån eller vilket område hen tillhörde. Varför han myntade begreppet territoriell 

stigmatisering. 

 Wacquants teori står däremot inte heller helt okritiserad. Karin Backvall lyfter i sin 

avhandling (2019) flera kritiska perspektiv mot Wacquant, bland annat mot hans idé om att 

territoriell stigmatisering – eller snarare den stigmatisering som överförs till ett områdes 

invånare – är strikt bunden till platsen. Det innebär med andra ord att då en boende lämnar det 

stigmatiserade området så försvinner även det överförda stigmat. Backvall menar att detta inte 

stämmer då en invånare bär med sig det överförda stigmat, oavsett om hen befinner sig i det 

stigmatiserade området eller ej (Backvall 2019:37). För att distansera sig från Wacquants 

definition använder Backvall istället begreppet spatial stigmatisering. Hon ser på spatial 

stigmatisering som en negativ representation av ett område som konstruerar det och dess 

invånare som annorlunda. Dessutom innebär det en hierarki där områden och invånare som inte 

är stigmatiserade konstrueras som bättre (Backvall 2019:27). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt redogör jag för det teoretiska ramverket undersökningen vilar på. De två 

teoretiska grundpelarna för undersökningen är Kritiska diskursstudier eller CDS som diskuteras 

i 3.1 samt Systemisk-funktionell grammatik eller SFG som diskuteras i avsnitt 3.2. Jag avslutar 

avsnittet med att redogöra för hur jag tillämpar de olika teoretiska aspekterna i min uppsats. 

 

3.1 Kritiska diskursstudier 
I den här uppsatsen anknyter jag mig till kritiska diskursstudier, eller CDS från engelskans 

critical discourse studies3 – en forskningstradition där språkets roll för ideologi, makt och 

ojämlikhet är ett centralt perspektiv (Flowerdew & Richardson 2017:1). Eftersom CDS 

innefattar flera olika teorier och metoder är det snarast en egen forskningstradition eller skola 

och inte ett enhetligt teoretiskt ramverk (Wodak & Meyer 2016:5). Inom CDS råder en 

socialkonstruktivistisk språksyn där språkande ses som en social praktik som både formar och 

formas av våra samhälleliga förhållanden. Således ses inte de samhälleliga förhållandena som 

att vara naturligt utsprungna eller förgivettagna. Den sociala verkligheten och vår uppfattning 

av den konstrueras i och med våra handlingar, bland annat hur vi språkar om den (Hagren 

Idevall 2016:14, Wojahn 2015:15f.). För min undersökning innebär detta att jag utgår från att 

hur polisen skriver om utsatthet i sina rapporter bidrar till att forma vad utsatthet faktiskt är för 

något. 

 För att komma åt den konstruktivistiska aspekten av polisens språkande kommer jag bland 

annat utgå från begreppet performativitet, först myntat av språkfilosofen J.L Austin under en 

serie föreläsningar kallade How to do things with words (Austin 1962). Han menade att man 

med yttranden kan skapa handling och kallade dessa yttranden performativa. Det illustreras 

ofta, och kanske lättast, med exemplet då en präst vid ett dop säger "Härmed döper jag dig...". 

Yttrandet beskriver inte enbart dophandlingen utan är själva dophandlingen – det är i och med 

själva yttrandet som utsagan blir sann. Därför är det performativt. Ytterligare ett vanligt 

exempel är löftet. Då någon säger "Jag lovar att..." skapas löftet i och med yttrandet. 

Performativitetsteorin har utvecklats och kommenterats av ett flertal ytterligare forskare, 

kanske främst känt är Judith Butlers idéer om performativitet och konstruktionen av kön. Butler 

(1993) menade att performativitet inte ska förstås som en enstaka, avsiktlig handling utan 

 
3 CDS benämndes tidigare som critical discourse analysis (CDA) men för att betona att inriktningen snarare är 
en samling av teorier och metoder istället för en analysmetod så har benämningen ändrats under 2010-talet 
(Seiler Brylla, Westberg & Wojahn 2018:15). 
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snarare som en process. Kortfattat menade hen att kön konstrueras kontinuerligt i en 

performativ process. Den iterativa aspekten av processen är här viktig. Då någon ständigt får 

höra att den exempelvis är en flicka (det börjar redan innan födseln då barnmorskan vid ett 

ultraljud säger "Det är en flicka") kommer detta att bidra till konstruktionen av personens 

könsidentitet. Butlers syn på performativitet kan även kopplas till andra aspekter än kön. 

Samma princip kan appliceras på hur områden benämns som utsatta vilket jag återkommer till 

i tillämpningsavsnittet 3.5. 

 Målet med kritiska diskursstudier är att analysera och skapa förståelse för olika samhälleliga 

förhållanden och sociala fenomen (Wodak & Meyer 2016:2). Det gör CDS till en 

problemorienterad, snarare än en teoriorienterad, forskningstradition – forskningsfrågor 

grundas ofta i samhälleliga problem snarare än vetenskaplig teori (Flowerdew & Richardson 

2017:1). Eftersom de samhälleliga förhållandena formas av språket kan analyser av språket med 

en socialkonstruktivistisk utgångspunkt bidra till att skapa förståelse för dessa och avtäcka 

bakomliggande ideologier och diskurser (Fowler 1991:231–232). 

 

3.1.1 Diskursbegreppet 

Ett viktigt begrepp i min uppsats är därför diskurs vilket har definierats på otaliga sätt. Ofta 

återkommande inom kritiska diskursstudier är Foucaults syn på diskurser. Han har flera 

definitioner på diskursbegreppet – till exempel som ”praktiska handlingar som systematisk 

bildar de objekt de talar om” (Foucault 2011:70). Centralt hos Foucault, och inom den 

konstruktivistiska traditionen i stort, är idén att diskurser skapas kontinuerligt. Fairclough och 

Wodak (1997:258) ser diskurser som både socialt konstituerade och socialt konstituerande. Det 

innebär att diskurser både formar och formas av de sociala förhållandena och strukturerna som 

de existerar inom. Fairclough och Wodak beskriver däremot till skillnad från Foucault diskurser 

som språkande, inte vilka praktiska handlingar som helst – de skriver:  

”CDS sees discourse – language use in speech and writing – as a form of ’social practice’. 

/…/ discourse is socially constitutive as well as socially conditioned – it constitutes 

situations, objects of knowledge, and the social identites of and relationships between 

people and groups of people” (Faircloguh & Wodak 1997:258). 

 I en svensk kontext har Gustav Westberg definierat diskurser som ”socialt konstruerade 

kunskaper som formar, reglerar och möjliggör mänsklig erfarenhet” (Westberg 2016:19). 

Westberg är inspirerad av bland andra Foucault och menar i likhet med honom att diskurser 

kommer till uttryck i flera olika sociala praktiker varav en av dem är språket. Westberg ser även 
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diskurser som ett transtextuellt fenomen – diskurser reproduceras inte enbart inom en enskild 

text utan i samspel mellan texter. Enskilda texter eller delar av texter utgör således fragment av 

diskurser (Westberg 2016:19). 

 

3.1.2 Kritikbegreppet 

Forskare verksamma inom kritiska diskursstudier lägger flera olika innebörder i kritikbegreppet 

och har olika kritiska ansatser. En övergripande ambition inom CDS kan sägas vara att 

blottlägga samhälleliga strukturer och ideologier som skapar och upprätthåller förtryck för att 

på så sätt bidra till en förändring mot mera jämlika sociala förhållanden (Wodak & Meyer 

2016:7, Winther Jørgensen & Philips 2000:69). Den kritiska ansatsen kan däremot se ut på flera 

olika sätt. Charlotta Seiler Brylla, Gustav Westberg & Daniel Wojahn (2018:17 ff.) nämner tre 

olika varianter beroende på hur stort fokus forskaren har på att verka samhällsförändrande och 

för frigörelse av diskriminerade grupper – vad som med andra ord kallas den emancipatoriska 

aspekten. Dessa är text- & diskursintern, ideologisk och prospektiv kritik (ibid. se även Wodak 

2001:65). Text- och diskursintern kritik innebär att ”undersöka hur enskilda texter och samtal 

fungerar övertygande och manipulerande” (Seiler Brylla et al. 2018:18). Ideologisk kritik är då 

forskaren synliggör konstruktioner av exempelvis populistiska eller propagandistiska diskurser. 

Prospektiv kritik innebär en strävan efter att förändra samhälleliga förhållanden och 

maktstrukturer – inte enbart synliggöra dem (Seiler Brylla et al. 2018:20). Nämnvärt är dock 

att gränserna mellan de olika nivåerna inte alltid är precisa och de kan överlappa till viss del. 

Min kritiska ansats i den här uppsatsen är text- och diskursintern. Jag har alltså inga ambitioner 

att kritisera hur Polisen skriver om de utsatta områdena utan endast undersöka vilken bild av 

utsatthet som de konstruerar. 

Ytterligare en viktig kritisk aspekt inom CDS är den kritiska inställningen till den egna 

forskarrollen. Precis som all forskning existerar CDS och dess forskare inom de sociala 

strukturer som de själva ämnar belysa. 

 

3.2 Systemisk-funktionell grammatik 
Ett grundläggande teoretiskt ramverk jag baserar min studie på är den systemisk-funktionella 

grammatiken (SFG)4. Det är en språkmodell som först utvecklades av lingvisten Michael 

 
4 Det förekommer att systemisk-funktionell grammatik (SFG) och systemisk-funktionell lingvistik (SFL) används 
synonymt. Jag följer Holmberg, Karlsson & Nords (2011) praxis att SFG betecknar den teoretiska modellen 
utvecklad av Michael Halliday medan SFL betecknar ett vidare fält som inte enbart fokuserar på grammatiken. 
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Halliday – i vilken språkets betydelse står i fokus. Det är en konstruktivistisk språkmodell som 

därmed lämpar sig väl för samhällsengagerad språkforskning – SFG ligger exempelvis till 

grund för den kritiska diskursanalysen (Holmberg & Karlsson 2013:11). Centralt för SFG är att 

lexikogrammatiken inte enbart uttrycker betydelse utan även är betydelsebärande i sig själv. 

Betydelse skapas således både med semantiska val och lexikogrammatiska. På så sätt skiljer sig 

SFG från strukturalistiska, formella och traditionella språkmodeller där semantik ses som 

innehåll medan lexikogrammatiken endast står för hur det semantiska uttrycks (Holmberg & 

Karlsson 2013:10–11, Holmberg, Karlsson & Nord 2011:8f.). SFG har således en bredare 

omfattning än traditionella grammatiska modeller då man tar hänsyn till betydligt fler språkliga 

system – kontext, semantik, lexikogrammatik, fonologi och pragmatik ses alla som en del i hur 

betydelse struktureras och därmed som en del av grammatiken. De olika systemen kallas inom 

SFG för skikt och de beskriver hur betydelse skapas i kommunikativa situationer. Synen på hur 

dessa skikt, eller system, interagerar och fungerar tillsammans gör att språkmodellen benämns 

systemisk (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10). 

 Det funktionella i SFG syftar till att modellen utgår från att språket har tre metafunktioner 

– tre huvudsakliga ändamål som språket används till. De är: 

• Den ideationella metafunktionen – språket används för att formulera och förmedla hur 

vi erfar världen. 

• Den interpersonella metafunktionen – språket används för att skapa och upprätthålla 

våra sociala relationer. 

• Den textuella metafunktionen – språket används för att ordnas i sammanhängande texter. 

Metafunktionerna realiseras i allt språkande men med olika lexikogrammatiska resurser – en 

sats kan alltså grammatiskt analyseras i tre olika dimensioner. I föreliggande undersökning 

intresserar jag mig för den världsbild som framställs i polisens rapporter och hur utsatthet 

konstrueras inom denna samt vilka deltagare som hör därtill. Därför är det främst den 

ideationella metafunktionen som är relevant här vilket jag utvecklar i avsnitt 3.4 nedan samt 

avsnitt 5.2. 

 

3.3 Tillämpning 
I följande avsnitt kommer jag redogöra för hur jag förhåller mig till och tillämpar de ovan 

beskrivna teoretiska ramverken. Jag gör det här i ett enskilt avsnitt för att belysa hur de olika 

teoretiska begreppen relaterar till varandra. Som nämndes i inledningen till det här kapitlet så 

står min undersökning på två teoretiska grundpelare: kritiska diskursstudier (CDS) och den 
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systemisk-funktionella grammatiken (SFG). Då den förstnämnda av dessa har som mål att 

analysera och skapa förståelse för samhälleliga och sociala fenomen fungerar den som en bra 

grund för att uppnå undersökningens syfte – att undersöka hur utsatthet konstrueras i polisens 

rapporter. 

 Den kritiska diskursanalysen ligger till grund för den kritiska ansatsen jag antar i 

undersökningen, vilken är text- och diskursintern. Eftersom jag vill undersöka vilken bild av 

utsatthet som konstrueras i rapporterna är den här ansatsen motiverad. Jag har inte någon avsikt 

att varken undersöka propagandistiska diskurser eller att förändra samhälleliga maktstrukturer 

varför jag inte har en prospektiv eller ideologisk kritisk ansats (jfr. Seiler Brylla, Westberg & 

Wojahn 2018:17, Wodak 2001:65) 

Eftersom jag håller den kritiska ansatsen textintern så intresserar jag mig för vad det är för 

världsbild som byggs upp inne i texten. För att komma åt denna konstruktion utgår jag från en 

socialkonstruktivistisk språksyn vilken är central både inom CDS och SFG. Den social-

konstruktivistiska språksynen innebär att jag ser på språk som något som hjälper till att forma 

vår omvärld. Hur vi talar om olika fenomen och samhälleliga förhållanden bidrar till att forma 

och konstituera dessa. För min undersökning innebär det att när polisen talar om utsatthet i sina 

rapporter bidrar de till att forma allmänhetens bild av vad utsatthet är för något. Min språksyn 

ger alltså att en språklig och textintern analys av polisens rapporter kan kontribuera med att 

skapa förståelse för den världsbild som därmed konstrueras. Eller med andra ord, belysa den 

diskursiva konstruktionen av utsatthet.  

Med min språksyn utgår jag även från att språkhandlingar kan vara performativa. I och med 

det menar jag att det polisen yttrar i sina rapporter kan ses som språkhandlingar som har 

potentialen att skapa sociala fakta. Det här är viktigt gällande att yttrandena kommer från 

Polismyndigheten som är en maktinnehavande institution. Angående makt brukar det inom 

CDS ofta hänvisas till Foucault (1980). Han menade att makt är någonting man gör, eller utövar, 

inget statiskt som man besitter. Således är makten produktiv – med den skapas och styrs 

diskurser och kunskap. Winther Jørgensen och Philips (2000:20) förklarar Foucaults syn på 

makt så här: ”Makt är både det som skapar vår sociala omvärld och det som gör att omvärlden 

ser ut och kan omnämnas på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts”. På så sätt är 

performativitetsbegreppet och makt knutna till varandra då performativa språkhandlingar är just 

produktiva, därmed innebär de ett maktutövande och ett sätt att skapa vår sociala omvärld. 

Uppsatsens syfte är att undersöka diskursiva konstruktioner varför jag ansluter mig till 

Westbergs ovan nämnda diskursdefinition. Med diskursiva konstruktioner menar jag sociala 

praktiker som formar och reproducerar diskurser. Dessa kan vara en mängd olika sociala 
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praktiker men i fokus för min undersökning är praktiken språkande. Då jag undersöker hur 

diskursiva konstruktioner formas över polisens olika rapporter lämpar sig Westbergs 

diskursdefinition väl. Han har en transtextuell förståelse av diskurser och menar att de skapas 

över gränserna mellan olika texter (Westberg 2016:19). På så sätt möjliggör det mig att 

undersöka hur utsatthet konstrueras över de olika polisrapporterna tillsammans. I enlighet med 

Westberg (2016:19) använder jag även begreppet reproducera för att poängtera att 

reproduktioner är produktiva. När en diskurs reproduceras betyder det inte att ett tidigare 

etablerat tankesätt enbart kopieras, utan att diskursen aktivt formas. 

 Synen på språkande som en konstituerande social praktik fungerar som ett argument till 

varför den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) utgör en av undersökningens teoretiska 

grundpelare. Inom SFG ses lexikogrammatiken som betydelsebärande. Det gör att man genom 

en grammatisk analys av en text kan visa på och tolka vad det är för något som texten 

kommunicerar. I min undersökning kommer jag enbart att analysera materialet utifrån språkets 

ideationella metafunktion. Det är i den metafunktionen som språkets omvärldskonstruerande 

aspekter realiseras. Eftersom jag intresserar mig för den världsbild som konstrueras internt i 

texten samt vilka deltagare som hör till denna är det alltså just den ideationella nivån som är 

relevant för min undersökning. 

 

4. Material 
I följande avsnitt beskriver jag det undersökta materialet. Först kommer jag beskriva polisens 

rapporter över de utsatta områdena. Detta gör jag dels för att ge en bild över materialet, dels för 

att ge en bakgrund till situationen med de utsatta områdena och polisens arbete angående dem. 

Därefter kommer jag, under avsnittet 4.2 Materialurval beskriva vilka delar av rapporterna som 

analyseras och är relevanta för undersökningen. 

 

4.1 Polisens rapporter 
Polisen har publicerat fyra rapporter angående de utsatta områdena och polisens långtgående 

projekt i att motarbeta de kriminellas påverkan på lokalsamhällen. Rapporterna publicerades 

2014, 2015, 2017 och 2019. Därför kommer jag hädanefter huvudsakligen benämna rapporterna 

enligt modellen rapport årtal, för att undvika krångliga formuleringar. De enskilda rapporterna 

beskriver jag nedan i separata avsnitt.  
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4.1.1 Rapport 2014 

Fenomenet med utsatta områden beskrevs först 2014 i rapporten En nationell översikt av 

kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället publicerad av dåvarande 

Rikskriminalpolisen (2014). Rapporten är resultatet av att Rikskriminalpolisens 

underrättelseenhet fick i uppdrag att ta fram en lägesbild över hur lokala kriminella nätverk på 

olika platser i Sverige utgör en negativ påverkan på lokalsamhällen. Uppdraget är indelat i tre 

steg: 1. Definition och beskrivning av problemområdet. 2. Metodik för att kontinuerligt 

uppdatera lägesbilden av utsatta området. 3. Förslag till åtgärder för att agera mot 

problematiken. Denna initiala rapport fokuserar på det första steget och har det huvudsakliga 

syftet att presentera ”en första övergripande nationell problembild som om möjligt bör 

tydliggöra vilka termer Polisen kan använda för att beskriva problematiken.” 

(Rikskriminalpolisen 2014:5). 

Lägesbilden har tagits fram genom granskning av skriftligt underrättelsematerial från 

samverkansområdena5 som visat att vissa polismyndigheter varit mer utsatta för problematiken 

med lokala kriminella nätverk än andra. Rikskriminalpolisens projektgrupp har då utfört 

studiebesök till dessa myndigheter för att få en fördjupad förståelse av problematiken. Under 

studiebesöken diskuterades bland annat bakomliggande problem som lett till utvecklingen av 

lokala kriminella nätverk, vilka som ingår i dessa nätverk, hur de organiseras och vilken typ av 

brott som är karakteristiska. Samt hur Polisen upplever att situationen påverkar lokalsamhället 

(Rikskriminalpolisen 2014:6). 

Rikskriminalpolisens undersökning visar att det finns 55 områden där de anser lokala 

kriminella nätverk ha en negativ påverkan på lokalsamhället. Områdena är fördelade mellan 22 

städer vilka består av både småorter och större städer. Gemensamt för områdena är att de kan 

sägas vara socioekonomiskt utsatta. De kriminella aktörerna i områdena verkar ingå i löst 

sammansatta nätverk snarare än strukturerade gäng. Undantag finns däremot i 

storstadsområdena där ett fåtal strategiskt strukturerade nätverk agerar. Generellt sett kan 

aktörerna delas in i ett yngre skikt och ett äldre skikt där de yngres brottslighet är mindre 

komplex och ofta består av exempelvis narkotikaförsäljning till missbruksledet. Medan de äldre 

är mer strukturerad och involverade i organiserad brottslighet så som avancerade stölder och 

organisering av narkotikatillförsel. Den negativa påverkan på lokalsamhället uttrycks till dels 

 
5 Samverkansområden är forum där myndigheter och andra aktörer samverkar för att stärka samhället. (msb.se 
2022) 
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som offentliga våldshandlingar och utbredd, ibland öppen, narkotikahantering. Då 

kriminaliteten manifesteras offentligt skapar det en otrygg situation för de boende i områdena. 

Det medför även en viss utbredd ovilja att delta i rättsprocesser och interagera med polisen – 

det finns en rädsla för repressalier från de kriminella aktörerna. Polisen bedömer situationen i 

områdena som allvarlig. 

 

4.1.2 Rapport 2015 

Rapporten Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser 

publicerades av Nationella operativa avdelningen6 (Noa) 2015 – den är en fördjupning av 

Rikskriminalpolisens rapport (2014). Syftet med uppföljningen är bland annat att kartlägga och 

identifiera vilka områden som ska klassificeras som utsatta och vilka som ska klassificeras som 

särskilt utsatta och därmed kunna tilldelas extra polisiära resurser. För att åstadkomma detta 

har alla polisregioner fått möjlighet att nominera områden som de ansåg vara utsatta. 

Polisregionerna har inrapporterat information om områdena i form av så kallade 

områdesdokument som sedan kompletterats med statistik från Säkerhetspolisen, Statistiska 

centralbyrån (SCB) och Kriminalvården. Områdena har sedan bedömts utifrån: de boendes 

benägenhet att delta i rättsprocessen, polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag samt om de 

uppvisar eventuella parallella samhällsstrukturer (Noa 2015:7). 

 I rapporten presenteras definitioner av de tre klassificeringsnivåerna av utsatthet: utsatta 

områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Ett utsatt område är ”ett geografiskt 

avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har 

en inverkan på lokalsamhället” (Noa 2015:13). De kriminellas inverkan på området relateras 

snarare till den sociala kontexten än en aktiv vilja att kontrollera lokalsamhället. Påverkan sker 

både direkt i form av exempelvis hot och indirekt i form av offentliga våldshandlingar. För att 

klassas som särskilt utsatt ska ett område uppfylla kriterierna för utsatta områden men även 

uppvisa, till en viss grad: parallella samhällsstrukturer, religiös extremism, en högre 

koncentration av kriminella samt individer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden 

(Noa 2015:13). Noa presenterar även en mellankategori, riskområden, som uppfyller alla 

kriterier för utsatta områden och visar tendenser på en risk att utvecklas till ett särskilt utsatt 

område. 

 
6 Nationella operativa avdelningen inrättades i januari 2015 – då Polismyndigheten omorganiserades till en 
sammanhållen myndighet – och ersatte den tidigare Rikskriminalpolisen (polisen.se 2014). 
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 Noa bedömer att det finns 53 områden som uppfyller kriterierna till någon av de tre 

klassificeringsnivåerna. Utav dessa är 32 utsatta områden, 6 riskområden och 15 särskilt utsatta 

områden (Noa 2015:21). Även om Noa i rapporten fokuserar på att kartlägga problematiken 

presenteras åtgärder för att komma tillrätta med problematiken. Bland annat att öka 

allmänhetens förtroende för polisen, proaktivt bekämpa narkotikahandeln, kontinuerlig polisiär 

närvaro och ökad öppenhet samt mer samverkan mellan polisen och lokala samhällsaktörer 

(Noa 2015:26). 

 

4.1.3 Rapport 2017 

Rapporten Utsatta områden - Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen 

(Noa 2017) redogör för processen då utsatta områden utvecklas i högre grad än de tidigare 

rapporterna. Där lyfts bland annat hur utsatta områden blir till och den kriminaliserande 

processen – det vill säga en normerande process där yngre generationer skolas in i 

kriminaliteten av de äldre generationerna. I och med ett mer långt gående fokus har rapporten 

ambitionen att ”öka kunskapen för att bättre förstå problematikens omfattning och hur den 

sannolikt kommer att påverka samhällsutvecklingen framöver” (Noa 2017:3). 

En fördjupad bild av de kriminella aktörerna och de sociala effekterna av deras verksamhet 

presenteras i rapporten. De kriminella aktörerna sägs bestå av nätverk som är ”löst sammansatta 

med informell hierarki” (Noa 2017:22). Hierarkin är till viss del åldersbaserad där unga 

skolelever som inte uppnår gymnasiebehörighet är en riskgrupp som blir rekryterad till 

nätverken. Polisen bedömer narkotikahandeln som den största problematiken i områdena och 

är ofta det som är grundfundamentet i den kriminella verksamheten. Offentliga våldsyttringar 

beskrivs som en ytterligare del av problematiken. I regel sker våldet inom den kriminella miljön 

men påverkar i stor utsträckning hela områdena. Våldet tycks vara normaliserat inom de 

kriminella områdena och är en metod för både konfliktlösning och uppfostring – de unga 

socialiseras in i våldskulturen. 

De kriminellas effekt på samhället delas in i fyra kategorier. Först skapas en obenägenhet 

att delta i rättsprocessen – de offentliga våldsyttringarna och en rädsla för repressalier gör att 

de boende i områdena skyr sig från att interagera med poliser. Detta leder till den andra 

beskrivna effekten, det försvårar polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag. Det beskrivs att 

poliser i området möts av hot och trakasserier. Ytterligare en effekt är förekomsten av parallella 

samhällsstrukturer. I de utsatta områdena innebär detta främst strukturer inom rättsskipning 

och ekonomin. Den fjärde effekten som beskrivs är extremism. Trots att olika former av 

extremism syns i de flesta utsatta områdena så beskrivs den våldsbejakande islamistiska 
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extremismen som den mest utbredda (Noa 2017:30ff.). Den typen av extremism hänger ofta 

ihop med de parallella samhällsstrukturerna. 

Listan över de utsatta områdena uppdateras även i och med rapporten. Det totala antalet har 

ökat till 61 stycken områden. Dessa är fördelade på följande vis: 23 stycken särskilt utsatta 

områden, 6 stycken riskområden samt 32 stycken utsatta områden. Trots den totala ökningen 

av utsatta områden finns det även exempel på områden där situationen har förbättrats och de 

har tagits bort från listan. 

 

4.1.4 Rapport 2019 

Den senast utkomna rapporten, Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för 

utvecklingen i utsatta områden (Noa 2019), är betydligt kortare än tidigare rapporter. 

Anledningen är att rapporten endast syftar till att ge en uppdaterad lägesbild av utvecklingen i 

de utsatta områdena. Eftersom problem- och begreppsdefinitioner redan är etablerade i tidigare 

rapporter är det inget som återkommer i denna. Rapporten innehåller inte heller några 

rekommenderade åtgärder till den beskriva problematiken. Underrättelseenheten på den 

Nationella operativa avdelningen (Noa) har hämtat in material från landets samtliga 

lokalpolisområden för att uppdatera lägesbilden. Inhämtningen har utgått från 

analysmodellerna framtagna i de tidigare rapporterna. Syftet med lägesbilden är att den ska 

utgöra ”en enhetlig nationell bedömning och kunna ligga till grund för strategiska beslut” (Noa 

2019:3). Kriterierna för hur områdena ska kategoriseras är desamma som i tidigare rapporter 

(se avsnitt 4.1.2 Rapport 2015). Utöver att beskriva hur olika områden kategoriseras rapporteras 

även förändringstrender hos områden – det vill säga trender som tyder på någon förändring i 

ett område, antingen för det bättre eller sämre. Positiva trender kan vara sådant som att de 

boende i områdena blivit mer benägna att samarbeta med polisen medan negativa är det 

motsatta – att boende undviker polisen i rädsla för hot och repressalier från de kriminella 

aktörerna i området. En förändringstrend kan, men måste inte, innebära att området i fråga 

omkategoriserats sedan den föregående rapporten. 

 Resultatet visar att det sammanlagt finns 60 områden där de kriminella påverkar 

lokalsamhället tillräckligt för att områdena uppnår tillräckligt många kriterier för att nämnas i 

den nationella lägesbilden. Av dessa områden är 22 stycken särskilt utsatta, 10 stycken 

riskområden och 28 stycken utsatta områden. I två områden har situationen förbättrats till sådan 

grad att de inte längre finns med på listan, ett område har även omklassificerats från särskilt 

utsatt till riskområde. Negativa trender har även gjort så att tre tidigare utsatta områden numera 
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är riskområden samt att ett nytt område som inte tidigare var med på listan nu klassificeras som 

utsatt. 

 

4.2 Materialurval 
För att avgränsa studien har jag varit tvungen att göra ett materialurval.  Jag har endast valt 

avsnitt ur polisrapporterna från 2015, 2017 och 2019. Anledningen till att rapporten från 2014 

inte ingår i materialurvalet är att begreppet utsatta områden då ännu inte var definierat. En 

analys av den rapporten skulle alltså inte bidra till att besvara mina frågeställningar och har 

därför valts bort från undersökningen. Rapporten ger dock en bra inledande förståelse för 

polisens uppdrag och projekt varför jag har valt att presentera den ovan i avsnitt 3.1.1. Utöver 

det har jag utgått från några övergripande materialurvalskriterier. Dels har jag valt avsnitt som 

är unika eller utmärkande för de olika rapporterna. Jag har även behövt ta hänsyn till omfånget 

på avsnitten – för långa avsnitt har därför exempelvis valts bort. Till sist har jag även sett till 

att inte upprepat analysera avsnitt som är lika varandra i de olika rapporterna.  

Ur polisrapporten från 2015 analyserar jag avsnittet 2.3 Definition av utsatta områden (Noa 

2015:13–14). Som rubriken visar definieras i avsnittet vad de olika områdeskategoriseringarna 

innebär. Eftersom undersökningens syfte är att studera den diskursiva konstruktionen av 

utsatthet så lämpar sig avsnittet där definitionen av vad ett utsatt område är för något presenteras 

väl för undersökningen. I polisrapporten från 2017 analyseras delar ur avsnitt 5 Effekter – 

Sociala risker (Noa 2017:30). Jag analyserar inledningen till avsnittet samt delavsnitten 5.1 

Obenägenheten att delta i rättsprocessen och 5.4 Extremism (Noa 2017:30, 33). Avsnitten 

passar omfångsmässigt in i materialet, de är dock inte helt unika för rapport 2017, snarlika 

avsnitt finns i rapport 2015. Men eftersom jag valt ett annat avsnitt från rapport 2015 menar jag 

att detta urval är motiverat för rapport 2017. I rapport 2019 analyserar jag avsnittet 4. Generell 

utveckling (Noa 2019:8–9). Det urvalet baserar jag främst på att resterande avsnitt i rapporten 

redan finns med i de tidigare rapporterna. Avsnittet är alltså unikt och utmärkande för rapport 

2019. 

Nämnvärt är att rapport 2017 var svårast att avgränsa då den innehåller flera intressanta 

avsnitt som skulle kunna analyseras. Urvalet från de andra två rapporterna upplevde jag som 

mer självklart – att inleda med ett definitionskapitel ur rapport 2015 och i rapport 2019 fanns 

egentligen bara ett avsnitt att välja på utifrån mina övergripande kriterier. 
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5. Metod 
I följande avsnitt kommer jag att beskriva de tre metoderna jag tillämpat på min undersökning. 

Under avsnittet 5.1 Ideationell analysmetod beskriver jag två metoder som jag inleder 

undersökningen med – en så kallad transitivitetsanalys för att studera materialets processer och 

deltagare samt en analys av ideationella metaforer för att identifiera och undersöka textens 

inkongruent uttryckta processer. Därefter beskriver jag, i avsnitt 5.2, metoden för 

kategoriseringsanalysen, det vill säga då jag undersöker hur materialets olika deltagare 

kategoriseras. Till sist beskriver jag i avsnitt 5.3 Metodtriangulering hur jag har tillämpat 

metoderna i undersökningen samt hur de tre metoderna samverkar med varandra. 

 

5.1 Ideationell analysmetod 
Den ideationella metafunktionen betecknar språkets funktion för att uttrycka hur vi tänker om 

och uppfattar världen. Vi kan beskriva vad som händer omkring oss, hur det händer och vilka 

som är involverade. Grundbulten i den ideationella grammatiken är processer – att någonting 

görs, är, sägs eller uppfattas. Processer realiseras i regel i form av verb och när en sats innehåller 

flera verb brukar huvudverbet realisera processkärnan.  Till processer hör även deltagare, de 

som utför eller upplever skeendet. Var, när och hur någonting händer benämns som 

omständigheter. Enligt den konstruktivistiska språksynen skapar vi erfarenheter av 

verkligheten när vi använder språket. Vilka processer och deltagare vi beskriver som centrala 

formar vår verklighet (Holmberg & Karlsson 2011:74). För att analysera processer och dess 

deltagare använder jag den ofta förekommande transitivitetsanalysen (se avsnitt 5.1.1 nedan). 

Med en transitivitetsanalys kan jag belysa vilka skeenden och vilka deltagare kopplade till 

utsatthet som lyfts fram som centrala (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:27). 

 Utöver att deltagare kan lyftas fram som centrala kan de även undangömmas, eller 

osynliggöras. Bland annat med hjälp av ideationella metaforer – kort sagt då något uttrycks 

med atypiska lexikogrammatiska konstruktioner (Karlsson 2010:144). En av de vanligaste 

ideationella metaforerna är så kallade nominaliseringar då en process uttrycks med ett 

substantiv. Med sådana konstruktioner kan man undvika att nämna vissa deltagare. Dock måste 

man ta hänsyn till att detta inte nödvändigtvis alltid sker avsiktligt. I sin tur kan en analys av de 

ideationella metaforerna synliggöra vilka deltagare som osynliggörs. Detta beskriver jag 

närmare i avsnittet 5.1.2 nedan. 
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5.1.1 Transitivitetsanalys 

I en transitivitetsanalys studeras hur deltagare binds ihop med varandra via processer. Den 

centrala poängen är överföring, kort sagt hur något överförs från en deltagare till en annan. 

Eftersom överföringen kan ske på flera olika sätt finns det olika typer av processer. I enighet 

med Holmberg & Karlsson (2013) och Holmberg, Karlsson & Nord (2011) skiljer jag mellan 

fyra processtyper: materiella, mentala, verbala och relationella7. Vad som skiljer process-

typerna åt är i vilken verklighet – eller betydelsevärld enligt Holmberg & Karlsson (2013:78–

79) – som processen äger rum i. Materiella processer är då något händer i den fysiska 

verkligheten, exempel på materiella processer är då någon ritar eller kramas. I regel krävs 

någon form av energi för att en process ska vara materiell. När något istället sker i en inre 

mental verklighet är det en mental process – då någon exempelvis ser eller upplever någonting. 

Till sist räknas även en betydelsevärld där abstrakta relationer realiseras. Dessa uttrycks med 

relationella processer, de beskriver hur deltagare förhåller sig till varandra – någon kan 

exempelvis ha eller vara något. Verbala processer hör både till den fysiska verkligheten och 

den inre mentala. De innebär att någonting sägs antingen då en person talar men även på ett 

mer symboliskt plan, till exempel i form av en skylt eller bok (Holmberg & Karlsson 2013:94). 

 Till de olika processtyperna knyts olika sorters deltagare. I materiella processer är 

förstadeltagaren alltid en aktör, den som gör något. Då det finns en andradeltagare kan den te 

sig på tre olika sätt: mål, utsträckning eller mottagare. Målet är den eller det som berörs av 

processen och är den vanligaste andradeltagaren. När en andradeltagare kompletterar och 

specificerar betydelsen hos en process är det en utsträckning. Mottagare är en andradeltagare 

som gynnas av processen i satsen. De uttrycks vanligtvis i form av nominalgrupper eller 

prepositionsfraser (Holmberg & Karlsson 2013:80–84). Till mentala processer räknas endast 

en typ av förstadeltagare, upplevare och en typ av andradeltagare, det förstadeltagaren upplever, 

fenomen. Relationella processer beskriver antingen hur saker och ting förhåller sig till varandra 

eller en förstadeltagares existens. De kan delas in i tre underkategorier. Då en relationell process 

beskriver något eller någons egenskap – eller vad något är helt enkelt – så är det en attributiv 

process. Förstadeltagaren är då bäraren av andradeltagaren attributet. Dessa är snarlika nästa 

underkategori, identifierande processer. Skillnaden är att identifierande processer snarare pekar 

ut någons identitet istället för att påpeka en eller flera egenskaper hos något. I en identifierande 

process är förstadeltagaren den utpekade och tilldelas andradeltagaren, ett värde. Till sist finns 

 
7 I vissa versioner räknar man med upp till sex olika processtyper, se exempelvis Halliday & Mathiessen 
2014:300f. Vanligast i en svensk kontext är däremot att utgå från de fyra nämnda. 
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även relationella processer som endast beskriver en förstadeltagares existens. De kallas för 

existentiella processer och förstadeltagaren för den existerande (Holmberg & Karlsson 

2013:89f.). Verbala processer är då ett språkligt, kommunikativt skeende beskrivs. 

Förstadeltagaren är i dessa alltid en talare medan andradeltagaren kan vara en av tre olika typer. 

Lyssnare är mottagare av det som yttras av talaren. Utsaga är en annan möjlig andradeltagare 

och konstituerar det som sägs eller uttrycks av talaren. Till sist kan andradeltagaren utgöras av 

ett talmål vilket är det verbala målet för yttrandet. 

  

5.1.2 Ideationella metaforer 

Inom den systemisk-funktionella grammatiken är det, som nämnts ovan, centralt att 

lexikogrammatiska val är betydelsebärande. Hur man konstruerar en utsaga påverkar dess 

betydelse. Men det finns förväntade, neutrala eller huvudsakliga sätt att konstruera vissa 

betydelser. Kortfattat innebär det att det finns ett kongruent sätt att uttrycka varje 

betydelsekategori (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:12, Karlsson 2010:144). Processer 

uttrycks exempelvis kongruent med verb eller verbfraser och ting uttrycks kongruent med 

substantiv eller nominalfraser. Idén om kongruenta realiseringar ger att det även finns 

inkongruenta8 realiseringar. På den ideationella nivån kallas dessa inkongruenta realiseringar 

för ideationella metaforer. Ideationellt innebär dessa metaforer alltid att uttrycket glider åt 

förtingligande (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:12) – exempelvis då en processbetydelse 

uttrycks med ett substantiv. Detta kallas nominalisering. I exempel (1) nedan finns två 

ideationella metaforer: 

1) området riskerar att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in 

Den ena av dem är nominaliseringen åtgärder. Här packas processen ÅTGÄRDA9 ihop till 

substantivet åtgärder. Ideationella metaforer kan ha flera funktioner, bland annat kan de 

komprimera utsagor genom att undvika bisatsformuleringar (Karlsson 2010:147). Samtidigt 

tenderar den typen av kompression att göra texter mer abstrakta, vilket gör att ideationella 

 
8 Anna-Malin Karlsson (2010:145) framför kritik mot begreppet inkongruent dels på grund av att uttrycket redan 
betecknar då adjektiv inte rättar sig efter huvudord men även då ordet inkongruent har negativa konnotationer 
och kan tolkas som något icke önskvärt. När det i själva verket är önskvärt att använda ideationella metaforer, 
om än med en kritisk medvetenhet. Då termen ändå kan anses etablerad kommer jag att använda mig av den i 
uppsatsen. 
9 Processer består inte enbart av ett verb utan inbegriper även skeendets deltagare och omständigheter. I det här 
fallet kan processen utförligare beskrivas som NÅGON ÅTGÄRDAR NÅGOT. För att undvika krångliga 
formuleringar kommer jag genomgående i uppsatsen benämna processer genom att på det här sättet endast skriva 
processkärnan med småkapitäler – det är alltså den fullständiga processen som i dessa fall åsyftas. 
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metaforer förknippas med skriftspråk och kan få texter att kännas specialiserade och tekniska 

(Karlsson 2010:145). Halliday & Mathiessen (2014:730) lyfter att ideationella metaforer 

troligtvis utvecklats just i tekniska och vetenskapliga sammanhang där det funnits behov att 

komprimera långa och komplexa utlägg till koncisa argument. 

 Därtill möjliggör ideationella metaforer att deltagare osynliggörs (Halliday & Mathiessen 

2014: 715) – vilket är av större intresse för den här studien. I och med att uttrycka en 

processbetydelse som ett substantiv eller adjektiv krävs inte längre att deltagarna skrivs ut. I 

exemplet ovan står det exempelvis inte vem som gör de själva åtgärderna som sätts in. Men 

genom att analysera vilken underliggande process som uttrycks inkongruent kan man identifiera 

potentiella gömda deltagare. 

 

5.2 Kategoriseringsanalys 
Vid min kategoriseringsanalys – vanligtvis kallad Membership categorization analysis eller 

kort, MCA – har jag till stor del utgått från metoden som Karin Hagren Idevall och Theres 

Bellander presenterar i sin artikel Membership Categorization analysis – för analyser av 

kategoriseringar i tal och skrift (2014). Metoden kommer ursprungligen från samtalsanalysen 

och utvecklades av Harvey Sacks (se exempelvis Sacks 1995). Senare har den utvecklats av ett 

flertal andra samtalsanalytiker där Stokoe (2012) är av mest relevans för den här studien. Inom 

samtalsanalysen har MCA använts för att studera hur talare sekventiellt kategoriserar sig själva 

och varandra – det vill säga hur samtalsdeltagare orienterar sig mot kategoriseringarna tur för 

tur (Hagren Idevall & Bellander 2014:44). Traditionellt sett har alltså MCA tillämpats på samtal 

och inte på skriven text10. Hagren Idevall & Bellander argumenterar däremot att MCA är 

kompatibelt med textanalys då de ser allt språkande som dialogiskt – en syn de baserar på 

Bakhtins (1981) begrepp dialogicitet. Kortfattat innebär det att allt språkande ses tillhöra en 

dialog. Inga texter eller yttranden existerar i ett vakuum utan bygger alltid på och relaterar till 

varandra. ”Också i mer monologiskt uppbyggd skrift kan människor orientera sig mot andra 

och mot kunskap som är kulturellt delad” förklarar Hagren Idevall och Belander (2014:44).  

För min undersökning innebär det dialogistiska perspektivet att jag kan undersöka hur 

kategoriseringarna sträcker sig över flera rapporter då dessa går i dialog med varandra. 

 
10 Med skriven text menar jag här (och hädanefter i uppsatsen) skrift av mer monologisk karaktär som inte har 
den sekventiella strukturen av ett samtal. Kategoriseringsanalys har tidigare använts på exempelvis 
chatkonversationer (Stokoe 2012:287) vilket förstås också utgör skriven text men med en sekventiell struktur. 
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 Att kategorisera innebär kort sagt att åtskilja människor i olika grupper eller kategorier 

(Ericsson 2015:13). I ett typiskt sportexempel skulle dessa kunna vara målvakt, tränare och 

anfallsspelare. Kategorier kan sedan kopplas samman utifrån gemensamma premisser, kallade 

membership categorization devices (MCD) eller samlingar (Hagren Idevall & Bellander 

2014:47). Ovan nämnda kategorier kan, bland annat, kopplas samman till samlingen fotbollslag. 

I en samling kan olika kategorier ha olika typer av relationer. I samlingen fotbollslag kan, till 

exempel, anfallsspelare och försvarsspelare konstituera ett standardiserat närhetspar, tränare 

och spelare har ett hierarkiskt förhållande till varandra och till sist kan kategorierna lagkamrat 

och motståndare sägas utgöra ett kontrasterande par (jfr. Stokoe 2012:281). Kategoriseringar 

som har bestämda roller i förhållande till varandra – som exemplen ovan – kan även ingå i ett 

team11 (Hagren Idevall & Bellander 2014:47) vilket då kan utgöras av exempelvis ett helt 

fotbollslag. MCD består utöver samlingar av kategorier även av en uppsättning regler över hur 

samlingarna upprättas varav de två främsta är ekonomiregeln och konsekvensregeln (Schegloff 

2007:471). Ekonomiregeln säger att det räcker med en enda kategori för att referera till en 

person exempelvis ”det här är professorn Ruth”. Konsekvensregeln innebär att då en ytterligare 

person kategoriseras – exempelvis ”och det här är forskaren Norman” – så bildar de båda 

kategoriseringarna en samling, i det här exemplet akademiska titlar. 

 För att närmare studera normer och föreställningar om samlingar och tillhörande kategorier 

så kan man undersöka beskrivningar12 (prediactes) av kategorierna. En typ av beskrivningar 

kan vara aktiviteter (category-bound activities) som kopplas till kategorierna – i fallet 

med ”professor Ruth” och ”forskare Norman” skulle en aktivitet kunna vara undervisa. Andra 

typer av beskrivningar kan vara typiska egenskaper som medlemmar av kategorierna besitter, 

eller krav och förväntningar på dem. Även kategoriers rättigheter och skyldigheter kan utgöra 

beskrivningar (Stokoe 2012:281). Funktionen av att dela upp beskrivningar i olika typer är 

endast för att sätta upp kriterier över vad som konstituerar en beskrivning. De är inte av vikt för 

analysen utöver detta. 

 Då MCA ursprungligen är utvecklat för samtalsanalys har Hagren Idevall & Bellander 

(2014:52f.) modifierat metoden och adderat kompletterande analysverktyg som gör metoden 

mer tillämpningsbar på skriven text. Utan ett samtalsanalytiskt perspektiv tappar MCA 

förmågan att analysera kategorier som ”förstås” höra ihop. Det åtgärdar Hagren Idevall & 

 
11 Även kallat Duplicative organization av Stokoe (2012:281) 
12 För svensk terminologi till MCA lutar jag mig på Hagren Idevall & Bellander (2014)  
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Bellander genom att föreslå, bland annat, analysverktyget inferenser13– de är kortfattat när det 

antyds implicit att två kategorier exempelvis hör samman (se exempelvis Hellspong & Ledin 

1997:127). 

Sammanfattningsvis kan MCA sägas primärt undersöka tre aspekter: vilka kategoriseringar 

som görs i materialet, hur de kategoriseringarna beskrivs och hur de kopplas ihop. Nämnvärt är 

att MCA, mig veterligen, tidigare enbart tillämpats för att analysera hur människor 

kategoriserar människor. Således är det av intresse att undersöka om metoden även går att 

tillämpa på inanimata deltagare – så som geografiska områden. Detta kan tydliggöras med 

följande exempel från mitt material:  

2) Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg 

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

3) Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet  

Exemplen ovan kommer tidigt i rapport 2015. Efter exempel 2 följer i texten en punktlista där 

de kriminellas påverkan på samhället exemplifieras och punktlistan följs sedan av meningen i 

exempel 3. Inferenser baseras ofta på vad som tidigare framkommit i en text eller ett samtal. 

Ovan syns inferensen om hur de kriminella och de boende i området kontrasteras mot varandra 

genom att de boende upplever en otrygghet på grund av de kriminellas aktiviteter. Det infereras 

även att inverkan på lokalsamhället är en egenskap förknippad med de kriminella och inte med 

de boende i området.  

 

5.3 Metodtriangulering 
I följande avsnitt kommer jag beskriva hur jag har tillämpat de olika metoderna i min 

undersökning och hur de samverkar med varandra. Jag har valt att tillämpa en 

trianguleringsprincip14 på mitt metodval – det innebär kortfattat att jag utgått från flera olika 

metodologiska perspektiv för att åstadkomma en mer allsidig analys och undvika bias (Wodak 

2001:65). Wodak och Meyer (2016:2) lyfter även att just kritiska diskursstudier kräver 

en ”multi-methodical approach” vilket innebär en ytterligare motivering till att triangulera 

metoder i den här undersökningen. Inledningsvis utför jag transitivitetsanalysen på materialet. 

 
13 Ytterligare analysverktyg som föreslås är intertextualitet, logiska betydelserelationer och presuppositioner 
vilka jag valt att inte använda i uppsatsen p.g.a. omfattningen. 
14 Trianguleringsprincipen är vanlig inom diskursanalytisk textforskning och kan tillämpas både på val av 
metoder och teorier. En stor förespråkare är exempelvis Ruth Wodak verksam bl.a. i den, av henne etablerade, 
diskurshistoriska skolan (se exempelvis Weiss & Wodak 2003) 
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Anledningen till att jag börjar med transitivitetsanalysen är att den fungerar som basen i 

metodtrianguleringen – de andra analyserna jämförs med och kompletterar transitivitets-

analysen. Först identifierar jag samtliga processkärnor och kategoriserar dem efter processtyp 

utefter ovan nämnda definitioner (se avsnitt 5.1.1). När jag har kategoriserat samtliga 

processtyper så identifierar jag processernas deltagare samt vilken typ av deltagare de är.  

Därefter har jag sammanställt fördelningen av processtyper kvantitativt. Det möjliggör en 

senare jämförelse med de ideationella metaforerna som jag beskriver utförligare nedan. Utifrån 

sammanställningen har jag induktivt analyserat resultatet av transitivitetsanalysen för 

eventuella tendenser – som återkommande deltagare eller teman av deltagare. 

 I metodens andra steg utför jag analysen av ideationella metaforer. Den har jag utfört genom 

att först identifiera samtliga inkongruent uttryckta processer i materialet 15 . Den mest 

prototypiska av ideationella metaforer är nominaliseringen och är den som oftast är av störst 

intresse vid textanalys (Ravelli 2003:38, Karlsson 2011:31). Därefter identifierar jag 

processtypen av den process som den ideationella metaforen ersätter. Jag kan illustrera det med 

exempel (4) nedan, där jag strukit under nominaliseringarna: 

4) Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot […] 

Påverkan är en nominalisering av den relationella processen PÅVERKA. Den kallar jag då en 

relationell metafor och använder samma princip för att benämna de andra processtyperna. I och 

med nominaliseringen kan processen nämnas utan att behöva nämna deltagarna som utför 

påverkan – i det här fallet kriminella som framgår tidigare i texten. Efter att jag kategoriserat 

de ideationella metaforerna efter vilken processtyp de ersätter sammanställer jag fördelningen 

kvantitativt. På så sätt kan jag analysera vilken typ av deltagare som utgår i och med dessa. Att 

studera fördelningen mellan processtyper är även ett sätt att utläsa texten som antingen konkret, 

fysisk och dynamisk eller abstrakt och statisk (Karlsson 2011:24). Likt transitivitetsanalysen 

avslutar jag analysen av ideationella metaforer med att studera eventuella tendenser i materialet. 

 Som sista steg i metodtrianguleringen utför jag kategoriseringsanalysen eftersom den 

baseras på resultatet av de andra två metoderna. För att avgränsa vilka kategoriseringar jag 

analyserar har jag utgått från de tendenser som visat sig i de tidigare två analyserna – det vill 

säga återkommande deltagare. I rapporterna framkommer fyra övergripande, centrala deltagare: 

geografiska områden, kriminella, polis och invånare vilka jag analyserar i kategoriserings-

 
15 Jag har bortsett från nominaliseringar som utgör epitet, exempelvis som boende, då dessa inte förtingligar 
betydelsen eller gömmer deltagaren där bakom. 
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analysen. Som jag nämnde ovan analyseras vanligtvis enbart animata deltagare vid 

kategoriseringsanalyser. Detta utgör då en avgränsning. Jag har istället behövt utgå från en 

annan avgränsningsprincip då jag avser att analysera inanimata deltagare – varför jag utgår från 

de här fyra deltagarna. Hur dessa har identifierats går jag närmare in på i resultatkapitlets 

sammanfattningsavsnitt 6.1.4 och 6.2.4. 

Första steget i kategoriseringsanalysen är då att jag identifierar samtliga kategoriseringar 

och deras eventuella beskrivningar, av dessa övergripande deltagartyper. Därefter analyserar 

jag hur de olika kategoriseringarna förhåller sig till varandra. Det gör jag bland annat i och med 

att undersöka om kategorierna sammankopplas i och med inferenser. 

Sammanfattningsvis kan metoden i sin helhet beskrivas på följande sätt. Först utför jag en 

transitivitetsanalys där jag analyserar textens processer och dess deltagare. Därefter gör jag en 

analys av ideationella metaforer för att undersöka vilka processer och deltagare som 

osynliggörs i form av dessa. Till sist utför jag en kategoriseringsanalys på de deltagare, både 

utskrivna och osynliggjorda, som kommit fram av de två föregående analyserna. På så sätt 

ämnar jag att beskriva en mer heltäckande bild över vilka deltagare som finns i texten, vilka 

som osynliggörs och hur dessa kategoriseras. 

 

6. Resultat 
Nedan redovisar jag studiens resultat. Avsnittet är disponerat så att jag presenterar resultatet för 

varje enskild metod var för sig. Först transitivitetsanalysen för samtliga rapporter under 

avsnittet 6.1 Processer och deltagare. Därefter analysen av ideationella metaforer i avsnitt 6.2 

Ideationella metaforer och till sist kategoriseringsanalysen under avsnitt 6.3 Kategoriseringar. 

Vardera analys sammanställs även i korta sammanfattningskapitel. 

 

6.1 Processer och deltagare 
I följande avsnitt presenterar jag resultatet av transitivitetsanalysen. Avsnittet är disponerat med 

tre underrubriker, en för vardera rapport. Avslutningsvis sammanfattar jag resultatet för de tre 

rapporterna. 

 

6.1.1 Rapport 2015 

Transitivitetsanalysen av rapporten från 2015 visar en stark majoritet av relationella processer. 

Processfördelningen illustrerar jag i tabell 1 nedan: 
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Tabell 1 Fördelning av processtyper i rapport 2015 

PROCESSTYP ANTAL ANDEL (%) 

MATERIELL 9 20 

RELATIONELL 33 73 

MENTAL 3 7 

VERBAL 0 0 

TOTALT 45 100 

 

Tabell 1 visar att materialet innehåller tre olika processtyper: materiella, relationella och 

mentala och saknar således belägg på verbala processer. I mittenkolumnen av tabellen syns 

processfördelningen redovisad i antal belägg av de fyra processtyperna, fördelningen i procent 

syns i högerkolumnen. Fördelningen visar att de relationella processerna utgör en majoritet på 

73% medan de materiella och mentala processerna utgör 20% respektive 7%. 

 En återkommande funktion är att de relationella processerna används för att beskriva och 

karakterisera de utsatta områdena, nedan följer exempel på detta. I exemplen framöver markerar 

jag processkärnan med understrykning. Vissa av exemplen innehåller fler processkärnor, i dessa 

markerar jag endast den relevanta processkärnan för exemplet. 

5) Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg 

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

6) Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och 

polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem. 

7) Ett särskilt utsatt område kännetecknas av att de boende upplever att det finns en 

potentiell hotbild från de kriminella i området 

I exemplen 5–7 syns hur de relationella processerna används för att beskriva och definiera 

områden av olika utsatthetsgrad. Då de relationella processerna används på det här sättet är 

området oftast förstadeltagare – som i exempel 5 och 6. Men det förekommer även att området 

står som andradeltagare – ofta då på grund av passivkonstruktioner som i exempel 7. 

 Relationella processer används även återkommande för att beskriva kriminalitetens effekter 

på områdena. Detta uttrycks på flera olika sätt vilket syns i exempel 8–10 nedan: 

8) Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och 

utpressning […] 
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9) Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet […] 

10) Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och 

polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem. 

I exemplen 8–10 utgörs förstadeltagarna av: påverkan, effekten och en problematik. Trots att 

de är olika deltagare så benämner alla tre på olika sätt de kriminellas effekt på lokalsamhället. 

Existentiella relationella processer beskriver endast en förstadeltagares existens och saknar 

andradeltagare (se definition i avsnitt 5.1.1). Förstadeltagarna i exemplen 11–13 beskriver alltså 

även de, kriminellas effekt på samhället. Vad som skiljer dem aningen från exempel 8–10 är att 

i exempel 11 och 13 så är de kriminella explicit nämnda dock inte som deltagare i processerna 

utan som omständigheter. 

11) […] det finns en potentiell hotbild från de kriminella i området […] 

12) Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, 

målsägare och anmälare i området. 

13) Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom 

områdena 

De materiella processerna är betydligt färre till antalet, 9 stycken. Hos dessa har jag 

identifierat en huvudsaklig tendens vilken är att i ett flertal av dem utgörs förstadeltagaren i 

någon konstellation av de kriminellas aktiviteter eller inverkan på samhället. Det syns i exempel 

som: 

14) offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man 

15) narkotikahandel som bedrivs öppet 

16) extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt 

fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter 

I exempel 14–16 ovan är de respektive förstadeltagarna offentliga våldshandlingar, 

narkotikahandel och starkt fundamentalistiskt inflytande. Den gemensamma nämnaren för 

dessa deltagare kan förenklat beskrivas som att de utgörs alla av aktiviteter istället för aktörerna 

som utför aktiviteterna. Detta möjliggörs genom att förstadeltagarna realiseras i form av 

nominaliseringar – processer som packats om till substantiv – vilka jag kommer diskutera 

vidare i avsnitt 6.2 nedan. 
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 Som tabell 1 ovan visar finns det inga belägg för verbala processer i rapporten och endast 3 

belägg för mentala processer. I samtliga av dessa tre processer är de boende förstadeltagaren (i 

exempel 19 är även polisen förstadeltagare) vilket syns i exemplen nedan: 

17) Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en 

minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. 

18) Ett särskilt utsatt område kännetecknas av att de boende upplever att det finns en 

potentiell hotbild från de kriminella i området vilket har lett till en allmän 

obenägenhet att delta i rättsprocessen. 

19) Många gånger har det skett en normalisering av det exceptionella vilket lett till att 

varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.  

 

6.1.2 Rapport 2017 

Processfördelningen i de analyserade avsnitten i rapport 2017 visar att hälften är relationella 

och ungefär en tredjedel är materiella. Analysen redovisas i tabell 2 nedan: 
 

Tabell 2 Fördelning av processtyper i rapport 2017 

PROCESSTYP ANTAL ANDEL (%) 

MATERIELL 16 32 

RELATIONELL 25 50 

MENTAL 6 12 

VERBAL 3 6 

TOTALT 50 100 

 

Tabell 2 visar att samtliga processer finns representerade i materialet. Flest är de relationella 

som utgör hälften av processerna. Därefter kommer de materiella som utgör en knapp tredjedel 

av processerna. De mentala och verbala processerna står för 12% respektive 6%. 

 Bland de relationella processerna finns flera tendenser. Två av dessa överensstämmer med 

de analyserade avsnittens rubriker – det vill säga flera behandlar de boendes ovilja att interagera 

med polisen och flera behandlar extremism i utsatta områden. Då denna ovilja lyfts nämns 

sällan de boende vilket syns i exemplen nedan: 

20) I de särskilt utsatta områdena råder överlag en ovilja att prata med polis vilket gör 

det svårt för polisen att utreda brott. 
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21) Denna tystnad kan bland annat bero på att man inte vill blanda sig i andras 

angelägenheter, inte ange sin granne eller av rädsla för repressalier. 

I exempel 20 är alltså en ovilja att prata med polis förstadeltagaren och i exempel 21 är det 

Denna tystnad. Nämnvärt är dock pronomina "man" och "sin" i bisatsen i exempel 21 vilka 

syftar på de boende. En annan tendens bland de relationella processerna är således att de 

behandlar extremism som förekommer i utsatta områden. Mest utrymme får islamistisk 

extremism men högerextrema rörelser nämns också. Extremismen redogörs för både på ett 

övergripande plan som i exempel 22 där det beskrivs vilka typer av extremism som finns i 

områdena. Men även på ett mer detaljerat plan där det exemplifieras hur extremismen uttrycks, 

vilket syns i exempel 23. 

22) Alla typer av extremism finns representerad i de flesta utsatta områden men den form 

som anses ha störst påverkan är den våldsbejakande islamistiska extremismen. 

23) I flera utsatta områden förekommer starka åsikter om hur kvinnor ska klä sig och det 

finns kaféer där kvinnor inte är välkomna. 

 Flera av de materiella processerna behandlar även de boende i områdena och deras 

obenägenhet att interagera med polisen. Det görs både i och med att själva oviljan är 

förstadeltagare, som i exempel 24, men även genom att de boende är förstadeltagare och 

processerna beskriver deras inställning till polisen, vilket syns i exempel 25. 

24) I de särskilt utsatta områdena råder överlag en ovilja att prata med polis vilket gör 

det svårt för polisen att utreda brott. 

25) Vid flera tillfallen har de boende dragit för gardinerna eller vägrat öppna dörren när 

polis bett om hjälp på grund av detta. 

Både de mentala och de verbala processerna är relativt få till antalet i rapport 2017. 

Nämnvärt är att majoriteten av de mentala processerna är passivkonstruktioner. Gemensamt för 

dessa passivkonstruktioner är att de uttrycker polisens åsikter. Det syns bland annat i exempel 

26 nedan. Gällande de verbala processerna är det vid samtliga belägg polisen i någon form som 

står för utsagan. Detta syns bland annat i exempel 25 ovan där bett är en verbal processkärna. 

26) Människor upplevs vara hjälpsamma och uppskatta den polisiära närvaron. 

 

6.1.3 Rapport 2019 

Processfördelningen i transitivitetsanalysen av rapport 2019 redovisar jag nedan i tabell 3: 
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Tabell 3 Fördelning av processtyper i rapport 2019 

PROCESSTYP ANTAL ANDEL (%) 

MATERIELL 18 38 

RELATIONELL 23 48 

MENTAL 4 8 

VERBAL 3 6 

TOTALT 49 100 

 
Tabell 3 visar att fördelningen mellan de materiella och relationella processerna är relativt jämn, 

18 respektive 23 stycken. De mentala och verbala processerna är betydligt färre till antalet med 

fyra belägg på mentala processer och tre belägg på verbala. 

 Titeln till det undersökta avsnittet i rapporten är som tidigare nämnts ”Generell utveckling” 

(Noa 2019). En vanlig funktion hos de materiella processerna är att beskriva den positiva 

utvecklingen eller förändringen i de utsatta områdena. Detta görs dels i och med betydelsen av 

själva processkärnorna men även med vilka aktörer som deltar i processerna – vilket exempel 

27 – 29 nedan visar. 

27) Sammantaget är den generella bedömningen att situationen utvecklats i rätt riktning, 

även om det skett försämringar i några områden. 

28) Polisen upplever generellt att benägenheten hos de boende i områdena att samarbeta 

med polisen har ökat sedan föregående bedömning. 

29) Förmågan till att organisera och systematisera samverkan mellan olika lokala aktörer 

för att lösa olika problem bedöms också ha ökat, vilket fört med sig att det startats 

upp flera lokala mikroprocesser i dessa områden, där flera olika aktörer, både 

tillsammans och var för sig, genomfört olika typer av åtgärder för att förbättra 

förhållandena i boendemiljön. 

I exempel 27 finns belägg för båda typerna, utvecklats är en materiell process som beskriver att 

situationen i områdena upplevs ha förändrats. Sedan kommer den materiella processen skett där 

jag menar att själva förändringen av situationen snarare utrycks i form deltagaren försämringar, 

vilket är det som har skett, än att det uttrycks med processkärnan. Exempel 28 visar på att själva 

processkärnan – att benägenheten hos de boende har ökat – beskriver förändringen. Medan i 

exempel 29 är det den sista satsen som utgör andradeltagaren i processen som beskriver 

förändringen – det vill säga ”olika typer av åtgärder för att förbättra förhållandena i 

boendemiljön”. 



 34 

 Även flera av de relationella processerna behandlar utvecklingen i områdena – då knyts den 

ofta till polisen och polisens arbete. Överlag beskrivs en positiv utveckling i områdena vilken 

då relateras till polisen. I vissa fall nämns polisens arbete som en direkt faktor till utvecklingen 

vilket syns i exempel 30 nedan – andradeltagaren till processen VARA är här infinitivfrasen som 

inleds med att lokalpolisområdena ökat sin förmåga att interagera och försöka lösa olika 

problem. I andra fall utgör polisen en mer passiv deltagare i utvecklingen som i exempel 31.  

30) En bidragande faktor till den positiva utveckling som ses i flertalet områden kan vara 

att lokalpolisområdena ökat sin förmåga att interagera och försöka lösa olika problem 

i dessa områden, exempelvis genom ett gränssättande och relationsskapande arbete. 

31) En viktig beståndsdel i utvecklingen är att polisen generellt möts av mindre våld och 

öppna konfrontationer i de bedömda områdena. 

De mentala och verbala processerna är, likt de andra två rapporterna, betydligt färre och 

därmed svåra att utpeka tendenser hos. Flera av de mentala processerna är passivkonstruktioner 

där polisen kan antas vara den ej utskrivna förstadeltagaren – vilket syns i exempel 32. En av 

de verbala processerna sticker ut då det är ett område som är den aktiva förstadeltagaren: 

32) Förmågan till att organisera och systematisera samverkan mellan olika lokala aktörer 

för att lösa olika problem bedöms också ha ökat, vilket fört med sig att det startats 

upp flera lokala mikroprocesser i dessa områden, där flera olika aktörer, både 

tillsammans och var för sig, genomfört olika typer av åtgärder för att förbättra 

förhållandena i boendemiljön. 

33) Många områden uppger att människor i allt större utsträckning väljer att prata med 

polisen när de befinner sig i områdena. 

 

6.1.4 Sammanfattning processer och deltagare 

Sammanfattningsvis om transitivitetsanalysen kan sägas att överlag är de relationella 

processerna vanligast förekommande i samtliga rapporter. Därefter följer de materiella 

processerna. Både mentala och verbala processer är ovanliga. I rapport 2015 är exempelvis de 

verbala processerna obefintliga. 

Bland de relationella processerna är inanimata förstadeltagare relativt vanliga då områdena 

i sig är här en frekvent återkommande deltagare. Detta syns tydligast i rapport 2015. I rapport 

2019 exempelvis är istället själva utvecklingen i områdena en vanlig deltagare.  
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Kriminalitetens effekt på de utsatta områdena beskrivs ofta med relationella processer – i 

rapport 2015 görs det exempelvis från ett relativt brett perspektiv medan det i rapport 2017 mer 

specifikt beskriver extremism som en sorts kriminell påverkan i de utsatta områdena. De 

kriminellas aktiviteter och deras effekt på områdena uttrycks också som materiella processer. I 

rapport 2015 beskrivs exempelvis specifika kriminella aktiviteter så som narkotikahandel vilket 

då utgör en deltagare. 

 Trots att de mentala processerna är relativt ovanliga i materialet är det värt att ta upp vilka 

som ofta är förstadeltagare i dessa – nämligen de boende och polisen. De kriminella 

förekommer endast en gång i en mental process då det impliceras att rättstrogna extremister 

anser (vilket alltså är den mentala processen) att vissa av de boendes sammankomster är 

olämpliga och reagerar på detta med fysiska angrepp. En annan frekvent förekommande 

deltagare som relaterar till de boendes tänkande, dock i relationella processer, är deras ovilja 

att interagera med polis, själva oviljan är alltså deltagaren. De boende och polisen beskrivs 

alltså i betydligt större utsträckning som de tänkande deltagarna jämfört med de kriminella. 

 En observation som kan göras vid transitivitetsanalysen är att den visar vissa återkommande 

deltagare. Jag har identifierat att det finns fyra huvudsakliga återkommande deltagare, dessa är: 

områdena, de boende, de kriminella och polisen. Samtliga fyra förekommer som explicita 

deltagare men även implicit genom att tillhöra vad kan tyckas abstrakta deltagare.  

 Materialets till synes abstrakta deltagare är ett mönster som finns i transitivitetsanalysen. 

Hur kan de boendes ovilja, de kriminellas påverkan eller en utveckling i områdena vara en 

deltagare i en process? De flesta av dessa deltagare har gemensamt att de utgör nominaliseringar. 

Det vill säga, med den systemisk-funktionella grammatikens terminologi, inkongruent uttryckta 

processbetydelser. Bakom dessa göms processer och tillhörande deltagare, vilket jag förklarat 

ovan i kapitel 5.1.2. Det logiska nästa steget av min undersökning blir således att analysera 

dessa ideationella metaforer för att se vilka processer och deltagare som finns där bakom. 

Resultatet av detta presenterar jag i kapitel 6.2 nedan. 

 

6.2 Ideationella metaforer 
Ideationella metaforer är då processer uttrycks inkongruent, exempelvis med ett substantiv 

istället för med ett verb eller en verbfras. Dessa processer syns alltså inte i transitivitetsanalysen 

– de utgörs inte av någon processkärna. Som uppföljning till transitivitetsanalysen har jag därför 

analyserat ideationella metaforer i materialet för att kunna belysa de processer och deltagare 
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som impliceras. Resultatet av denna analys presenterar jag i avsnittet nedan med tre 

underrubriker – en för varje rapport. 

 

6.2.1 Rapport 2015 

I följande avsnitt presenterar jag analysen av ideationella metaforer i rapport 2015. Tabell 4 

nedan visar den fördelning av processtyper som ersatt med ideationella metaforer i rapporten: 
Tabell 4 Fördelning av processtyper ersatta av ideationella metaforer i rapport 2015 

PROCESSTYP ANTAL ANDEL (%) 

MATERIELL 32 67 

RELATIONELL 12 25 

MENTAL 4 8 

VERBAL 0 0 

TOTALT 48 100 

 

Tabell 4 visar att en majoritet på 67% av de ideationella metaforerna utgörs av materiella 

metaforer. Därefter kommer de relationella metaforerna som utgör 25%. De mentala 

metaforerna står för 8% och verbala metaforer finns det inga belägg för i materialet. 

Den vanligaste ideationella metaforen i materialet är olika former av utsatt som ersätter den 

materiella processen UTSÄTTA. I samtliga användningar av dessa är det områden som beskrivs. 

Metaforen i fråga markeras med understrykning i följande exempel: 

34) Områden har klassificerats och indelats i tre nivåer utifrån grad av utsatthet. 

35) Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg 

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

36) En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i nära 

anslutning till ett särskilt utsatt område. 

Eftersom det analyserade avsnittet har titeln Definition av utsatta områden kan det tyckas väntat 

att utsatt är en så pass återkommande ideationell metafor och att den exklusivt beskriver 

områden. 

 Nominaliseringar används även återkommande för att beskriva kriminella aktörers 

aktiviteter. Vilket jag visar på nedan i exempel 37–40 där påverkan är en relationell metafor 

och resten av nominaliseringarna, som är understrukna, är materiella. 
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37) Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och 

utpressning, eller indirekta, som […] 

38) offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man 

39) narkotikahandel som bedrivs öppet  

40) ett utåtagerande missnöje mot samhället  

Exempel 38–40 är en punktlista som följer direkt efter exempel 37 i materialet men jag har valt 

att presentera dem separat för att underlätta exemplifieringen. Samtliga av nominaliseringarna 

i exempel 38–40 benämner kriminell aktivitet av olika slag. Nominaliseringarna möjliggör att 

de kriminellas aktivitet diskuteras och beskrivs utan att de kriminella aktörerna benämns. 

Samtidigt finns det exempel på där de kriminella aktörerna explicit nämns efter en ideationell 

metafor som potentiellt hade gömt dem. Detta syns i exempel 41 och 42: 

41) Ett särskilt utsatt område kännetecknas av att de boende upplever att det finns en 

potentiell hotbild från de kriminella i området vilket har lett till en allmän 

obenägenhet att delta i rättsprocessen. 

42) Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom 

områdena. 

I exempel 41 är ideationella metaforen hotbild en ersättning av processen HOTA medan 

nominaliseringen samverkan i exempel 42 är en ersättning av processen SAMVERKA. De 

kriminella aktörerna nämns explicit senare i satsen, efter den ideationella metaforen. I båda 

fallen utgör de en omständighet istället för en deltagare. Ideationella metaforerna möjliggör 

alltså att beskriva de kriminellas aktivitet utan att benämna de kriminella men i dessa två 

exempel så benämns de kriminella ändå. 

 Materiella metaforer som behandlar polisen och andra samhällsaktörers aktiviteter är också 

återkommande. De kan exempelvis se ut på följande sätt: 

43) Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och 

polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem. 

44) Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att 

fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller 

utrustning. 

45) Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma 

insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem. 
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46) Läget är dock så alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar 

att bli särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in. 

I exemplen 43–45 framgår det vems eller vilkas aktiviteter som benämns. Det syns i exempel 

43 och 45 att insatserna är polisiära respektive från flera samhällsaktörer. I exempel 44 

framgår det att det är polisen som måste anpassa sitt arbetssätt. De flesta nominaliseringar 

kring polisens och andra samhällsaktörers arbete ser ut på det här sättet. Ett undantag syns dock 

i exempel 46 där nominaliseringen åtgärder ersätter processen ÅTGÄRDA – här finns ingen 

synlig aktör som ska åtgärda något. 

De relationella metaforerna är 12 till antalet och ett flertal av dem handlar om de kriminellas 

påverkan på samhället eller det allmänt rådande läget i områdena. Eftersom det allmänt rådande 

läget i områdena är knutet till de kriminellas verksamhet så grupperar jag dessa relationella 

metaforer som tillhörande av samma tendens. Dessa ideationella metaforer kan illustreras med 

följande exempel: 

47) Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg 

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

48) Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och 

utpressning, eller indirekta, som […] 

49) Många gånger har det skett en normalisering av det exceptionella vilket lett till att 

varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området. 

50) Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma 

insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem. 

I exemplen 47–50 förekommer det både att aktören bakom ideationella metaforen skrivs ut – 

som i exempel 47 där det explicit är de kriminella som har en inverkan på samhället – och att 

aktören inte skrivs ut som i exempel 48 där det inte finns någon explicit aktör som utför 

påverkan. 

Då de mentala metaforerna är så pass få till antalet, fyra stycken, har det där inte varit möjligt 

att utläsa någon tendens. I ett av fallen utgörs de av metatext vilket syns i exempel 51 nedan 

där resonemang är en nominalisering av processen RESONERA. Här blir alltså avsändaren av 

texten, det vill säga polisen, förstadeltagaren i den bakomliggande processen. Även de 

kriminella såväl som de boende i områdena nämns med mentala metaforer vilket syns i 

exemplen nedan. Där utstuderade är en mental metafor av processen STUDERA där de kriminella 
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är förstadeltagaren, som även nämns i satsen. Och otrygghet är en nominalisering av processen 

ATT VARA OTRYGG där de boende blir förstadeltagaren som också de nämns i satsen. 

51) Nedan följer ett kort resonemang om de olika nivåerna. 

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

utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. 

53) Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en 

minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. 

 

6.2.2 Rapport 2017 

I det här avsnittet redovisar jag för analysen av ideationella metaforer i rapport 2017. 

Fördelningen av de ersatta processtyperna visas nedan i tabell 5. 

 
Tabell 5 Fördelning av processtyper ersatta av ideationella metaforer i rapport 2017 

PROCESSTYP ANTAL ANDEL (%) 

MATERIELL 21 54 

RELATIONELL 5 13 

MENTAL 10 26 

VERBAL 3 8 

TOTALT 39 100 

 

Tabell 5 visar att drygt hälften av ideationella metaforerna ersätter materiella processer. Näst 

flest är de mentala metaforerna som utgör ungefär en fjärdedel av beläggen medan de 

relationella och verbala utgör 13 respektive 8 procent. 

 Mer än hälften av de materiella metaforerna i rapport 2017 består av ideationella metaforen 

utsatt i någon form – samtliga av dessa benämner utsatta områden. Ett typexempel av detta 

syns nedan: 

54) I ett utsatt område är inte obenägenheten att delta i rättsprocessen lika utbredd som i 

ett särskilt utsatt område. 

De mentala metaforerna anknyter i flera fall till de boendes ovilja eller obenägenhet att 

interagera med polisen och samhället. Nominaliseringen ovilja dyker upp 4 gånger och 

obenägenhet 3 gånger. I samtliga av dessa är de boende i områdena den underliggande 

förstadeltagaren. Ofta beskrivs oviljan och obenägenheten relativt övergripande genom att den 
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gäller att delta i rättsprocessen. Men som exempel 55 visar exemplifieras även oviljan mer 

specifikt i vissa fall – här som en ovilja att anmäla en viss brottstyp. De boendes ovilja knyts 

även direkt till att prata med polisen vilket syns i exempel 56. 

55) Obenägenheten kan bestå̊  i allt från rädsla att anmäla vissa kriminella eller ovilja att 

anmäla en viss brottstyp till en allmän ovilja att delta i rättsprocessen. 

56) I de särskilt utsatta områdena råder överlag en ovilja att prata med polis vilket gör 

det svårt för polisen att utreda brott. 

Då både de relationella och de verbala metaforerna är så pass få till antalet går det inte att utläsa 

någon specifik tendens i hur de uttrycks. Istället kan faktumet att de är så pass få sägas vara en 

tendens. Nedan redovisar jag ett exempel på en relationell metafor från materialet, påverkan 

vilket är en nominalisering av processen PÅVERKA där de kriminella utgör förstadeltagare och 

områdena andradeltagaren. Jag exemplifierar även två verbala metaforer, fördjupning från 

processen ATT FÖRDJUPA samt exemplifiering från processen ATT EXEMPLIFIERA.  

57) I det senare [särskilt utsatt område] har en alternativ social ordning liksom den 

kriminella påverkan fått starkare fäste. 

58) Nedan följer en fördjupning och exemplifiering av de effekter den sociala ordningen, 

de kriminella strukturerna och brottsligheten får i områdena. 

 

6.2.3 Rapport 2019 

 I avsnittet nedan redogör jag för analysen av ideationella metaforer i rapport 2019. Tabell 6 

visar fördelningen av processtyper som ersätts. 
 

Tabell 6 Fördelning av processtyper ersatta av ideationella metaforer i rapport 2019 

PROCESSTYP ANTAL ANDEL (%) 

MATERIELL 23 70 

RELATIONELL 4 12 

MENTAL 6 18 

VERBAL 0 0 

TOTALT 36 100 
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Tabellen visar att de materiella metaforerna är i klar majoritet på 70% av beläggen. De 

relationella och mentala metaforerna är betydligt färre men och utgör 12% respektive 18% av 

beläggen. Det finns inga verbala metaforer i rapporten. 

När de gäller de materiella metaforer kan främst fyra observationer göras. Återigen är utsatt 

en frekvent förekommande ideationell metafor – den återkommer 6 gånger i materialet, 

samtliga med områden som förstadeltagare i den underliggande processen. Nästa observation 

är att de används för att beskriva polisens och andra samhällsaktörers arbete i relation till 

utvecklingen i områdena. I dessa fall skrivs ofta den eller de involverade deltagarna ut vilket 

syns i exempel 59 där samhällsfunktioner är förstadeltagaren. 

59) Situationen för de som bor och arbetar i de utsatta områdena är dock fortfarande 

väsentligt påverkad och kräver fortsatt krafttag från samhällsfunktioner. 

Även utveckling är en återkommande materiell metafor. Den används både för att beskriva 

positiv och negativ utveckling vilket exempel 60–61 visar. Exempel 60 visar på en positiv 

utveckling som innefattar mindre våld och öppna konfrontationer i områdena, medan exempel 

61 beskriver en negativ utveckling som behöver vändas. 

60) En viktig beståndsdel i utvecklingen är att polisen generellt möts av mindre våld och 

öppna konfrontationer i de bedömda områdena. 

61) För att vända utvecklingen i områdena krävs helhetssyn med utgångspunkt i 

Polismyndighetens samlade resurser och förmågor.  

Till sist används de materiella metaforerna för att beskriva kriminell verksamhet – i vissa 

fall skrivs deltagare ut och i vissa fall görs det inte, vilket syns i exempel 62. Upplopp och 

attacker är materiella metaforer med implicita deltagare. 

62) Fenomen som våldsamma upplopp och falska larm för att locka in poliser i områden 

för att sedan utsätta dem för attacker är betydligt mer sällsynta nu än tidigare. 

 Då de relationella och mentala metaforerna är så pass få till antalet blir det svårt att utläsa 

tendenser. Vad som kan sägas är att bedömning är en återkommande mental metafor. Det är 

uteslutande polisens bedömning som åsyftas. Polisen förekommer även som deltagare i de 

relationella metaforerna. Exempel på detta syns nedan.  

63) Sammantaget är den generella bedömningen att situationen utvecklats i rätt riktning, 

även om det skett försämringar i några områden. 
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64) En framgångsfaktor för att öka polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag som lyfts i 

flera områden är en kontinuerlig närvaro av poliser. 

 

6.2.4 Sammanfattning ideationella metaforer 

De materiella metaforerna är vanligast i materialet. Vilka som är de näst vanligaste ideationella 

metaforerna skiljer sig mellan de olika rapporterna. I rapport 2015 är de relationella näst 

vanligast, i rapport 2017 respektive 2019 är det istället de mentala metaforerna. Totalt sett är 

däremot relationella metaforer näst vanligast och utgör 18% av beläggen om man 

sammanställer rapporterna. De mentala utgör dock nästan lika stor andel, 17%. 

 Materialets absolut mest frekventa ideationell metafor är utsatt vilken ersätter den materiella 

processen UTSÄTTA. Den används exklusivt för att beskriva områden vilka också oftast skrivs 

ut explicit. Således utgör områden andradeltagaren i den underliggande processen – det är de 

som blir utsatta. Detta återkommer jag till i diskussionsavsnittet 7.2. Det är även vanligt att 

såväl de kriminellas, som polisens, verksamhet i områdena omnämns med ideationella 

metaforer. De kan exempelvis utgöras av nominaliseringar som våldshandlingar gällande de 

kriminella, vilken ersätter processen ATT BRUKA VÅLD eller gällande polisen nominaliseringen 

åtgärder som ersätter processen ÅTGÄRDA.  

  De boende omnämns också i relation till ideationella metaforer. Bland annat beskrivs deras 

motvillighet att interagera med polis och andra samhällsaktörer med nominaliseringar så som 

ovilja, vilken ersätter processen VILJA i negerad form och obenägenhet, vilken ersätter 

processen INTE VARA BENÄGEN.  

 Analysen av de ideationella metaforerna visar att i de flesta fall behandlar dessa – oavsett 

vilken typ de är – någon eller några av fyra återkommande deltagare: områdena, de boende, de 

kriminella eller polisen. Dessa är även återkommande deltagare i transitivitetsanalysen, vilket 

syns i avsnitt 6.1.4.  

På grund av den centrala position dessa deltagare har i materialet är det av vikt att undersöka 

dem vidare. Därför har jag utformat undersökningens nästa steg, kategoriseringsanalysen, med 

dessa i åtanke ur två aspekter. Dels i och med faktumet att en av de vanligast förekommande 

deltagarna, områdena, är inanimat. Det motiverar att utöka metoden kategoriseringsanalys 

genom att applicera den på inanimata deltagare. Dessutom är det de här fyra återkommande 

deltagarna jag har utgått från vid min avgränsning av kategoriseringsanalysen – vilken jag 

redovisar i kapitel 6.3 nedan. 
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6.3 Kategoriseringar 
Kategoriseringsanalysen är undersökningens sista steg. Den bygger på resultatet av de två 

tidigare analyserna – transitivitetsanalysen och analysen av ideationella metaforer. De 

tendenser som utkristalliserades i resultatet av dessa har påvisat att materialet innehåller fyra 

huvudsakliga, återkommande, deltagare: områdena, polisen, kriminella och invånare. Det är 

dessa som utgör avgränsningen för kategoriseringsanalysen och vilka jag ämnar analysera hur 

de kategoriseras. Avsnittet är disponerat så att jag presenterar resultatet från analysen av vardera 

rapport under separata underrubriker. Därefter sammanfattar jag resultatet i ett avslutande 

avsnitt. 

 

6.3.1 Rapport 2015 

I rapport 2015 tillhör flest kategoriseringar de geografiska områdena – eftersom materialet är 

ett definitionskapitel om utsatta områden kan det tyckas väntat. Ett typexempel på detta syns i 

exemplet 65. I exempel framöver markerar jag kategoriseringar med understrykning, i vissa 

exempelmeningar finns flera kategoriseringar, om inte annat nämns är det endast den relevanta 

för exemplet som jag markerar. 

65) Ett utsatt område uppvisar en problematik som primärt kräver polisiär närvaro och 

polisiära insatser för att komma till rätta med existerande problem.  

Kategoriseringen område har två tillhörande beskrivningar varav den första, utsatt, är en 

egenskap och den andra, uppvisar en problematik, är en aktivitet. Just område är den absolut 

vanligaste kategoriseringen men det förekommer även lokalsamhälle och samhället. 

Materialet uppvisar även en utstickande kategorisering: 

66) personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden  

Kategoriseringen konfliktområden är den enda rörande geografiska områden som beskriver 

områden utanför de nämnda på polisens listor. 

 I de tre resterande övergripande deltagartyperna är kategoriseringarna relativt jämnt 

fördelade. Invånare är de som kategoriseras på flest olika sätt. Främst kategoriseras de som 

boende men även andra kategoriseringar finns i materialet: 

67) Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, 

målsägare och anmälare i området. 
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Här kategoriseras alltså invånare i området som vittnen, målsägare och anmälare. Det finns ett 

flertal olika beskrivningar till invånarna, främst konstituerade av aktiviteter. I exempel 67 är 

systematiska hot och våldshandlingar en aktivitet förknippad med invånarna – det vill säga en 

aktivitet de utsätts för och inte en de utför. Det finns ytterligare exempel på beskrivningar 

bundna till invånarna: 

68) de boende upplever att det finns en potentiell hotbild från de kriminella i området  

69) varken polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området 

Exempel 68 och 69 är två olika aktiviteter bundna till invånarna, uppleva att det finns en 

potentiell hotbild och att inte reflektera över det avvikande läget. Vardera exempel knyter även 

an till de resterande två övergripande typer av deltagare – de kriminella och polisen. 

Beskrivningar av de kriminella består både av egenskaper och aktiviteter. Exempel på dessa är: 

70) de kriminella har en inverkan på lokalsamhället  

71) Då finns det risk för samverkan mellan kriminella personer eller nätverk inom 

områdena  

I exempel 70 har jag analyserat en inverkan på lokalsamhället som en bunden egenskap till de 

kriminella. Detta på grund av att det är en relationell process. Jämför det med om formuleringen 

istället hade varit de kriminella påverkar lokalsamhället vilket är en materiell process och hade 

utgjort en aktivitet istället för en egenskap. Exempel 71 är således en aktivitet då samverkan är 

en materiell nominalisering. Polisen är de som det finns lägst antal kategoriseringar kring. De 

tillhörande beskrivningarna kretsar främst kring polisens arbete vilket syns här: 

72) Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att 

fullfölja sitt uppdrag 

Det går att tyda några huvudsakliga tendenser i hur relationerna mellan de olika 

kategoriseringarna uttrycks i materialet. En av dessa är att områden har ett hierarkiskt 

förhållande både till kriminella och invånare i och med att områdena huserar de båda andra 

kategoriseringarna. Ytterligare en framträdande tendens är de kriminellas relation till resterande 

kategoriseringar. Genomgående beskrivs hur de kriminella har en negativ påverkan på samtliga 

av de tre andra huvudsakliga kategoriseringarna. Ibland uttrycks dessa relationer explicit och i 

vissa fall infereras den negativa relationen. I exempel 72 ovan syns exempelvis en inferens över 

hur de kriminella försvårar polisens arbete. Det negativa förhållandet mellan de kriminella och 
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de boende uttrycks explicit i exempel 68 då de boende upplever sig vara hotade av de kriminella. 

Exempel 70 visar explicit att de kriminella påverkar lokalsamhället. 

 

6.3.2 Rapport 2017 

I följande avsnitt redogör jag för kategoriseringsanalysen av rapport 2017. Den vanligaste 

kategoriseringen av geografiska områden är just områden vilket utgör nästintill samtliga belägg 

– samhället och orter används även en gång vardera. Återigen är utsatt och särskilt utsatt de 

mest förekommande beskrivningarna av kategoriseringen områden. Belägg av båda dessa syns 

i exempel 73 nedan: 

73) I ett utsatt område är inte obenägenheten att delta i rättsprocessen lika utbredd som i 

ett särskilt utsatt område. 

Utöver beskrivningarna utsatt och särskilt utsatt beskrivs område även med en aktivitet, 

nämligen att obenägenheten att delta i rättsprocessen är mer utbredd i de särskilt utsatta 

områdena än de utsatta områdena. Den här typen av aktiviteter lyfts återkommande i materialet 

för att beskriva områdena. I och med det här understryks alltså den hierarkiska relationen mellan 

utsatta och särskilt utsatta områden. 

 Nästan lika ofta förekommande som kategoriseringar av områden är kategoriseringarna av 

invånarna. Detta yttras ofta i form av boende men det finns även ett flertal andra exempel så 

som granne, de som arbetar, kvinnor och personer. Kategoriseringarna av invånarna 

förekommer ofta för att beskriva deras inställning till att delta i rättsprocessen. Exempel på 

detta syns nedan: 

74) Vid flera tillfällen har de boende dragit för gardinerna eller vägrat öppna dörren när 

polis bett om hjälp på grund av detta. 

75) Människor upplevs vara hjälpsamma och uppskatta den polisiära närvaron. Samma 

personer blir efter klockan 17 misstänksamma och drar sig undan polisen blickar. 

I exempel 74 beskrivs de boende med aktiviteten att de drar för gardinerna och vägrar öppna 

dörren för polisen. I exempel 75 syns kategoriseringarna människor och samma personer. 

Kategoriseringarna beskrivs utifrån hur polisen upplever dem – de upplevs vara hjälpsamma 

under dagarna och under kvällarna upplevs de misstänksamma. 

 Kategoriseringar av de kriminella och av polisen är inte lika ofta förekommande som de av 

områdena och invånarna. Polisen kategoriseras i stort sett uteslutande med just formuleringen 

polis men polispersonal förekommer också. 
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76) I de särskilt utsatta områdena råder överlag en ovilja att prata med polis vilket gör 

det svårt för polisen att utreda brott. 

Här, i exempel 76, beskrivs polisen med aktiviteten att det är svårt för dem att utreda brott på 

grund av att det finns en ovilja att prata med dem. Flera inferenser syns även i exemplet. Dels 

infereras polisen och de utsatta områdena som ett kontrasterande par – polisen har svårt att 

arbeta i områdena. Det infereras även att både de boende och de kriminella har en ovilja att 

interagera med polisen i och med formuleringen att det överlag råder ovilja att prata med polis. 

Eftersom de boende och de kriminella båda tillhör områdena hierarkiskt kan man anta att ovilja 

att prata med polisen gäller för dessa. De boende och de kriminella infereras alltså som ett sorts 

närhetspar här – eftersom de båda konstrueras som motsatsparter till polisen – utan att nämnas 

i exemplet. 

 Kategoriseringar av de kriminella finns det ett fåtal belägg på i rapport 2017. De uttrycks 

dels i anknytning till de boendes otrygghet som i exempel 77 där rädslan för kriminella aktörer 

beskrivs som en anledning till oviljan att delta i rättsprocessen. De kriminella kategoriseras 

även i form av extremister – detta syns i exempel 78 och 79. I exempel 78 är rättstrogna en 

kategorisering av de som utövar extremism och i exempel 79 är högerextrema rörelser en 

kategorisering. 

77) I vissa fall består oviljan i en misstro mot samhället medan i andra är rädslan för 

kriminella aktörer som är stark. 

78) Det förekommer att personer som enligt de så kallade rättstrogna har fel inriktning 

utsätts för verbala påhopp  

79) Det finns även tendenser till att högerextrema rörelser växer sig starkare i vissa orter 

där det finns utsatta områden.  

 

6.3.3 Rapport 2019 

I rapport 2019 är de geografiska områdena fortfarande de som kategoriseras flest gånger. Även 

om område är den vanligaste kategoriseringen av geografiska områden – där utsatt återigen är 

en frekvent förekommande beskrivning – syns bland annat även lokalsamhället, riket och land. 

Kategoriseringen områden används däremot på flera olika sätt i materialet. Följande exempel 

tog jag även upp i transitivitetsanalysen: 

80) Många områden uppger att människor i allt större utsträckning väljer att prata med 
polisen när de befinner sig i områdena.  
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I exemplet får man anta att det första områden benämner lokalpolisområden16 eftersom området 

tilldelas en röst – medan det andra belägget, områdena betecknar de utsatta områdena. 

Kategoriseringar på större geografiska områden, som riket och land används för att jämföra 

och relativisera situationen i de utsatta områdena. På så sätt skapas ett hierarkiskt förhållande 

mellan områden och riket samt landet. 

81) I årsredovisningen 2018 redovisar Polismyndigheten att belastningen av hög-

prioriterade ärenden per capita minskar i de utsatta områdena medan de ökar i riket 

som helhet. 

82) Andelen högprioriterade ärenden är dock högre i de utsatta områdena än i det övriga 

landet. 

En ofta förekommande beskrivning av områdena – som bland annat syns i exempel 80 ovan – 

är att situationen i dessa förbättras. Både i och med att kriminaliteten tycks minska och genom 

att de boende i områdena interagerar med polis och andra samhällsaktörer i större utsträckning. 

83) Polisen upplever generellt att benägenheten hos de boende i områdena att samarbeta 

med polisen har ökat sedan föregående bedömning.  

I exempel 83 ovan uttrycks dels ett hierarkiskt förhållande mellan de boende och områdena – 

de boende bor i områdena. Men det etableras även en relation mellan kategoriseringarna polis 

och de boende (vilka jag understrukit i exemplet ovan) som närmar sig en team-relation snarare 

än ett motsatspar då de samarbetar med varandra. I rapport 2019 kategoriseras de boende 

relativt få gånger – benämningar som används är boende, människor och de som bor och arbetar. 

De beskrivs till exempel med att de upplevs vara mer benägna att interagera med polis vilket 

syns i exempel 83 ovan. 

 Polisen i sin tur kategoriseras betydligt oftare i rapport 2019. Mest frekvent som just polisen 

men även polismyndigheten och lokalpolisområden förekommer. Trots att lokalpolisområden 

är en geografisk avgränsning analyserar jag det alltså som en kategorisering av polisen. Detta 

eftersom det är en avdelning inom polismyndighetens organisation. 

84) En bidragande faktor till den positiva utveckling som ses i flertalet områden kan vara 

att lokalpolisområdena ökat sin förmåga att interagera och försöka lösa olika problem 

i dessa områden, exempelvis genom ett gränssättande och relationsskapande arbete.  

 
16 Lokalpolisområden är den minsta geografiska enheten i Polismyndighetens organisation. Polismyndigheten är 
indelad i sju större polisregioner som i sin tur är indelade i polisområden, vilka i stort sett omfattar ett helt län. 
Dessa är sedan indelade i lokalpolisområden. 
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Kategoriseringar av de kriminella förekommer relativt sällan i materialet. Två gånger nämns 

kriminell påverkan i lokalsamhället och en gång nämns kriminella aktörer vilket exemplet 

nedan visar. Kategoriseringen beskrivs med aktiviteten involverade i komplexa brottsupplägg 

85) Behovet av polisiära åtgärder spänner mellan lokal samverkan och trygghetsskapande 

arbete, till långa underrättelsestyrda ärenden mot kriminella aktörer involverade i 

komplexa brottsupplägg som genomförs både regionalt och nationellt/internationellt.  

 

6.3.4 Sammanfattning kategoriseringsanalys 

Kategoriseringsanalysen visar hur de fyra huvuddeltagarna: geografiska områden, polisen, 

kriminella och invånare kategoriseras i materialet. Flest belägg finns på hur de geografiska 

områdena kategoriseras, vilket de oftast görs som just områden. Därutöver förekommer 

kategoriseringar som exempelvis lokalsamhället, orter och riket men dessa är relativt sett 

ovanliga. Den vanligaste beskrivning av områden är utsatt.  

 Polisen kategoriseras oftast som polisen men exempelvis förekommer även 

polismyndigheten och polispersonal. När de beskrivs görs detta ofta med tillhörande aktiviteter 

som att de har svårt att utföra sitt uppdrag, eller har ökat sin förmåga att interagera och försöka 

lösa problem i de utsatta områdena. 

 De kriminella kategoriseras relativt sällan jämfört med resterande deltagare. När de väl gör 

det är det ofta som kriminella aktörer eller de kriminella men även som högerextrema rörelser 

och rättstrogna och beskrivs bland annat med aktiviteter som att vara involverade i komplexa 

brottsupplägg. 

 Invånarna är de som kategoriseras med störst variation, alltså på flest olika sätt, i materialet. 

De som bor och arbetar, vittnen, anmälare, människor, granne, kvinnor och personer 

förekommer allihopa men vanligast är de boende. Överlag utgör de ett kontrasterande par med 

de kriminella genom att beskrivas ha en stark rädsla till och uppleva en hotbild från dem. 

Samtidigt finns det exempel på då de boende och de kriminella utgör ett närhetspar då båda 

visar på en ovilja att prata med polisen. 

Det skapas även ett hierarkiskt förhållande mellan områdena och de boende respektive de 

kriminella. Områdena står överordnade de båda andra då de bor i eller befinner sig i områdena. 

Till polisen har de boende en kluven relation. Dels beskrivs de snarast som ett team då de 

samverkar med varandra. Samtidigt så beskrivs det att de boende vägrar öppna dörren för 

polisen. De kriminella påverkar resterande tre deltagare på negativa sätt och har därför en 

negativ relation till dessa.  
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 Genom att kategoriseringsanalysen belyser hur de olika huvudsakliga deltagarna beskrivs 

och hur de relaterar till varandra bidrar den till att fördjupa och nyansera bilden av hur utsatthet 

konstrueras i rapporterna. Jag menar att analysens huvudsakliga relevans för undersökningen i 

stort ligger just i deltagarnas relationer och beskrivningar snarare än kategoriseringarna i sig – 

de stämmer överlag överens med de övergripande deltagarna. Hur de olika kategoriseringarna 

och deras beskrivningar bidrar till konstruktionen av utsatthet diskuterar jag i kapitel 7 härnäst. 

 

7. Diskussion 
I det här avslutande kapitlet kommer jag att diskutera undersökningens resultat, metod och 

potentiell framtida forskning. Kapitlet inleds med en kort sammanfattning varefter respektive 

diskussions förs i separata avsnitt. 

 

7.1 Sammanfattning 
Avslutningsvis vill jag återgå till undersökningens huvudsakliga syfte – att undersöka den 

diskursiva konstruktionen av utsatthet i Polismyndighetens rapporter. För att uppfylla syftet har 

jag studerat de processer som ryms i materialet, både kongruenta och inkongruenta, och 

framförallt undersökt de deltagare som hör därtill. Jag har analyserat rapporterna i tre steg. Först 

utförde jag en transitivitetsanalys för att undersöka vilka deltagare som är närvarande i texten 

och vilka processer de är kopplade till. Nästa steg var en analys av ideationella metaforer som 

jag gjorde för att komplettera transitivitetsanalysen genom att belysa vilka deltagare som skrivs 

bort med hjälp av exempelvis nominaliseringar. Undersökningens sista steg var en 

kategoriseringsanalys som hade två ändamål – dels att undersöka hur textens deltagare 

kategoriserades men även att undersöka hur väl kategoriseringsanalysen som metod fungerar 

för analys av inanimata deltagare, så som geografiska områden. 

De mest framträdande deltagarna i materialet är områdena, de boende, de kriminella och 

polisen. Dessa har varit viktiga för undersökningens utformning, framför allt vid 

undersökningens sista steg, kategoriseringsanalysen. Den visar hur de fyra deltagarna relaterar 

till varandra på olika sätt. Samtidigt visar den att utsatt är en beskrivning som ständigt tillskrivs 

områdena och ingen annan deltagare. Vilken effekt det har på konstruktionen av utsattheten 

diskuterar jag vidare i avsnittet nedan. 
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7.2 Avslutande diskussion 
Ordet utsatt är en ideationell metafor i sig. Bakom det finns processen UTSÄTTA, alltså att någon 

utsätter någon för något. Det är materialets absolut vanligaste ideationella metafor, vilket kan 

tyckas föga förvånande med tanke på vad rapporterna handlar om. Men just därför blir det 

intressant att titta närmare på det här ordet. Eftersom utsatt är en ideationell metafor blir det 

inneboende i ordet att där bakom gömmer sig alltid två deltagare och en process – denna någon 

(förstadeltagare) som utsätter (process) denna andra någon (andradeltagare) för något. I 

undersökningens material används utsatt i stort sett uteslutande i direkt anslutning till områden. 

Det visar jag exempelvis i kategorseringsanalysen där utsatt alltid fungerar som en beskrivning 

av kategoriseringen område. På så sätt knyts utsattheten till områdena och inte till någon annan 

deltagare. Delvis möjliggörs detta i och med att termen är en ideationell metafor och på så sätt 

kan användas som ett attribut till huvudordet område. 

Därför vill jag här diskutera begreppet utsatta områden och dess roll i konstruktionen av 

utsatthet i materialet. Begreppet är intressant i och med det utgörs av en ideationell metafor plus 

en explicit andradeltagare – alltså de som blir utsatta, områdena. Den här formuleringen gör att 

den andradeltagare som initialt göms bakom ideationella metaforen ändå skrivs ut medan 

förstadeltagaren – den som utsätter – förblir undangömd. Senter och Bijvoet (2021) lyfter just 

den här otydliga aspekten med begreppet utsatta områden, det framgår inte vem som utsätter 

områdena för något, och vad detta något är. Jag menar att begreppet på så sätt bidrar till att 

konstruera utsatthet som ett allestädes närvarande tillstånd. Eftersom utsättaren så ofta inte 

skrivs ut skapar det bilden av utsatthet som ett fenomen vilket helt enkelt bara finns. 

Här finns det paralleller att dra till Dahlstedt och Ekholms (2018:50) reflektioner kring 

utanförskap. De menar att begreppet utanförskap beskriver ett tillstånd vilket tillskrivs en grupp 

eller ett område. På så sätt läggs problematiken som utanförskapet innebär på den ena parten i 

en relation. Därför föredrar de istället termen social exkludering vilket beskriver samma sorts 

problematik men som en process istället. Jag menar att termen utsatta områden på samma sätt 

tillskriver utsattheten till områdena och att den således konstrueras som ett tillstånd. Processen 

bakom hamnar i skymundan, det blir otydligt – vem utsätter vem för vad? Precis som Dahlstedt 

och Ekholm säger om utanförskap menar jag att talet om utsatta områden kan tendera ”att 

osynliggöra de processer av exkludering som följer i spåren av segregation, ekonomisk och 

social ojämlikhet” (2018:50). 

En annan diskussion av vikt är den om hur man kan se på ordet område. I min undersökning 

menar jag att man ska tolka områdena som geografiska varför jag har klassat dem som 

inanimata deltagare. Den här tolkningen baserar jag på hur områdena benämns i polisens 



 51 

rapporter. De benämns med sina ortsnamn och klassificeras som geografiskt avgränsade (Noa 

2015:13). Samtidigt infinner sig då frågan vad och framför allt vilka som ska inräknas i den här 

definitionen av ett område? Man kan tänka sig att en definition av område snarare fokuserar på 

de människor som faktiskt hör till området, de som bor och vistas där.  

I kapitlet om tidigare forskning tog jag upp begreppet territoriell stigmatisering som är då 

områden stigmatiseras baserat på föreställningar och förutfattade meningar om områdena och 

deras invånare. Det är ett relevant begrepp att ta upp i den här undersökningen då de utsatta 

områdena kan ses behöva utstå den här typen av stigma. Wacquant som myntade begreppet 

menar att en del i stigmatiseringsprocessen är då ett område benämns som ”en laglös zon eller 

ett utanförskapsområde utanför den gemensamma normen” (2008:240 min kursivering). 

Således kan man hävda att polisens benämning av områdena som utsatta är ett led i en 

stigmatiseringsprocess, vilken sedan för över stigmat till områdenas invånare.  

Hur den här territoriella stigmatiseringen äger rum kan belysas med begreppet 

performativitet – vad är det för handling som polisen skapar i och med yttrandet, eller myntande, 

av begreppet utsatta områden? Polisens benämning av områdena som utsatta kan ses som en 

performativ språkhandling. I enlighet med Butlers (1993) syn på performativitet så är polisens 

benämningar också iterativa, det vill säga upprepande. Således är det i och med deras yttrande 

som polisen konstruerar själva utsattheten. För att förtydliga: polisen skapar alltså inte den 

underliggande socioekonomiska, geografiska eller kriminella problematiken som är 

karaktäristisk för områdena. Men det är polisen som paketerar den här problematiken till 

utsatthet vilken de sedan tillskriver områdena. Innan polisens rapporter fanns alltså inte själva 

utsattheten, oavsett den kriminella eller socioekonomiska situationen i områdena. Det här är en 

viktig aspekt att lyfta. Den visar på hur en textintern konstruktion av fenomenet utsatthet kan 

manifestera sig utanför texten. Det måste dock nämnas att den här konstruktionen inte exklusivt 

formas i polisens rapporter. Den har självklart tillkommit i andra mediala kanaler och yttranden 

men det är endast rapporterna som är av intresse för min undersökning. Således är det en aspekt 

som motiverar min undersökning – genom att undersöka den textinterna konstruktionen av 

utsatthet kan jag bidra till en fördjupad förståelse om vad den har för effekt och påverkan 

utanför texten. Till sist är det viktigt att här, i enlighet med den kritiska diskursanalysen, vara 

kritisk till mitt eget benämnande av områdena som utsatta. Detta kan vara precis lika 

performativt som polisens yttranden. Jag har valt att inte undvika begreppet då det är så pass 

centralt för undersökningen och utgör delvis forskningsobjektet. 

I relation till att det är polisen som performativt skapar utsattheten är det intressant att lyfta 

de fyra dimensioner av social exkludering som Dahlstedt och Ekholm (2018:47) har identifierat 
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i svensk forskning: ”rumslig exkludering ifråga om boendemiljö; substantiellt deltagande i, 

tillgång till och möjligheter ifråga om arbetsmarknad och ekonomisk hushållning; exkludering 

i och genom utbildning; deltagande i politik och samhällsliv”. Utifrån performativitets-

begreppet kan man hävda att benämnandet av områden som utsatta blir en del av en 

exkluderingsprocess. Den dimensionen av exkludering framgår inte i Dahlstedt och Ekholms 

resultat och det föder frågan: hur påverkas ett område och dess invånare av att ständigt få höra 

att de är utsatta? 

Det är inte enbart i begreppet utsatta områden som förstadeltagare göms. En jämförelse 

mellan resultatet av transitivitetsanalysen och analysen av ideationella metaforer visar på ett 

intressant förhållande i processfördelningen. I transitivitetsanalysen syns att relationella 

processer är de absolut vanligaste av kongruent realiserade processer – här skrivs alltså 

förstadeltagare ut. De relationella processerna kan kortfattat sägas beskriva sakförhållanden och 

tillstånd. Analysen av ideationella metaforer visar istället hur materiella processer är vanligast 

bland de inkongruent realiserade processerna, där förstadeltagare alltså anonymiseras. Således 

finns en tendens att när materiella skeenden ska beskrivas så görs detta inkongruent medan när 

relationella sakförhållanden beskrivs görs detta kongruent. Dessa materiella skeenden utgörs 

ofta av vad man skulle kunna kalla de utsättande processerna, utöver ideationella metaforen 

utsatt är även kriminella aktiviteter återkommande, så som hot och våldshandlingar. Därutöver 

ska sägas att också polisens aktiviteter och verksamhet är återkommande nominaliseringar, så 

som åtgärder och insatser. Den här tendensen bland de inkongruenta processerna bidrar till 

konstruktionen av utsattheten som ett tillstånd då de utsättande processerna ofta beskrivs som 

något som bara händer utan explicita aktörer. 

När de olika deltagarna inte göms utan nämns och kategoriseras skapas relationer dem 

emellan. Här finns några observationer att lyfta. Områdena relateras hierarkiskt till både de 

boende och de kriminella då dessa bor eller befinner sig i områdena. Samtidigt utgör de boende 

och de kriminella motpoler eller ett kontrasterande par. På så sätt infereras att de är ömsesidigt 

uteslutande – de boende är inte kriminella och de kriminella är inte de boende. Det här gör att 

faktumet att de kriminella också i stor utsträckning bor och kommer från de utsatta områdena 

inte synliggörs. Vilket är intressant då man kan anta att de kriminella som bor i områdena i allra 

högsta grad också är utsatta. Och att utsattheten är en stor bidragande faktor till varför många 

söker sig till kriminaliteten. I rapport 2017 (Noa 2017:12) nämns hur viktig socioekonomisk 

trygghet är som skyddsfaktor för att motverka risken att kriminalitet utvecklas. Motsättningen 

mellan de boende och de kriminella gör att de kriminella inte blir inräknade i utsattheten. På så 
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vis saknar alltså den diskursiva konstruktionen av utsatthet i rapporterna perspektivet att de 

kriminella också är utsatta. 

 

7.3 Metoddiskussion 
Ett ytterligare syfte med undersökningen har varit att utvärdera huruvida 

kategoriseringsanalysen som metod fungerar för att analysera inanimata deltagare i en text. 

Som nämns i avsnitt 5.2 är kategoriseringsanalysen ursprungligen utvecklad som en 

samtalsanalytisk metod men har senare tillämpats även på skriftligt material, bland annat av 

Hagren Idevall & Bellander (2014). Dock har den då enbart använts för att analysera hur 

mänskliga deltagare kategoriseras. Det jag med den här uppsatsen velat undersöka är om 

metoden även går att tillämpa på inanimata deltagare. Undersökningen visar att detta är möjligt 

men samtidigt att det innebär vissa metodologiska problem varav det största är avgränsning. 

När man enbart använder metoden på animata deltagare fungerar det som en avgränsning, ta 

bort denna och plötsligt blir deltagarna ohållbart många. Antalet undersökta deltagare måste då 

avgränsas på något annat sätt. Jag valde att göra det i och med frekvent förekommande deltagare. 

Således kunde jag fokusera min analys på de mest centrala deltagarna i materialet. 

Avgränsningen var effektiv men innebar samtidigt en viss problematik. De deltagare som jag 

avgränsat analysen har i mångt och mycket överensstämt med det som kallas Membership 

categorization devices (MCD:er) inom kategoriseringsanalysen, eller samlingar. Således har 

dessa samlingar blivit på förhand bestämda vilket kan anses vara inkompatibelt med 

undersökningens socialkonstruktivistiska perspektiv, vilket bland annat innebär att man inte 

utgår från förgivettaganden. Detta har jag dock motverkat genom att basera den här 

avgränsningen på undersökningens två första analyssteg. Jag har alltså inte tagit deltagarna 

förgivna på förhand när man ser på undersökningen som en helhet. Angående undersökningens 

helhet kan sägas att metodtrianguleringen fungerat väl. Analysen av ideationella metaforer 

kompletterar transitivitetsanalysen genom att belysa de deltagare som göms i inkongruenta 

processer vilka transitivitetsanalysen inte plockar upp. De båda metoderna tillsammans har 

gjort att jag kunnat identifiera materialets mest centrala deltagare för att sedan analysera hur 

dessa kategoriseras. Jag menar att det har gett mig en betydligt mer utförlig bild av hur utsatthet 

konstrueras i materialet kontra om jag enbart använt en av metoderna. 
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7.4 Framtida forskning 
Konstruktionen av utsatthet i områdena och effekterna därav behöver beforskas mer. Under 

mitt masterprojekt har några idéer fötts. Trots att det var polisen som tillskrev begreppet utsatta 

områden en ny betydelse så innebär det inte att konstruktionen av utsattheten i dessa områden 

endast sker med polisens yttranden. Därför vore det givande att analysera flera röster för att 

komplettera bilden av utsattheten som konstrueras. Viktiga röster att då få med är förstås de 

som bor och verkar i områdena, de som faktiskt känner av utsattheten. För att åstadkomma detta 

krävs annat material. Närmast utsattheten hade man kommit med ett etnografiskt perspektiv, 

det hade varit meningsfullt att studera hur de som polisen benämner i sina rapporter själva 

beskriver den utsatthet som polisen tillskriver dem. Resultatet från en sådan studie hade sedan 

kunnat jämföras med resultatet av min undersökning. Då polisens rapporter debatterats och 

kritiserats mycket i media skulle det även vara intressant att använda den tillämpade metoden i 

min undersökning på ett utvidgat material. Exempelvis bestående av nyhetstext där den här 

debatten äger rum. Till sist ser jag även gärna att metoden kategoriseringsanalys 

vidareutvecklas i fler studier. Min undersökning visar att metoden med fördel kan användas för 

att analysera inanimata deltagare samtidigt som den uppvisar vissa metodologiska problem som 

skulle kunna åtgärdas i framtida studier. 
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