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Abstract 

I denna uppsats undersöks hur förorten representeras i sju artiklar om Rinkeby och specialskolan 

Rinkebyakademien, publicerade på nyhetsplats i tre av Sveriges största dagstidningar. Sex av 

artiklarna är från 2010 och en är från 2012. Genom tillämpning av Stuart Halls 

representationsteori och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, uttolkar vi betydelsen av de 

antaganden om världen som förekommer i artiklarna. Därefter analyserar vi antagandena i 

förhållande till den sociala kontext som är det svenska samhället. En kontext i vilken förorten är 

socialt underordnad andra delar av staden i en oförhandlad maktrelation. Resultaten av 

diskursanalysen visar att Rinkeby representeras som en annorlunda plats i förhållande till ett 

implicit majoritetssamhälle och att dess invånare bland annat beskrivs genom dikotomin 

god/ond. Därmed isoleras de samhällsproblem som artiklarna tar upp till förorten, och 

problemens lösningar tycks handla om att ”goda krafter” ska besegra ”onda”. Med samma logik 

blir det förorten i sig som påstås vara segregerad, inte staden eller samhället i stort. Således kan 

vi säga att artiklarnas representationer av förorten fungerar ideologiskt: eftersom de döljer den 

sociala, hierarkiska relationen mellan förort och majoritetssamhälle bidrar de till att reproducera 

den. 

 

Nyckelord: Representation, förort, diskurs, journalistik, ideologi. 

 

Förord 

Arbetet med denna uppsats påbörjades i mars 2013. Under de knappa tre månader som gått sedan 

dess har olika frågeställningar, metoder och empiriska urval övervägts och reviderats. Själva 

uppsatsämnet har dock alltid varit detsamma. Vi har båda varit delaktiga i samtliga 

undersökningens moment. Vid själva uppsatsförfattandet har vi fördelat huvudansvaret för de 

olika avsnitten emellan oss. Via genomgångar och redigeringar under resans gång, har dock båda 

kommit att få inflytande över samtligt.  

Tack till vår handledare Elin Gardeström för betydelsefulla synpunkter och konstruktiv 

kritik. Tack även till Nathalie Gosende och Clara Lindberg för deras korrläsning och 

kommentarer. 
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Populärvetenskaplig beskrivning 

Ofta hörs vittnesmål från förortsbor om att de inte känner igen sig i mediebilden av deras 

närområde. Att mediernas representation av verkligheten i förorten är skev. Dessa vittnesmål har 

tjänat som utgångspunkt för vår studie: ”Förortens goda krafter” – en kritisk diskursanalys av 

medierepresentationer. I studien undersöker vi hur dagstidningars rapportering såg ut i 

nyhetsartiklar om de oroligheter som drabbade Rinkeby i juni 2010, då specialskolan 

Rinkebyakademien eldhärjades.  

Syftet med studien är att bidra till ökad medvetenhet om hur strukturer påverkar mediers 

representationer av förorten, och vad detta kan få för följder för samhället och journalistiken. 

Dess resultat visar att förorten representeras som en annorlunda plats i förhållande till det övriga 

samhället. Att förortens invånare ofta beskrivs som ”goda” eller ”onda”. Och vidare att 

oroligheterna beror på en kamp mellan ”goda” och ”onda” krafter i förorten. Därmed isoleras 

samhällsproblem som artiklarna tar upp till förorten. Med samma logik blir det förorten i sig som 

påstås vara segregerad, inte staden eller samhället i stort. Eftersom artiklarnas representationer 

döljer förortens underordnade sociala och ekonomiska position i relation till majoritetssamhället, 

bidrar de till att återskapa den. Således kan vi säga att representationerna fungerar ideologiskt. 

Vår studie för en kritisk diskussion om hur medierna själva kan arbeta för en mer 

nyanserad rapportering. Givet att nyhetsorganisationer strävar efter att uppfylla en demokratisk 

funktion och samtidigt nå så stor publik som möjligt, ser vi att mycket finns att vinna på ett 

förändringsarbete av journalistikens institutionella strukturer, där särskild vikt läggs vid 

nyhetsorganisationens relationer till civilsamhället och antaganden om publiken. Resultatet av ett 

lyckat förändringsarbete skulle förhoppningsvis nyansera representationerna. Rapporteringen om 

livet i förorten skulle inte enbart ske när det brunnit, eller handla om individer som ”lyckats trots 

allt” i en miljö som definieras som annorlunda och åtskiljt från majoritetssamhället. 
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1 Inledning 

 

 
Insändare publicerad i Dagens Nyheter (10-06-13). 

 

Insändaren ovan är en läsares reaktion på en nyhetsartikel som publicerades i DN den 10 juni 

2010. En artikel om de upplopp som ägde rum i Stockholmsförorten Rinkeby samma vecka. I 

upploppen eldhärjades den så kallade Rinkebyakademien – en specialskola för högstadieelever i 

Järva som bland annat sysslar med ämnesfördjupning. Författaren till insändaren skriver att hon 

som Rinkebybo ofta får stå ut med andra människors fördomar och överdrivet negativa åsikter 

om Rinkeby, något hon härleder till mediers representation av stadsdelen. Och detta vittnesmål 

är inte unikt. Diskrepans mellan mediebilden av förorten och det faktiska livet där, är något som 

på senare bland annat har påtalats i medborgardebatter arrangerade av organisationer som 

Megafonen och Fanzingo i Stockholm, och Pantrarna i Göteborg. 
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Vittnesmålen om diskrepans tjänar som utgångspunkt för denna studie. Genom att 

genomföra en kritisk diskursanalys på strategiskt utvalda artiklar, är vår ambition att förklara vad 

den kan sägas bestå i och varför den uppstår. De utvalda artiklarnas främsta gemensamma 

nämnare är Rinkebyakademien och de relaterade upploppen i Rinkeby 2010. 

Under vårterminen 2013 har vi introducerats för Stuart Halls representationsteori, som 

förklarar varför språk och kommunikation är avgörande för att vi ska kunna göra världen 

meningsfull och därmed begripa den. Det är med denna teori i bakhuvudet som vi har tagit 

mediers representation av förorten som forskningsobjekt. Eftersom förorten definieras i en social 

hierarkisk relation till andra delar av staden och massmedier per definition ingår ett asymmetriskt 

maktförhållande till sin publik, är makt ett fenomen som vi tvingats ta hänsyn till i 

undersökningen. Här har Norman Faircloughs kritiska diskursanalys kompletterat Halls 

representationsteori. Detta är med andra ord en teoridriven studie, i vilken vi testar Halls och 

Faircloughs relevans för att förklara mediebilden av förorten. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Målet med denna studie är att redogöra för hur förorten representeras i nyhetsartiklar om 

Rinkebyakademien, främst från de upplopp under vilka den eldhärjades, i juni 2010. Genom att 

beskriva artiklarna och identifiera tecken (meningsbärande språkhandlingar); tolka dessa i 

förhållande till de sätt som förorten har representerats på historiskt; och sätta in tolkningarna i 

deras samhälleliga kontext, söker vi förklara vad representationen av förorten betyder och varför 

den ser ut som den gör. 

 I och med ovan är vår förhoppning att främja medvetenhet om hur oskrivna regler 

riskerar att styra de journalistiska framställningarna av förorten, och hur sådana framställningar i 

längden kan hamna i vägen för journalistikens strävan efter att uppfylla ett av sina ideal: ”att 

komma närmare ’vanligt folk’ och ta upp deras problem istället för att inrikta sig på makthavares 

perspektiv” (Pripp, 2002: 60). 

 Våra frågeställningar lyder: 

 Hur representeras förorten i mediernas rapportering om Rinkebyakademien och de 

upplopp under vilka den eldhärjades?  
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 På vilket sätt reproducerar eller transformerar kombinationen av implicit 

förförståelse och de tecken som förkommer i rapporteringen, den sociala, 

hierarkiska relationen mellan förort och city? 

 

1.2 Begreppsförklaring 

Förort: När Nationalencyklopedin (19-05-2013) definierar begreppet förort som ”avgränsat 

samhälle eller bostadsområde inom en större stadsregion”, är det en fysisk plats som åsyftas. En 

plats som är geografiskt perifer i förhållande till city. Att redogöra för de symboliska 

betydelserna av olika begrepp är svårare, eftersom sådana är föränderliga. Här väljer vi att tala 

om förorten som ingående ett maktförhållande; en plats som är ekonomiskt, socialt och politiskt 

underordnad city (Kings, 2007). Det är den symboliska betydelsen som står i fokus för denna 

studie. 

 

Diskurs: Vi tillämpar Norman Faircloughs (2001) diskursbegrepp för att tala om språk. Diskurs 

innebär att se på språk som en social praktik. Med social praktik menas: a) att språkliga fenomen 

är sociala, i betydelsen att en språkhandling, som att tala, styrs av dess sociala sammanhang, 

samtidigt som den får effekter för detta sammanhang; b) att språk är en social process, som både 

beror av produktion (till exempel författandet av en text) och tolkning (en läsares uppfattning av 

texten); och c) att språk även villkoras av samhällsstrukturer som i första hand inte är språkliga. 

  

Diskurstyp: Begreppet diskurstyp används dels för att referera till en uppsättning påståenden om 

ett visst ämne vid ett visst historiskt skede. Ett exempel på sådant påstående skulle kunna vara: 

’förorten är annorlunda’. Ämnet är förorten och påståendet att den skulle vara ett problem utgör 

en meningsgrund på vilken representationer av förorten vilar. Begreppet refererar även till ett 

givet sätt att handla på språkligt i en viss situation. Sättet som en journalist enligt konventionerna 

intervjuar en politiker på (till exempel genom att ställa öppna frågor och ifrågasätta svar genom 

att citera en föreställd meningsmotståndares argument) är en diskurstyp (Fairclough, 2001). 

 

Representation: Den process genom vilken mening skapas och kommuniceras i en kultur. Att 

representera innebär att aktivt tillskriva verkligheten en viss mening, snarare än att passivt  



9 

 

reflektera den (Hall, 1997a). Vi behandlar ’mening’ synonymt med ’betydelse’ (båda är 

översättningar av engelskans ’meaning’). 

 

 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt nämner vi de tidningar vars nyhetsartiklar utgör studiens empiri. Därefter redogör 

vi för den plats som är central för studien, det vill säga Rinkeby. Slutligen introducerar vi 

Rinkebyakademien. 

 

2.1 Dagstidningar 

De dagstidningar som förekommer i denna studie är: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och 

Expressen. De två förstnämnda är prenumererade morgontidningar, Expressen säljs i lösnummer. 

Samtliga är rikstäckande och har sina redaktioner i centrala Stockholm. 

 

2.2 Rinkeby 

Rinkeby är en stadsdel i Stockholm belägen vid Järvafältet nordväst om kommunens centrala 

delar. Andra stadsdelar i samma område är Tensta, Hjulsta, Kista, Husby och Akalla. Samtliga 

uppfördes under miljonprogrammet, i vilket en miljon bostäder byggdes runt om i Sverige 

mellan åren 1965 och 1974.  

 Rinkeby är en förort om man väljer att betrakta stadsdelen i relation till andra, centralt 

belägna stadsdelar i Stockholm. Då handlar det om en geografisk relation, där Rinkeby i 

egenskap av stadsdel utanför tullarna, är lika mycket förort som exempelvis Bromma väster om 

innerstan. Om man vidare väljer att betrakta ’förort’ som underordnad i en ”social, hierarkisk, 

relation” till city, i enlighet med sociologen Lisa Kings begreppsutredning (2007), försvinner 

dock Bromma ur bilden. Det beror på att ”social, hierarkisk, relation” handlar om ojämlikhet 

gällande sådant som inkomst, arbetslöshet och gymnasiebehörighet (med mera). Variabler på 

vilka Bromma uppvisar större likheter med Kungskolmen i innerstan, än med Rinkeby. Belägg 

för detta argument står att finna i statistik. Vid presentationen av sådan vill vi understryka att de 

problem som den kan anses peka ut, inte beror på den ena eller andra stadsdelen, utan på 

relationen mellan dem (givet den forskning som säger att social ojämlikhet är en samhällsrisk – 
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se till exempel Wilkinson och Pickett, 2010). Därför redovisar vi siffror från samtliga tre 

stadsdelar ovan. 

 

Stadsdel Invånarantal Medelinkomst  

Öppen 

arbetslöshet  Gymnasiebehörighet  

Kungsholmen 19 585 417 300 kr 2 % 95,9 % 

Bromma 69 651 393 300 kr 2,5 % 94,6 % 

Rinkeby 15 968 168 100 kr 10,4 % 70,6 % 

 

Figur 2.1 Förorten som social relation (Stockholm, 2013a). 

 

Förhoppningsvis står det nu klart varför Rinkeby omfattas av begreppet ’förort’ i denna studie. 

Vi går därför vidare till att redovisa uppgifter om Rinkebyakademien. 

 

2.3 Rinkebyakademien 

Rinkebyakademien är namnet på den verksamhet som huserar i ett annex till den kommunala 

grundskolan Rinkebyskolan i Rinkeby. Den startades 2008 och går ut på att förmedla kontakter 

mellan representanter för näringslivet och högstadieelever i Järva som gjort bra ifrån sig i skolan. 

I ett pressmeddelande daterat 2008 står att läsa att eleverna ”premieras genom att erbjudas ett 

’mentorsprogram’”, där en företagare ger dem ”tips och råd inom områden som företagskultur, 

språkbruk, och språkpraktik, sociala relationer och sociala koder […], inställning till kunder och 

servicemedvetande […]” (Rinkebyakademien, 2008). Utöver mentorsprogrammet erbjuds de 

runt 90 elever som deltar i verksamheten att bland annat läsa gymnasiekurser redan under sin 

högstadietid.  

Ordförande för Rinkebyakademien är Stavros Louca, som betitlats ”Sveriges bästa 

mattelärare” av Kungliga Vetenskapsakademien och figurerat i realityserien Klass 9A på SVT. 

Mentorsdelen av Akademiens verksamhet är ideell. Pengar för avlönad personal och 

lokaler tas från det så kallade Järvalyftet, som är en politisk ”investering för att förbättra 

levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet”, på initiativ av Stockholms stad (2013b). Mer 

konkret handlar Järvalyftet om att renovera miljonprogramsbostäderna i Järvas olika stadsdelar, 

bygga nya bostäder, bygga ut områdets infrastruktur, och bereda plats för näringsidkare. 
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3 Tidigare forskning 

I denna del redogör vi för vad forskare har kommit fram till avseende mediers representationer 

av förorten (och förortsbor) i Sverige, från runt 1970 och framåt. Det var på 1970-talet som de 

geografiska och symboliska platser som omfattas av begreppet färdigställdes och hade börjat 

figurera i dagspressen. 

Tidigare forskning identifierar en diskurstyp som sedan 1980-talet blandar samman plats 

och invånare. Innan dess var förorten synonym med miljonprogramsområdena runt om i landet 

och dess invånare skildrades till en början inte som avvikande i sig. Under nämnt årtionde intog 

dock ’invandraren’ en central roll i de mediala berättelserna om miljonprogramsområdena, och 

dessa blev till ’invandrartäta förorter’. Därför kommer vi först att redogöra för två parallella 

historiska diskurstyper – den om miljonprogrammet och den om ’invandraren’ – för att sedan 

redovisa den forskning som tvingats ta hänsyn till deras sammanblandning. 

 

3.1 Miljonprogrammet 

Enligt etnologen Per-Markku Ristilammi (1994) sågs miljonprogrammet till en början som det 

bostadspolitiska förverkligandet av moderniteten, när det uppfördes på 1960- och 70-talen. Målet 

var frigörelse från en historia representerad av trångboddhet och dålig hygien. Detta samhälleliga 

identitetsprojekt rymde även en ny människa, som genom att omfamna det moderna skulle bli 

kvitt sin kulturella särprägel. Förnekelsen av skillnad gick dock inte att upprätthålla i längden 

och snart blev det tydligt att även en modern identitet förutsatte utpekandet av ’det Andra’. När 

jämförelserna med historien upphörde att vara adekvata, och de moderna idéströmningarna 

började kritiseras, blev miljonprogramsområdena tydliga symboler för detta Andra:  

 

Problemet var att förorterna [redan från början] skildes ut från resten av samhället. När ordet 

modernitet tappade sin positiva värdeladdning fanns avskiljningen kvar, men nu med 

negativa förtecken (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000: 31). 

 

Genom att studera nyhetsfoton med koppling till miljonprogramsförorterna på Järvafältet från 

1970-talet, belyser kulturgeografen Irene Molina (2000) hur ett stigma fästs vid områdena. 

Tensta och Rinkeby skildras som ”permanent ofärdiga” respektive ”smutsiga och skräpiga”. Ett 

återkommande sätt att representera förortsinvånarna på under 1970-talets början och mitt, var att 
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beskriva dem som offer för politikers oförmåga att upprätta trivsamma boendemiljöer och hålla 

rent på offentliga platser. 

 Etnologen Urban Ericsson (2000) noterar hur nämnda invånare med tiden började få en 

mer framträdande roll. En tendens under slutet av 1970-talet var att i nyhetsartiklar utgå från 

myndighetspersoners perspektiv och låta dessa uttala sig om förortsinvånares sociala utslagenhet. 

Den omänskliga och farliga förortsmiljön tycktes nu ha smittat av sig på människorna, som 

framstod som främmande och omoraliska.  

 I en analys av hur Fittja representeras i en DN-artikel från juli 1976, knyter 

massmedieforskaren Ylva Brune (2004) an till Ristilammis iakttagelser av en allmän 

modernitetskritik. Brune noterar hur artikelns poetiska skildring av sommaren i förorten – ”en 

svensk stenöken” av tvättautomater, krossat glas och säkerhetstestade klätterställningar, tar ett 

nationalromantiskt sommarlandskap – ”minnet av den bara foten mot skogsstigens varma barr 

och kvistar” (ibid: 233), som referenspunkt. Därmed framgår hur miljonprogramsförorten hade 

börjat symbolisera något icke-svenskt. 

 

3.2 ”Invandraren” 

I samma studie söker Ylva Brune även skissera huvuddragen i dagstidningars representation av 

”invandraren” från 1975 och framåt. Begreppet invandrare började användas av svenska 

myndigheter i mitten av 1960-talet och åsyftade då människor som var födda utomlands men 

flyttat till Sverige och erhållit medborgarskap alternativt permanent uppehållstillstånd, samt 

deras barn. På 1970-talet hade begreppet slagit igenom i journalistiken och därmed påbörjat en 

resa bort från dess strikta definition och mot en allmännare beskrivning av ’den Andre’. 

 Brune uppmärksammar den myndiga och skenbart objektiva berättarstil med vilken 

”invandrarkvinnan” i huvudsak beskrevs som ”isolerad”. Läsaren av SvD och DN 1975 mötte en 

stereotypifierad ”negation av goda demokratiska värden som självständighet, jämlikhet och 

informerat samhällsdeltagande” (ibid: 226). Enligt Brune är ”invandrarkvinnan” här en medialt 

konstruerad idealtyp, som inte återfinns i någon enskild av de 335 000 kvinnor som invandrade 

till Sverige 1975. Eftersom ”invandrarkvinnan” berövas sin individualitet hålls hon heller inte 

personligt ansvarig för sina negativa egenskaper. I de få fall hon beskrivs i positiva ordalag 

handlar det (likväl) om enskilda personer som brutit med idealtypen och omfamnat 

svenskhetsnormen. 
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 Det generella mönstret ovan gick igen i DN 1976, där ”turkbarnen” ”Yilmaz” och 

”Leyla” fråntas sina individuella personligheter för att i stället få representera ett tillskrivet och 

allmänt annorlundaskap. Brune spårar den mediala representationen till ett ännu förhärskande 

modernitetsideal om distans och objektivitet: 

 

Själva det sätt att se på invandraren som läsaren inbjuds att dela, skapar en position som inte 

bara är överlägsen, utan också saklig, vetenskaplig och helt enkelt normal (ibid: 247).  

 

Alltjämt var det dock samhällets makthavare som hölls ansvariga för ”invandrarnas” 

”kulturchock”. 

 Med en kulturreifierande syn som nyss nämnda, var steget sedan inte långt till de 

nykoloniala representationer av förorten som under 1980-talet blandade samman invånare och 

plats till något ”farligt” och ”exotiskt” (Brune, 2004; Ericsson et al., 2000). 

 

3.3 Två diskurstyper blir en 

Etnologen Urban Ericsson (2000) påpekar hur Aftonbladet 1989 sökte legitimera ansatsen att 

skildra och förklara ”de/det främmande” genom att ’åka ut till förorten’ och tillbringa tre veckor 

där. I den artikelserie om Rinkeby som blev resultatet, finns en uttalad ambition att ge läsaren en 

annan bild av området än den stereotypa. I rapporteringen ställs ”goda krafter” (engagerade 

medborgare, skolpersonal och mångkulturella institutioner), mot ”onda krafter” (de/det hotfulla 

och aggressiva Andra). Enligt Ericsson fick Aftonbladets mål – att avfärda fördomar om Rinkeby 

– motsatt effekt, vilket var den logiska följden av en ursprunglig hållning gentemot förorten som 

något i grunden främmande och obegripligt. Genomgående för artikelserien är att människorna 

beskrivs som icke-svenska och att platsen Rinkeby framställs som något annat än Sverige. 

 Sammanblandningen av invånare och plats är något som statsvetaren Magnus Dahlstedt 

(2004) tar hänsyn till i en studie av hur fyra rikstäckande dagstidningar på 1990- och 2000-talen 

representerade förorten. I artiklar om Jordbro, publicerade i Aftonbladet 1992, finner han hur 

förekomsten av ”olika kulturer” ses som en självklar orsak till de konflikter som texterna 

behandlar:  

 

Den syn på kultur som dominerade reportagen är [...] en syn som har tydligt separerade och 

fasta kulturer som självklar utgångspunkt. ’Invandrare’ reduceras till genuint ’kulturella’ 
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varelser, ’rotade’ i en ’kultur’ som är både homogen och statisk, ’främmande’ och ’hotfull’ 

(ibid: 18). 

 

Allteftersom 1990-talet fortskred tog konstruktionen ovan nya uttryckssätt: Förklaringsmodellen 

’invandrare = avvikande’ presenterades mer sällan explicit, men var alltjämt förgivettagen i 

mediernas positiva representationer av ”invandrarföretagaren” eller ”förortsskolan” som lyckats 

trots allt (ibid.). Ett liknande mönster identifieras av etnologen Oscar Pripp (2002) i en 

undersökning av dagstidningarnas rapportering om Fittja från samma era:  

 

I en och samma artikel kan läsaren å ena sidan informeras om att […] området utvecklas 

positivt […] Å andra sidan får vi i samma text veta att […] området är ”socialt utsatt” och 

”problemfyllt” (ibid: 52). 

 

I mediala skildringar av förortens ”goda exempel” noterar Dahlstedt tendenser till att härleda det 

förgivettagna ”onda” till en viss ”förortskultur”, som är bunden till en plats, och som fungerar 

moraliskt nedbrytande på platsens invånare. Exempel på hur de problem som kopplas till 

förorten har kommit att beskyllas individer (i kontrast till 1970-talstendensen att beskylla 

makthavare), återfinns i en nyhetsartikel från valåret 1998. Här beskrivs ’invandrare’ som 

oengagerade och passiva, och därmed utgörandes ett demokratiskt problem, eftersom  

”demokrati förutsätter aktiva medborgare som är kapabla att ifrågasätta makten och begripa 

komplicerade ekonomiska resonemang” (Svenska Dagbladet 98-09-18, i Dahlstedt 2004: 21). 

 Under perioden 1990-2000 förekom även mer ensidigt positiva representationer av 

förorten. Här hyllas ”det mångkulturella”, med dess ”oidentifierbara maträtter”, sambaorkestrar 

och dansfestivaler, som något exotiskt. Genomgående för representationsformen är den myndiga 

blick med vilken journalisten betraktar skådespelet. Det är aldrig tal om att ”svensk kultur” 

skulle vara en del av ”det mångkulturella”. Därmed leder rapporteringens uttalade mål om att 

motarbeta rasistiska fördomar än en gång till att befästa desamma; negativa stereotyper 

förvandlas till positiva, men förblir likväl stereotyper (Ericsson 2000; Dahlstedt 2004; Pettersson 

1999). 

 

 

 



15 

 

4 Teori och metod 

Eftersom diskursanalys är en metod med vetenskapsteoretiska utgångspunkter befinner sig 

studiens teori- och metoddel under samma rubrik. 

För att besvara studiens frågeställningar har vi valt att använda Norman Faircloughs 

ansats till kritisk diskursanalys (CDA). Det beror på att CDA genom hänsyn till en texts 

historiska och sociala kontext, kan synliggöra samhälleliga maktförhållanden och ideologiska 

antaganden. För att anpassa CDA till journalistikens praktiker använder vi oss av Stuart Halls 

representationsteori, i synnerhet fenomenet meningsskapande genom åtskillnad. 

 

4.1 Teori 

4.1.1 Representation 

I sin kulturforskning betraktar sociologen Stuart Hall (1997a) representation som ett 

nyckelmoment i det kulturella kretsloppet, där kultur ska förstås som en process i vilken 

deltagare tolkar världen meningsfullt på likartade sätt (snarare än som en uppsättning egenskaper 

hos exempelvis ett folkslag). En kultur beror således av deltagares delade meningar och 

representation är den process genom vilken mening skapas och kommuniceras. Processen äger 

rum i två steg: 

 Först korreleras alla sorters saker, människor och skeenden med mentala koncept av 

desamma. Detta sker exempelvis genom att vi skapar en tankebild av ett träd i vårt minne efter 

att ha upplevt ett fysiskt träd med våra sinnen. Vidare etablerar vi relationer mellan koncepten; vi 

organiserar och klassificerar saker, människor och skeenden, bland annat genom tillämpning av 

principen likhet/åtskillnad. På detta sätt utformas en konceptuell karta som i viss utsträckning 

kan sägas vara delad, då förhållandena mellan saker i världen framträder för oss människor på 

samma sätt. 

 Steg två i representationsprocessen går ut på att översätta den delade konceptuella kartan 

till ett gemensamt språk. Ett språk kan bestå av skrivna ord, talade ljud eller visuella bilder. 

Gemensamt för alla språkformer är att de bär och uttrycker mening genom tecken. 

 I representationsprocessen ingår de två stegen ett dialektiskt förhållande: mentala koncept 

och språk konstituerar och konstitueras av varandra. 
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4.1.2 Meningsskapande genom åtskillnad1 

En av de grundläggande premisserna för att vi människor ska kunna skapa mentala koncept, är 

förmågan att göra skillnad. Hall (1997b: 236) knyter an till en antropologisk förklaring till 

skillnadsskapandets vikt, som säger att varje samhälles ”kultur beror av att ge saker mening 

genom att tilldela dem olika positioner i ett klassifikationssystem”. 

 På grund av att mening inte finns inneboende i saker, utan tillskrivs sakerna av människor 

i interaktion, är mening av naturen föränderlig och i någon mån alltid flytande. Alla försök att 

förankra mening – fixera en representation – är makthandlingar. Att makt har ett finger med i 

spelet blir extra tydligt när det är människor som representeras. Hall påpekar hur människor som 

på något sätt avviker från majoriteten i ett samhälles kultur, exempelvis till utseendet, signalerar 

skillnad genom sin blotta uppsyn. Detta är något som inbjuder till representationer där nämnda 

människor i egenskap av ”dem”, tillskrivs karaktärsdrag som de inte nödvändigtvis besitter. Hall 

påpekar hur representationerna av ”de andra” ofta tycks kretsa kring dikotomier som 

civiliserad/primitiv, ful/underskön och god/ond (ibid., 1997b: 229). Dessa kan komma till uttryck 

i språkliga fenomen, till exempel symboler (den svenska flaggan som symbol för relationen 

svenskt–icke-svenskt), liknelser (”polisens varningsskott var som ett brev på posten”) och 

motbilder (den hårt arbetande förortstjejen som sticker ut i relation till den stereotypiskt passiva 

förortsbon). 

 Då mening aldrig slutgiltigt kan fixeras, blir målet med språkanalyser inte att utröna ’rätt’ 

eller ’fel’ betydelse av en text, utan snarare att spåra dess åsyftade betydelse. En betydelse kan 

både vara medvetet och omedvetet åsyftad. 

 

4.1.3 Intertextualitet och situationell kontext 

En nyckel till att spåra en texts åsyftade betydelse är de representationer som föregått den, dess 

historiska intertextualitet. Denna innehåller information om det ämne som texten behandlar. 

Informationen består av befintliga antaganden i ämnet (Fairclough, 2001). Exempel på sådana i 

ämnet ”förorten” skulle kunna vara ”förorten är annorlunda” eller ”förorten är icke-svensk” (se 

Tidigare forskning). Vid varje fall av diskursiv praktik står dessa antaganden på spel. Att 

återintroducera dem i ett nytt fall av diskursiv praktik är en makthandling som leder till att 

                                                           
1
 The spectacle of the ’other’ (Hall, 1997b) 

 
2
 Fairclough kallar diskursiva perspektiv för ”diskurser”. Vi använder begreppet diskursiva  
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betydelsen av det som antagandet gäller fixeras (jmf. Hall, 1997b). Att introducera nya 

antaganden är också en makthandling, med skillnaden att betydelsen av det som antagandet 

gäller förändras. 

 En annan nyckel till den åsyftade betydelsen av en text är vad Fairclough kallar 

situationell kontext. En nyhetshändelse är ett exempel på en situation som är definierad utifrån 

två nivåer av kontext: den sociala ordningen i samhället (kapitalistisk ekonomi, 

könsmaktsordningen, boendesegregation) i vilken händelsen äger rum, och ordningen i 

institutionen journalistik (det journalistiska arbetssättet, professionella ideal, antaganden om 

publiken), i vilken händelsen är en nyhet. Beroende på vilken diskurstyp (givna sätt att tala om 

ett ämne/handla på språkligt) som dominerar i respektive ordning, ser premisserna för 

definitionen av situationen olika ut. Definitionen av en nyhetshändelse som involverar förorten 

påverkas till exempel av att förorten i den sociala ordningen är underordnad city i en 

maktrelation. Förutsatt att förorten här är i minoritet, signalerar dess underordning skillnad (jmf. 

Hall, 1997b). Detta är något som historiskt sett har inbjudit till representationer av förorten som 

förstärkt dess underordning. Representationer som exempelvis pekat ut en platsbunden 

”förortskultur” (se till exempel Dahlstedt, 2004), och därmed döljt den sociala hierarkiska 

relationen till city. Den journalist som i (föreställd) interaktion med sin publik producerar 

nyheten, måste förhålla sig till ovan. Dessutom innehåller journalistiken som institution 

dominerande diskurstyper för olika sorters situationer. Om nyhetshändelsen är ett brott så gör 

texten till exempel ofta bruk av en diskurstyp där brottsoffrets perspektiv anammas. 

 

4.2 Metod: Kritisk diskursanalys (CDA) 

För att genomföra en kritisk diskursanalys räcker det inte med att titta på vad en text innehåller 

för ord och hur orden är relaterade till varandra. För att kunna avgöra en texts betydelse, måste vi 

även ta hänsyn till dess sammanhang. Modellen nedan är Norman Faircloughs illustration av hur 

en text påverkas av sitt sociala sammanhang, i vilket texten blir till diskurs – eftersom den även 

påverkar detta sammanhang. 
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Figur 4.1 Diskurs som text, interaktion och kontext (jmf. Fairclough, 1995; 2001). 

 

Den minsta rutan, text, illustrerar en given text, till exempel en nyhetsartikel.  

 Den mellersta rutan, diskursiv praktik, illustrerar den process i vilken nyhetsartikeln har 

producerats. Denna process är en interaktion mellan produktion (författande) och tolkning 

(läsning). I fallet nyhetsartikel är interaktionen indirekt; författaren interagerar med en föreställd 

idealläsare när den producerar nyhetsartikeln. Konsekvensen av detta blir att nyhetsartikeln 

innehåller spår från produktionen och signaler till tolkningen. Ett exempel: Meningen 

”Rinkebyakademien var mångas hopp” (DN 10-06-10) är ett spår och en signal, som aktiverar 

en föreställd idealläsares representation av Rinkeby som en hopplös plats. 

 Den största rutan, social praktik, illustrerar hur produktionen och tolkningen av en 

nyhetsartikel påverkas av de sociala relationer som konstituerar författarens och läsarens 

identiteter. I exemplet ovan går det att föreställa sig att författaren inte är en Rinkebybo, givet ett 

antagande om att människor i regel tenderar att bära på nyanserade representationer av sina 

hemstadsdelar och därför drar sig för att döma ut dem som hopplösa. 
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Faircloughs (1995) tredimensionella modell visar hur diskursiv praktik utgör länken mellan text 

och social praktik. Nyhetsjournalistikens diskursiva praktik består av två dimensioner; den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen är ett fall av 

diskursiv praktik i en given situation, alltså en definition av situationen utifrån den sociala 

ordningen – vårt sätt att uppfatta världen på i enlighet med vår kultur (jmf. Hall, 1999; 

Fairclough, 2001). Diskursordningen är summan av de diskurstyper som förekommer inom 

genren nyhetsjournalistik, samt de diskursiva perspektiv
2
 som journalistiken hämtar från det 

övriga samhället (Fairclough, 2001). 

 

4.2.1 Ideologi 

Det sätt som diskurstyper är ordnade på i en given diskursordning och det sätt på vilket ordningar 

förändras över tid, beror av föränderliga maktförhållanden inom en institution eller i samhället 

som helhet. Maktutövning inbegriper kontroll av diskursordningar, en kontroll som delvis är 

ideologisk. Det kritiska angreppet i CDA involverar att synliggöra hur användningen av språk 

inbegriper förgivettagna antaganden om vardagen, eller common-sense. När dessa antaganden 

bidrar till att upprätthålla oförhandlade samhälleliga maktförhållanden, fungerar de ideologiskt 

(Fairclough, 1995). Diskurs kan vara konstituerande på ett konventionellt sätt, genom att via 

ideologiska antaganden reproducera och bevara dessa förhållanden, eller på ett kreativt sätt, 

genom att introducera nya antaganden och transformera förhållandena. 

 Journalistikens förmåga att representera världen – att till exempel skapa mening genom 

åtskillnad – är en språklig makthandling som bidrar till att reproducera eller transformera 

samhället. 

 

4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Kritisk diskursanalys och representation i praktiken 

Med hjälp av Faircloughs teoretiska ramverk för CDA, kompletterat med Stuart Halls 

representationsteori, har vi utformat ett analysschema (se bilaga 1). Analysen utgår från de tre 

dimensionerna text, diskursiv praktik, och social praktik. Inom varje dimension undersöks de 

sociala representationer, sociala identiteter och sociala relationer som enligt Fairclough alltid 

                                                           
2
 Fairclough kallar diskursiva perspektiv för ”diskurser”. Vi använder begreppet diskursiva 

perspektiv för att undvika tvetydighet. 



20 

 

konstitueras i text. Utifrån dessa har frågor om representation och meningsskapande ställts till 

texten. Själva analysen har sedan genomförts i två steg: 

I det första har vi gjort bruk av Hall, och identifierat skillnadsskapande språkhandlingar i 

de nyhetsartiklar som utgör studiens urval. Dessa språkhandlingar har sedan tolkats i förhållande 

till nyhetsjournalistikens diskursiva praktik, som består av dimensionerna kommunikativ 

händelse och diskursordning. Den kommunikativa händelsen villkoras av nyhetshändelsens 

situationella kontext, och diskursordningen tar hänsyn till dess historiska intertextualitet. 

 I det andra steget analyseras nyhetsjournalistikens diskursiva praktik i förhållande till den 

sociala praktiken. Här har vi undersökt om de skillnadsskapande språkhandlingar som 

förekommer i nyhetsartiklarna kan sägas vara ideologiska, det vill säga om de bidrar till att 

reproducera maktförhållandet mellan förort och city. 

 

4.3.2 Strategiskt urval 

 

All varseblivning involverar teori [...] och det inte finns inga ’råa’, otolkade, teori-fria fakta 

(Trew, 1979: 95).  

 

Teori är inte bara något som används inom vetenskaper i syfte att förklara verkligheten bakom 

sakernas skenbara tillstånd. Teori är även den vardagsförståelse av verkligheten som vi tillämpar 

konstant: När tidningen inte kommer en morgon antar vi kanske att tidningsbudet gjort ett 

slarvfel (medan den faktiska orsaken skulle kunna vara att tryckeriet har brunnit ner). Vår 

benägenhet att förklara verkliga saker och skeenden med vardagsförståelse, blir uppenbar när 

saker sker på oväntade sätt – som när den sociala ordningen i samhället störs av upplopp i en 

storstadsförort. I sådana lägen blir det eventuellt möjligt att se hur vardagsförståelsen är betingad 

av ideologi (kanske särskilt hos personer med privilegierad ställning i den sociala ordningen). 

Ideologisk är då den teori som genom att tolka upploppet på ett särskilt sätt, bidrar till att bevara 

legitimiteten av den sociala ordningen (ibid: 96–97; jmf. Fairclough, 1995). 

Det är mot bakgrund av ovan som vi har gjort urvalet till denna studie. Därmed kan 

urvalet sägas vara strategiskt och studien en fallstudie. Fallet i fråga är tidningsrapportering från 

sommaren 2010, då Rinkebyakademien eldhärjades i samband med upplopp i Rinkeby, samt en 

artikel publicerad 2012, med anledning av ett inbrott i den då återuppbyggda Rinkebyakademien. 

För att få fram artiklar har vi sökt på ”Rinkebyakademien” och ”Rinkebyakademin”, filtrerade på 
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år 2010, i mediearkivet Retriever Research. Av de 188 träffar som genererats har vi snabbläst 

samtligt och sorterat bort notiser och opinionsartiklar. Av de cirka 30 artiklar som återstått efter 

bortsållning har vi valt ut sex som vi ansett vara tydliga exempel på det teorin förklarar. Vidare 

har vi filtrerat samma sökning på senare år, vilket genererat en artikel från 2012 som uppbär 

likheter med artiklarna från 2010, och därför inkluderats i urvalet. Sammantaget består alltså det 

empiriska materialet av sju artiklar publicerade på nyhetsplats i Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Expressen. 

Anledningen till att notiser fallit bort bygger på antagandet att representationsprocessen 

kräver större textmässigt utrymme för att kunna äga rum. Opinionsartiklar har valts bort eftersom 

deras författare ’tar ställning’, och därmed ofta uttrycker ideologiska åsikter explicit. Om ledare 

eller krönikor skulle visa sig bidra till reproduktionen av oförhandlade asymmetriska 

maktförhållanden skulle det inte vara lika intressant som om artiklar publicerade på nyhetsplats 

gjorde det. Detta eftersom nyhetsartiklar kan förväntas vara skrivna med ambitioner om saklighet 

och opartiskhet, och därför helst inte bör kanalisera ideologi. 

Att just Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen kommit att figurera i studien, 

medan exempelvis Aftonbladet och Metro inte finns med, har med urvalets strategiska karaktär 

att göra. Vi har medvetet börjat i teorin, snarare än i empirin, och haft som mål att spåra ett visst 

representationssätt i den sammantagna rapporteringen, i stället för att undersöka om detta 

representationssätt förekommer i på förhand bestämda tidningar. 

 

4.3.3 Generaliserbarhet 

Vid generalisering i kvalitativ forskning aktualiseras det som sociologen Per Dannefjord tar upp i 

Metod och problem (1999: 17): ”Det man generaliserar är inte de empiriska data man samlar in, 

utan den teori som förklarar dessa.” En teori är till för att förklara verkligheten (de empiriska 

exemplen) bättre än vardagsförståelsen. 

På vilket sätt är då aktuell fallstudie intressant på ett generellt plan? Genom att undersöka 

huruvida Hall och Fairclough är relevanta för att förklara vårt fall, stärks dessa teoriers 

generalitet. I sådant fall formuleras ett argument för ideologins roll i vår vardagsförståelse av 

verkliga saker och skeenden. Där de strukturer som vi pekar ut är verksamma, finns potential för 

representationer av samma slag som i aktuellt fall. 
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4.3.4 Validitet och reliabilitet 

Termerna validitet (om vi verkligen undersöker det som undersöks) och reliabilitet (hur väl det 

undersöks), hör hemma i kvantitativ forskning där de används för att möjliggöra bedömningar av 

mätinstruments kvalitet respektive mätningars tillförlitlighet. Jacobsson (2008: 165) nämner hur 

termerna riskerar att väcka ”konnotationer som ’säker och sann kunskap’ – en kunskapssyn som 

[...] går på tvärs mot många kvalitativa skolors epistemologi”. Som alternativ rekommenderas 

kvalitativt orienterade forskare att sträva efter ”metodologisk medvetenhet”, något som främst 

går ut på att redogöra för de beslut som lett fram till en undersöknings resultat, och därmed göra 

dem mottagliga för kritik, samt möjliggöra andra tolkningar av empirin. Strävan efter 

metodologisk medvetenhet anammas i denna studie, där vi genom att basera 

resultatredovisningen på citat från empirin, söker presentera den analys vi gör och de argument 

som ligger bakom den så öppet som möjligt. 

 

 

5 Textanalys och resultat (CDA: steg 1 av 2) 

I textanalyserna undersöker vi vilka meningsskapande språkhandlingar som figurerar i texten 

utifrån Stuart Halls teorier om representation och analyserar dem i förhållande till den diskursiva 

praktiken. Textanalyserna utgör steg ett i studiens kritiska diskursanalys och fokuserar på 

Norman Faircloughs dimensioner text och diskursiv praktik. 

Vi redovisar resultatet av våra textanalyser i en kronologisk genomgång av de sju 

nyhetsartiklar som utgör studiens empiri. Därmed tillhandahålls en sammanhängande berättelse 

om utvalda dagstidningars representation av de upplopp i vilka Rinkebyakademien eldhärjades 

mellan den 7 och 9 juni 2010, samt en uppföljning på samma tema från juni 2012. 

Textanalysernas resultat diskuteras därefter i förhållande till den sociala praktiken, vilket utgör 

steg två i studiens kritiska diskursanalys. 

För att de personer som figurerar i nyhetsartiklarna inte ska gå att koppla samman med 

studien genom enkla sökningar i databaser och på internet, har vi valt att byta ut deras för- och 

efternamn mot: [Namn]. Av samma skäl har vi inte angett namn på artiklarnas olika författare i 

referenslistan. 
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5.1 ”Polisen öppnade eld: Våldsamt upplopp i Rinkeby - Stenkastande 

ungdomar gick till attack” (DN, 2010-06-09) 

Denna artikel publicerades onsdagen den 9 juni. Vid tidningens pressläggning hade 

Rinkebyakademien ännu inte eldhärjats. I ingressen står att läsa att: 

 

Polisen mobiliserar nu efter det våldsamma upploppet i Rinkeby natten till tisdagen då en 

bank och flera bilar sattes i brand. Dessutom tvingades en polisman skjuta vaningsskott när 

han omringades av aggressiva och stenkastande ungdomar. 

 

Vidare står att läsa hur: 

 

Upploppet började när niondeklassare hade avslutningsbal i Rinkebyskolan och ett antal 

oinbjudna unga män och ungdomar nekades tillträde till skolfesten. Det ledde till att 60–100 

personer i 20–25-årsåldern attackerade poliser och brandmän med stora gatstenar, som 

haglade över dem.  

 

Därefter följer en beskrivning av den förstörelse som ägde rum under natten: 

 

Entrén till Nordeas bankkontor i Rinkeby centrum förstördes och sattes i brand, busskurer 

slogs sönder liksom flera rutor på Rinkebyskolan. Flera bilar tändes på och entrén samt ett 

stort antal fönsterrutor på polisstationen i Rinkeby krossades. Sedan ytterligare 20 polismän 

till kommit till platsen greps två 21-åriga män som enligt polisen ledde hela upploppet. 

 

Artikeln avslutas med en intervju med en företrädare för Västerortspolisen: 

 

På frågan om liknande händelser är att vänta svarar Diana Sundin på Västerortspolisen: 

     – Nej, det hoppas vi inte. Vi hoppas att föräldrar och socialtjänsten tar ansvar. De vet ofta 

vilka de här är. Och det här är väldigt tråkigt för dem som bor i Rinkeby. De tycker väldigt 

illa om det här och tar mycket illa vid sig. 

     – Under upploppet var också personer från den lokala moskén på plats och försökte tala 

de här ungdomarna och unga männen till rätta. Men det gick inte heller, så de var också 

väldigt ledsna. 

 

Tre personer med förmodad anknytning till Rinkeby figurerar på varsin bild. I tillhörande 

bildtexter kommer de till tals i citat. Person 1 återger ett bevittnat händelseförlopp sakligt. Person 
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2 och 3 uttrycker negativa värderingar om upploppen ”Så här gör man inte över huvud taget” 

respektive ”Jag kom till Sverige för 20 år sedan och är mycket ledsen över det som händer här i 

Rinkeby. Det måste bli bättre kontroll”.  

 

De som bor i Rinkeby 

I talminusen tillhörande polisens företrädare betonas att ”dem som bor i Rinkeby” tycker 

”väldigt illa om det här och tar mycket illa vid sig”. Polisens företrädare implicerar därmed att 

Rinkebybor är fredliga. I nästa talminus nämns ”personer från den lokala moskén” som försökte 

tala ungdomarna och unga männen till rätta. Men att detta inte gick och att de därför var ”väldigt 

ledsna”. Polisens företrädare implicerar därmed att dessa personer är en kraft i opposition till 

upploppen. 

Varför skulle de som bor i Rinkeby inte tycka väldigt illa om upplopp i sitt närområde? 

Varför betonas detta som om det inte redan vore en självklarhet? Pröva själv att byta ut Rinkeby 

mot exempelvis Bromma i polisens talminus: ’De som bor i Bromma tycker väldigt illa om det 

här och tar mycket illa vid sig’. Om läsaren redan antar att de som bor i Bromma skulle tycka 

väldigt illa om upplopp i sitt närområde skulle meningen bli betydelselös. Det som pågår i 

artikeln är en vädjan till läsarens antaganden om förorten i allmänhet och Rinkeby i synnerhet 

som en plats befolkad av människor som är likgiltiga inför upplopp. Dessa antaganden är vad 

Fairclough (2001) kallar för en signal till tolkningsprocessen. Läsaren behöver anta en viss 

förförståelse av dem som bor i Rinkeby för att begripa meningen i artikeln.  

 Personerna som figurerar på bild i artikeln tillskrivs den identitet som polisens företrädare 

etablerar åt ”dem som bor i Rinkeby” i brödtexten. Denna identitet utgör en motbild till den 

historiska förförståelse av förortsbor som etablerats genom tidigare representationer av ’förortens 

annorlundaskap’ i medier. Ett annorlundaskap där förortsbor bland annat har framställs som 

passiva och oengagerade (jmf. Dahlstedt, 2004). 

 

5.2 ”Rinkebyborna har fått nog” (DN, 2010-06-10) 

Dagarna efter upploppen publiceras flera artiklar i dagstidningar med uppföljningar av 

händelserna, nu med fokus på den nedbrunna Rinkebyakademien. På sida 13 i Dagens Nyheter 

den 10 juni, återfinns artikeln ”Rinkebyborna har fått nog”. Artikeln är förpackad som ett kort 

reportage på nyhetsplats, men rymmer en analys av situationen som bär på ett eget budskap; den 
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definierar problem och presenterar lösningar på dessa. Textanalysen utgår från de tre stycken i 

ingressen som summerar artikelns budskap. Ingressen lyder: 

 

Så kom den blomstertid till Rinkeby. Med glasskross, brandrök och förtvivlan. 

     Reaktionen är given: nu ska samhället mobilisera, nu ska vi fokusera på de goda krafterna.  

     Som om vi inte redan försökt… 

 

Förorten med ett brokigt förflutet  

”Så kom den blomstertid till Rinkeby. Med glasskross, brandrök och förtvivlan”. Ingressens 

första stycke gestaltar representationen av den värld som artikeln befinner sig i. Artikeln skildrar 

skolavslutningen i Rinkebyskolan dagen efter att Rinkebyakademien eldhärjades. Men artikeln 

befinner sig även i en viss intertextuell och situationell kontext anknuten till Rinkeby som miljö: 

Så kom den blomstertid till Rinkeby. Detta ”så” utgör det som Fairclough (2001) kallar för spår 

från den diskursiva produktionen; på antaganden om Rinkeby som en plats där glasskross, 

brandrök och förtvivlan antas vara ett normalt eller återkommande inslag. För att begripa denna 

betydelse behöver läsaren anta en förförståelse av Rinkeby som en problemtyngd förort.  

 

Förortens goda krafter 

”Nu ska samhället mobilisera, nu ska vi fokusera på de goda krafterna”. Majoritetssamhället ska 

mobilisera och fokusera på de goda krafterna. Men inte ”goda krafter” i det bredare samhället. 

”De goda krafterna” är en identitet bunden till platsen. Textanalysen nedan kommer att visa att 

de är goda eftersom de anammar majoritetssamhällets normer, och att de är krafter eftersom de 

aktivt kämpar för att stoppa oroligheterna. Detta utgör en markör för åtskillnad, vad Hall (1997b) 

kallar the spectacle of the ’other’. Hos förortens ’dom’ urskiljs ’de goda’ som i viss mån anses 

dela samma moral som majoritetssamhället, eller som ’oss’. ’Goda krafter’ utgör här en motbild, 

ett undantag hos ’dom andra’. Motbilden åberopar den historiska representationen av ’förortens 

annorlundaskap’ som tidigare forskning har behandlat (Ristilammi, 1994; Ericsson, 2000; 

Dahlstedt, 2004).  

Utmärkandet av identiteten ’de goda’ figurerar i artikelns brödtext som en individuell 

egenskap hos de subjekt som får representera motbilden. Artikelns brödtext inleds med en 

symbol som särskiljer ’de goda’: 
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De brann upp natten till i går, ett 50-tal åkhäften till Gröna Lund. De förvarades i 

Rinkebyakademiens lokaler och tanken var att elever som kämpat hårt skulle premieras. 

 

Åkhäftena till nöjesparken Gröna Lund är en belöning åt dem som kämpat hårt. I artikelns 

representation blir åkhäftena en symbol som utgör en markör för åtskillnad. En belöning till dem 

som kämpar för att bli en del av majoritetssamhället. Subjektet ’eleverna som kämpat hårt’ 

tillskrivs därmed identiteten ’de goda’ och utgör en motbild. Brödtexten fortsätter: 

 

Nu blev det inte så. I stället förvandlades Rinkeby på tisdagen till en förvirrad skådeplats där 

ledsna och chockade Rinkebybor återigen hamnade i ett oönskat rampljus. I det vajade 

svenska flaggan över en småskakig skolavslutning där finklädda flickor ömsom fnittrade, 

ömsom grät. 

 

Motbilden ’de goda’ som arbetar hårt är offer för vad som senare i artikeln kommer att etableras 

som representationen av ’förortens annorlundaskap’. Adverbet ”återigen” utgör ett spår som 

påminner läsaren om den tidigare mediala representationen av Rinkeby. Den ”svenska flaggan” 

som vajade över ”finklädda flickor” som ”ömsom fnittrade, ömsom grät” utgör, i egenskap av 

meningsbärande symboler, markörer för särskiljning av ’de goda’ i förorten. Symbolerna skapar 

en meningsfull kontrast mellan läsarens antagande om Rinkeby som miljö och motbilden ’de 

goda’ som deltar i en typisk ”svensk” skolavslutning. ”Finklädda flickor” får representera 

subjektet ’elever som kämpat hårt’. Som Hall (1997b) påpekar, kretsar representationerna av ’de 

andra’ ofta runt dikotomier som till exempel ful/underskön eller god/ond. Finklädda flickor utgör 

här den binära motsatsen till den identitet som senare i artikeln tillskrivs upprorsmakarna, 

representerade av unga arga män. 

 

Det bredare samhället kan inte hjälpa 

”Som om vi inte redan försökt…”. Majoritetssamhället har redan försökt men misslyckats. 

Artikeln eftersträvar att förklara varför upploppet skedde i Rinkeby och de grundläggande 

orsakerna bakom oroligheter i förorter (vår fetad stil):  

 

Enligt många har det varit lugnt i stadsdelen i flera månader, så lugnt det nu kan vara på en 

yta där en stor andel av befolkningen är trångbodd, arbetslös, fattig och segregerad. Den 
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anmälda brottsligheten har dock gått ner och enligt Rinkebyskolans biträdande rektor Lena 

Hjukström har det inte funnits några signaler om att det varit oroligheter på gång. 

 

Inledningsvis nämns socioekonomiska förhållanden som en möjlig orsak till oroligheter i en 

förort. Dessa tillskrivs dock inte vidare mening som förklaringsmodell i artikeln. Textanalysen 

kommer att visa hur artikelns förklaring till händelserna i stället grundas i relationen mellan 

identiteten ’goda krafter’ och den binära motsatsen, de implicit ’onda krafterna’. Vilka är då 

dessa ’onda krafter’? 

 

Så, pang, en liten klick av kriminellt orienterade så kallade unga vuxna tar över. En skitsak 

blir ett upplopp, blir en mordbrand. Under resans gång skjuter en trängd polis varningsskott i 

luften. Som ett brev på posten: nya upplopp, kanske upp till hundra ungdomar som kastar 

sten, tänder eld, krossar glas. 

 

’De onda krafterna’ är ”kriminellt orienterade” unga individer som deltar i upplopp över en 

”skitsak”. Liknelsen ”som ett brev på posten” implicerar den ständiga närvaron av dessa 

individer i Rinkeby. Texten fortsätter med att göra en antydan till artikelns ’sanna’ förklaring 

bakom upploppen i förorten: 

 

Trots den utbredda socioekonomiska utsattheten börjar man undrar varför. Rinkeby är ingen 

bortglömd plats på jorden. Här pumpas det in miljon efter miljon i olika förebyggande syften. 

Det är omöjligt att säga om det lyckats eller inte, vi vet ju inte hur det skulle sett ut om det 

inte hade gjorts. Men en sak är säker: en bedövande majoritet av dem som bor och verkar i 

området är innerligt trött på att bli terroriserad och få sin vardag förstörd. 

 

Här framförs två omständigheter. Skribenten uttrycker först tvivel inför den socioekonomiska 

förklaringen. Istället lyfts en annan omständighet fram som ”säker” och därmed sann. Än så 

länge är ’goda krafter’ trötta på kriminella ’onda krafter’. Denna polemiska relation ska strax 

utvecklas. 

 

Förortens annorlundaskap som förklaring 

Enligt artikelförfattaren handlar inte problemet om socioekonomisk utsatthet. Men problemet är 

heller inte enbart kriminella ’onda krafter’ i förorten: 
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Problemet är bara att precis lika många drar sig för att vittna om vad de sett och vet. När jag 

frågar om deras rädsla är relevant svarar Susanne Tengberg, verksamhetsområdeschef i 

stadsdelen, kort och gott: ja. 

 

Att kriminella ’onda krafter’ får verka i förorten beror på att många boende inte vittnar om vad 

de sett och vet.  

 

[Namn], ordförande i Islamiska förbundet i Järva, vill försöka komma åt det. Han började sitt 

arbete redan natten till i går. Stenarna halgade, bensin brann, glas krossades och han var så 

arg att han inte han bli rädd.  

     – Jag uppmanade alla som såg vad som hände att ställa upp och vittna. Vi kan inte längre 

acceptera den tystnad och rädsla som finns, både bland barn och vuxna. Vi som är 

engagerade måste ställa upp med det stöd som behövs för att människor ska våga. De som 

förstör måste bort. 

 

 

Ordförande för Islamiska förbundet i Järva får i artikeln representera identiteten ’goda krafter’ 

eftersom han aktivt ”vill försöka komma åt det”. Ordföranden representeras som den binära 

motsatsen till rädd och oengagerad. Han framstår i artikeln som en hjälte bland haglande stenar, 

brinnande bensin och krossat glas. Han ”vill försöka komma åt det”. Detta ”det” innefattar en 

representation där Rinkebybor – som kollektiv – är ”tysta” och ”rädda”. Särskiljandet av 

’förortens annorlundaskap’ – att exempelvis förorten i mediernas representation ses som något 

avvikande från majoritetssamhället – är något som enligt Hall (1997b) inbjuder till 

representationer där människor i egenskap av ”dem” tillskrivs karaktärsdrag som de inte 

nödvändigtvis besitter. Dessa representationer får i artikeln bära på en djupare mening som 

implicerar att kriminella ’onda krafter’ kan verka i förorten på grund av att förortsborna är 

oengagerade och passiva.  

 

Konflikten mellan de goda och de onda  

Vilka är då de kriminella individer som ligger bakom upploppen? I nästa stycke står att läsa: 

 

Vilka är de då? På natten körde enligt vittnen några av dem omkring i stadsjeepar och 

uppviglade de yngre, vilsna killarna. Det verkade organiserat, och enligt [Namn] fanns det i 
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mobben ett uttalat missnöje med polisen. Men de flesta vi talar med tror att det mesta som 

sägs bara är ihåliga förevändningar; man vill bara leva rövare, man vill förstöra. 

     – Fast jag frågade faktiskt en kille vad han var ute efter. Då svarade han att han ville ha ett 

jobb. Jag kunde inte hålla mig så jag skrek tillbaka: Och vem tror du vill anställa dig då? 

     Nu delas [Namn] frustrerade ilska av många. De som satt eld på Rinkeby de senaste 

dygnen har eldat upp andra människors framtidsutsikter. 

 

Enligt anonyma vittnen körde organiserade kriminella individer runt i ”stadsjeepar” och 

uppviglade yngre ”vilsna” killar. Att specificera för läsaren att de kör med just ”stadsjeepar” är 

en signal till läsarens tolkning som anspelar på en stereotyp ’kriminell förortskultur’. Att de 

yngre killarna är ”vilsna” anspelar på att de är passiva inför ’onda krafter’. Att de kriminella är 

”organiserade” får i texten en egen mening då ordföranden vittnar om att det fanns ett uttalat 

missnöje med polisen bland upprorsmakarna. Representationen utesluter att missnöjet handlar 

om ungdomars förtroende till polisen eller hur polisen bemöter ungdomar i deras vardag. Enligt 

representationen handlar det uttalade missnöjet med polisen i stället om en konflikt mellan 

yrkeskriminella och polisen. Denna relation till majoritetssamhället tillskrivs betydelse i artikeln, 

trots att de flesta boende som journalisterna talar med hävdar att ungdomarna bara vill ”leva 

rövare”. De vilsna killarna som vill ha ett jobb skyller dessutom bara ifrån sig på 

majoritetssamhället. Slutligen får ordförandens vittnesmål generalisera åtskillnaden och 

konflikten mellan ’de goda’ och ’de onda’ i förorten.  

Artikelns förklaring till upploppen ligger uteslutande i det av majoritetssamhället 

definierade ’förortens annorlundaskap’. Majoritetssamhällets relation till förorten i mediernas 

representation kommer att behandlas vidare i diskussionsdelen. 

 

5.3 ”Rinkeby: Vi har fått nog/Hon fick inte fira skolavslutningen” 

(Expressen 2010-06-10) 

Samma dag som DN:s artikel publicerades, onsdagen den 10 juni, publicerade Expressen ett 

uppslag med rubriken ”Rinkebyborna har fått nog”. Uppslaget består av två artiklar. Den första 

artikeln utspelar sig i en situation där utbildningsminister Jan Björklund och 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni besöker Rinkeby: 
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En stor folksamling av ungdomar, skolpersonal och journalister mötte ministrarna som 

anlände till Rinkebyskolan vid lunchtid i går.  

     – Vi har kommit hit dels för att informera oss, dels för att visa vårt stöd, sade 

utbildningsminister Jan Björklund.  

     – Det som hänt är jättetråkigt för alla som bor i Rinkeby, sa integrations- och 

jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. De båda betonade betydelsen av polisiära insatser för 

att sätta stopp för bränderna och stenkastningen. 

 

En politisk mediehändelse 

I artikeln kan vi urskilja två olika representationer. I och med ministrarnas närvaro blir det som 

Fairclough (2001) kallar den kommunikativa händelsen en bredare politisk mediehändelse. Här 

etableras en representation som utgörs av polemik mellan regeringens ministrar och ett 

’verklighetens folk’. Detta får stor betydelse för artikelns diskursiva praktik eftersom det 

samspelar väl med journalistiska ideal och arbetssätt. En representant för ’goda krafter’ i 

Rinkeby får kritisera utbildningsminister Jan Björklund: 

 

[Namn], 21, ungdomsledare från närliggande förorten Tensta, fångade Jan Björklund för 

några minuters samtal.  

     – Jag gav honom rådet att komma hit en vanlig tisdag. Det är ju för att få hit er alla som 

ungdomarna begår de här brotten, säger [Namn]. 

 

Artikeln avslutas med talminus tillhörande en anonym ”kvinna”:  

 

Politikernas ”stöd” till Rinkeby ger hon inte mycket för.  

     – Allt har lagts ned här: Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialkontoret, 

restauranger. 

 

Den bredare politiska mediehändelsen, närvaron av två ministrar, tillåter till skillnad från 

diskursen om ’goda’ och ’onda krafter’ en representation som kritiserar majoritetssamhällets 

relation till förorten. 

 

Stadsdelsförvaltningen talar om ”goda krafter” 

Den andra representationen som präglar artikelns värld rymmer diskursen om ”goda krafter”.  
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Han berättar att han och ett 20-tal andra aktivister från olika föreningar i Tensta varit ute hela 

natten.  

     – Vi röjde undan skräp och sådant som skulle kunna användas för att starta bränder. 

 

Vidare får vi av säkerhetsansvarig på Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning veta att detta även 

skett i Rinkeby: 

 

Även i Rinkeby samlas förortens ”goda krafter” för att motverka upploppen.  

     – Vi har varit ute hela dagen och plockat bort sten så att det inte ska vara så lätt att hitta 

något att kasta, säger Per Granhällen, säkerhetsansvarig på Rinkeby-Kistas 

stadsdelsförvaltning. 

 

I och med journalistens användande av adverbet ”även”, kopplas ungdomsledaren och de som 

tillsammans med honom röjt undan skräp i Tensta till dessa ”goda krafter”. Journalisten 

presenterar ”goda krafter” inom citattecken, vilket tyder på att journalisten till viss del reserverar 

sig mot begreppet. 

”Goda krafter” förekommer i artikeln i samband med att säkerhetsansvarig på Rinkeby-

Kistas stadsdelsförvaltning citeras i talminus. I analysen av den sociala praktiken (studiens 

diskussionsdel) behandlas det faktum att samtliga personer i vilkas närvaro begreppet 

förekommer, tillhör institutioner som ingår i Järva-andan, ett nätverk inom det politiska 

projektet Järvalyftet. Begreppet ”goda krafter” ska i ljuset av detta ses som ett diskursivt 

perspektiv som kommer utifrån den bredare politiska och sociala praktiken. 

 

De onda som förstör för de goda 

Uppslagets andra artikel ”Hon fick inte fira skolavslutningen – 'De har förstört för oss'" handlar 

om en 15-årig elev som ”hade klätt upp sig och skulle fira sin skolavslutning på Rinkebyskolan”. 

Artikelns representation bygger på den diskursiva praktiken om goda och onda krafter. I ett av de 

två talminus hon citeras i, säger hon: 

 

– De har förstört för oss ungdomar. Och de har förstört Rinkebys rykte. 

 

Därmed upprättas en polemisk relation mellan ”oss ungdomar” och ”de som har förstört”.  

Vidare får läsaren veta mer om Rinkebyakademiens verksamhet:  
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Målet har varit att lyfta ungdomar från det socialt utsatta Rinkeby, och ge dem en extra skjuts 

ut i arbetslivet. Nu återstår bara en stinkande ruin. 

 

Rinkebyakademien etableras här som symbol för ’goda krafter’ i kontexten av ”det socialt utsatta 

Rinkeby”. Eleverna – representerad av en 15-årig flicka som arbetar flitigt i skolan – tillskrivs 

därmed identiteten ’de goda’. 

 

Rubriken saknar täckning i brödtexten 

”Rinkeby: Vi har fått nog”. Har Rinkebyborna fått nog av de senaste dagarnas upplopp, eller av 

undermålig samhällsservice? Detta framgår inte explicit i artikelns brödtext. De som kommer till 

tals i uppslagets talminus i egenskap av boende eller verksamma i stadsdelen uttrycker sig dock 

inte i fördömande ordalag om ungdomarna som deltagit i upploppen. Ungdomsledaren säger att 

han bad Jan Björklund komma dit en vanlig tisdag, och tycks anse att politiker förbiser Rinkeby 

till vardags. ”Kvinnan” säger att upploppen aldrig skulle ha ägt rum från början om det funnits 

fler föräldrar ute på kvällarna. Vidare uttrycker hon besvikelse/ilska över bristande 

samhällsservice i området. Sammantaget blir ’tröttheten’ i ”Vi har fått nog” dubbelriktad: I 

rubriken riktas den mot ”bråken”, i talminus tillhörande boende/verksamma i området mot 

samhällets makthavare och institutioner. 

 

5.4 ”Rinkeby reser sig ur askan” (SvD 2010-06-10) 

Även i SvD publicerades den 10 juni en längre artikel från skolavslutningen i Rinkebyskolan. I 

ingressen står att läsa: 

 

Efter flera dagars oroligheter i Stockholmsförorten Rinkeby sattes en skolbyggnad i brand 

natten till i går. Händelserna fick tre ministrar att åka till stadsdelen. Nu stärks polisinsatserna 

och gatstenar tas bort för att stoppa våldet. Bland boende är ilskan stor mot dem som förstör. 

 

Brödtexten börjar med att skildra ”finklädda tjejer” på Rinkebyskolans skolavslutning. Två 

elever förekommer i artikeln, varav en i ett talminus: 

 

– Vi är glada att det är sommarlov, men det tråkigt att det skulle bli så här sista dagen, säger 

[Namn], som precis har gått ut nian. 
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Upplevelser från Rinkebybor återberättas av reportern  

Reportern återberättar de två elevernas upplevelser av måndagens skolbal där det bråk som sedan 

utvecklades till upplopp startade. Reportern berättar även att flera Rinkebybor tycker att 

polisinsatserna sattes in för sent, medan andra ”ogillar att de gick in med kravallmundering och 

hundar”. En företrädare för Västerortspolisen uttalar sig om polisinsatsen under tisdagen. 

Därefter nämns att ”Räddningstjänsten bedömde situationen så hotfull att man inväntade 

poliseskort innan man gick in”. Sistnämnd mening åtföljs av uttalanden från eleverna: 

 

”Det händer alltid grejer i Rinkeby”, berättar tjejerna som just slutat nian. ”Skitmycket grejer.”  

Ändå känner de sig trygga i sin stadsdel. Fast så illa som nu, att någon ger sig på skolan, har 

det aldrig varit. 

 

Elevernas uttalanden nämns inom citattecken, inte i sammanhängande talminus. De får med 

andra ord inte själva uttrycka sig i denna del av artikeln, det är reportern som gör det åt dem. 

 

Rinkebyakademien som symbol för goda krafter 

I efterföljande stycke konstitueras återigen Rinkebyakademien och representanter för denna som 

symboler för identiteten ’goda krafter’: 

 

Matteläraren och profilen på Rinkebyskolan, Stavros Louca, känd från SVT:s realityserie 9A, 

har kostymen på och en stor chokladask under armen. Han och eleverna hade egentligen all 

anledning att fira i går. Rinkebys elever visade nyss att de var bäst i landet på matte när de 

vann årets nationella matematiktävling arrangerad av Kungliga Vetenskapsakademien. Fyra 

elever har fått sommarjobb på Nobelmuseet. Dessutom har eleverna kraftigt höjt betygen i 

kärnämnena. Blommor och presentcheckar till Gröna Lund skulle delas ut till de som utmärkt 

sig. Nu brändes det inne. Men Stavros Louca vägrar låta sig nedslås:  

     – Det som hänt är fruktansvärt, men de goda krafterna fixar det här. Vi ska till Gröna 

Lund på fredag ändå. Vi ska fira och äta på restaurang. I dag föddes ett nytt 

Rinkebyakademien ur askan. 

 

Stavros Louca representeras med positiva värden som ’tv-kändis iklädd kostym vägrar låta sig 

nedslås’. Kungliga Vetenskapsakademien, Nobelmuseet, höjda betyg och Gröna Lund används 

som indikatorer på Loucas och Rinkebyakademiens lyckade arbete. Arbetsamma elever skulle 
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belönas med blommor och presentcheckar till Gröna Lund, men belöningen brann inne. Återigen 

cirkulerar diskursen om hur ’de goda’ från Rinkebyakademien faller offer för ett Rinkeby där det 

alltid händer ”skitmycket grejer”.  

 

Rinkebyakademien som ett verktyg för integrationspolitiken  

I nästa del av artikeln skildras Jan Björklunds och Nyamko Sabunis ankomst till Rinkeby. Såväl i 

brödtexten som i en bildtext står det att ministrarna kommit dit för att visa sitt stöd. De talar båda 

om utanförskap och att den tidigare socialdemokratiska integrationspolitiken har varit 

undermålig, men att enskilda medborgare trots detta måste ta ansvar.  

 

– Integrationspolitiken har i många år varit undermålig och lett till ett kännbart utanförskap 

för dem som bor i Rinkeby. Vi försöker vända på skutan och hoppas få se resultat om några 

år, säger Nyamko Sabuni och poängterar att Rinkebyskolan är en av Sveriges bästa.  

     Även Jan Björklund menar att den svenska utbildningspolitiken och integrationspolitiken 

under årtionden varit felaktig. Men samtidigt måste enskilda medborgare ta ansvar. 

 

Rinkebyakademien blir i kontexten ’bred politisk mediehändelse’ en symbol för politiskt 

integrationsarbete, ett slags integrationsverktyg. 

 

Tidigare oroligheter i förorter 

Uppslaget innehåller även en faktaruta från TT: 

 

 

 

Här nämns bilbränder, stenkastning och upplopp i andra svenska förorter som Rosengård, 

Stenhagen, Gottsunda och Backa. Representationen av händelserna i Rinkeby sker därmed i det 

som Fairclough (2001) kallar för den intertextuella och situationella kontexten av ’Rinkeby som 

förort’. 
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5.5 ”Vi ger inte upp” (DN 2010-06-11) 

Artikeln är en fortsättning på historien om de innebrända åkbanden till Gröna Lund, något som 

gavs stort symbolvärde i DN-artikeln från dagen innan (”Rinkebyborna har fått nog”). I 

ingressen står att läsa:  

 

Ingen knäcker Rinkebys goda krafter. Det är budskapet från den eldhärjade 

Rinkebyakademins personal. Och trots innebrända åkband till Gröna Lund blir turen av – 

tack vare Dagens Nyheter. 

 

”Vi ger inte upp” handlar om att DN ersätter åkbanden. Redaktionschefen på DN förklarar 

varför:  

 

Vi pratade på vårt morgonmöte om hur sorgligt det var med åkbanden som brann upp men att 

något företag säkert skulle gå in och betala så att eleverna ändå fick gå på Gröna Lund. När 

vi sedan fick höra att ingen erbjudit sig kände vi att vi ville att Dagens Nyheter skulle hjälpa 

till.  

 

Omtänksam i kontexten av sin egen diskursiva praktik 

Minns hur analysen av ”Rinkebyborna har fått nog” (DN, 10-06-10) visade hur artikeln tilldelat 

eleverna vid Rinkebyakademien identiteten ’de goda’. De innebrända åkhäftena till Gröna Lund 

blev symbolen för hur de som kämpat hårt för att bli en del av det bredare samhället drabbats av 

oroligheterna i Rinkeby. I kontexten av sin egen diskursiva produktion framstår nu DN som ett 

omtänksamt och hjälpsamt företag. 

 

Rinkebyakademiens verksamhet och syfte 

I nästa stycke talar Stavros Louca för akademin och hela Rinkeby:  

 

Branden har fört med sig att samhället har fått upp ögonen för Akademin och Rinkeby.  

     – Jag tror att Sverige kommit oss närmare, säger ordförande Stavros Louca.  

Han har trötta ögon, men ler som oftast.  

     – Vi ger inte upp, nu går vi vidare, säger Louca. 

 

Den sammantagna representationen av Rinkeby och dess invånare som tillhandahålls läsaren i 

artikeln lyder: Rinkeby är utanför. Det finns ett glapp mellan Rinkeby och Sverige. Innan 
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branden förbisågs Rinkeby av samhället. Därmed ligger Rinkeby inte heller i samhället. 

 

5.6 ”Gåvor räddar Rinkebyakademien” (DN 2010-09-02) 

Artikeln handlar om att Rinkebyakademien efter drygt tre månader ”lever igen”, i tillfälliga 

lokaler och tack vare nästan tre miljoner kronor i stöd från företag, stiftelser och privatpersoner, 

samt lika mycket från Stockholms stad. Vidare handlar artikeln om att polisens utredning av 

upploppen och branden är på väg in i sin slutfas. Den första delen av artikeln kretsar kring 

Rinkebyakademien:  

 

Det var inte vi som brändes ned, utan lokalerna. Vi har fått en otrolig uppbackning från 

samhället. Det här är ett väldigt bra integrationsredskap som verkligen behövs, säger 

Geronimo Unia, projektledare för och initiativtagare till Rinkebyakademin. Organisationen 

arbetar för att ungdomar i Stockholmsförorten lättare ska ta sig ut i arbetslivet genom att 

koppla samman högstadieelever i Rinkeby med mentorer som ger tips och råd. Tanken är att 

de ska få ett nätverk av kontakter i det svenska samhället.  

     – Vårt mål är att ungdomar ska studera vidare. Mentorerna ska fungera som förebilder. Vi 

kallar det en mångkulturell rekryteringsbas, säger Unia. 

 

Rinkebyakademien som markör för åtskillnad 

Eftersom Rinkebyakademien enligt artikeln syftar till att hjälpa ”ungdomar i 

Stockholmsförorten” att ”få ett nätverk av kontakter i det svenska samhället” verkar det som att 

dessa inte redan är en del av detsamma. ”Stockholmsförorten” Rinkeby blir en plats vars 

invånare tycks stå utanför det svenska majoritetssamhället. Rinkebyakademiens syfte och 

verksamhet blir en brygga mellan majoritetssamhället och Rinkeby som förort. 

 Analysens andra steg, som presenteras i diskussionsdelen, kommer att behandla hur 

Rinkebyakademiens sociala praktik kan påverka den diskursiva praktik som konstituerar 

representationen av Rinkeby i studiens nyhetsartiklar. 

 

5.7 ”Eleverna är trötta på inbrotten” (SvD, 2012-06-03) 

Denna artikel publicerades två år efter händelserna då Rinkebyakademien eldhärjades. Analysen 

av den kommer att visa hur representationerna som cirkulerade i skildringen av händelserna 2010 

inte är specifika för just dessa. När vi nedan använder ordet återigen, refererar vi i synnerhet till 
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textanalys 5.1 ”Rinkebyborna har fått nog” (DN, 2010-06-10). I ingressen till ”Eleverna trötta på 

inbrotten” står att läsa:  

 

Eleverna på Rinkebyakademien är rejält trötta på kriminaliteten. Efter det senaste inbrottet på 

skolan då saker för 150 000 kronor försvann är stämningen uppgiven. Nu rekryteras sex nya 

poliser till Rinkeby. 

 

Händelsen som ligger till grund för denna nyhet är ett inbrott på Rinkebyakademien där saker för 

150 000 kr har försvunnit. Vinkeln är att eleverna på Rinkebyakademien är ”rejält trötta på 

kriminaliteten”. Ingressen innehåller även information om att sex nya poliser rekryteras till 

Rinkeby. 

  

Återigen en representation av de goda i förorten 

Det meningsbärande i representationen är återigen att Rinkebyakademien är verksam i 

’problemområdet’ – förorten – Rinkeby.  

Rinkebyakademien å andra sidan representeras med hjälp av arbete och ordning. 

Identiteten utgörs återigen av ’goda krafter’ i förorten, en motbild till de spår som vädjar till 

läsarens förförståelse av Rinkeby som en orolig och stökig plats. Stavros Louca presenteras i 

texten som ”lärare och initiativtagare till Rinkebyakademien”: 

 

Ni kommer till mig i morgon och levererar varje uppgift snyggt och prydligt, säger Stavros 

Louca till klass 9D. 

 

I artikelns kontext kan citatet ovan tolkas som ett spår som utgör en motbild till läsarens 

antagande om att det inte skulle råda ordning i Rinkebys skolor. Detsamma gäller bildtexten: 

 

Det är knäpptyst när han förklarar rymddiagonaler och andragrads-ekvationer. 

 

 I diskursen representerar Stavros Louca en identitet från majoritetssamhället som kämpar för att 

omvandla elevernas ’annorlundaskap’.  

Elever, återigen företrädda av tjejer från Rinkebyakademien, representeras i diskursen 

som offer för det ’onda’ i förorten Rinkeby: 
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En enda enkrona lämnade tjuvarna kvar i botten av det lilla skrinet. Tjejerna i klass 9D hade 

bakat sötsaker i ett helt år och sparat ihop 700 kronor. De planerade att ha en riktig tjejkväll 

vid terminens slut men vid inbrottet på Rinkebyakademien fördärvades det som skulle bli 

årets bästa kväll.  

 

Tjejernas stulna pengar fungerar som en symbol för hur eleverna drabbas av kriminaliteten i  

Rinkeby. Jämför med symbolen ’uppbrända åkhäften till Gröna Lund’ (DN, 10-06-10). 

 

Återigen representeras förorten som annorlunda 

Rinkeby har i våra tidigare textanalyser representerats som ett ’problemområde’ med en 

kriminell och passiv kultur som fungerar moraliskt nedbrytande på dess invånare. Vi har kallat 

detta för ’förortens annorlundaskap’. I denna artikel får ”Tjejerna i klass 9D” uttala sig om den 

ständigt närvarande kriminella kulturen: 

 

Några dagar senare, när tjejerna har paus i mattelektionen, är de rörande överens: De älskar 

sitt Rinkeby men har lessnat på kriminaliteten. 

     – Det här är ju en skola, det borde inte ens hända här. Det kommer inte att sluta. Trots att 

det har blivit fler poliser så kan de inget göra. Det här är vardag för oss, säger [Namn], 16 år. 

 

Återigen representeras förorten som annorlunda, inte enbart genom tal om kriminella krafter utan 

även om oengagerade förortsbor:  

 

Varken vittnen eller misstänkta finns. För två år sedan totalförstördes Rinkebyakademien i en 

anlagd brand och i höstas invigdes den på nytt. 

 

Det finns varken vittnen eller misstänkta till inbrottet. Detta är inte enbart en neutral teknisk 

detalj i brottsutredningen; detaljen görs till meningsbärande för representationen av Rinkeby. 

Den underliggande meningen i detaljen fixeras senare genom ett talminus: 

 

– Jag kände att jag inte orkade mer och tänkte att det var dags att lägga av. Det känns som 

om de som bor i Rinkeby borde ha sett någonting av det som hände. 

 

I detta talminus får en känsla hos en representant för majoritetssamhället fylla detaljen att vittnen 

och misstänkta saknas med en särskild betydelse. ”De som bor i Rinkeby” borde ha sett något. 
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Här impliceras Rinkebybornas tillskrivna ’annorlundaskap’. I denna nyhetsdiskurs ryms en 

uttalad trötthet på ”dem som bor i Rinkeby”. Att alla Rinkebybor skulle dela en specifik kultur – 

en kollektiv gemenskap – som innebär att de inte talar med polisen eller ingriper vid brott.  

 

Mångkultur som förklaring till förortens annorlundaskap 

I ett från brödtexten fristående citat presenteras en underliggande förklaring till de problem som 

artikeln tillskriver Rinkeby. Förklaringen artikuleras av en representant för Rinkebyakademien. 

Eftersom citatet lyfts fram i redigeringen med stor teckenstorlek får dess mening extra stort 

inflytande över artikelns helhet. 

 

”Rinkeby är ett tufft område att växa upp i. Här finns 120 nationaliteter som ska samsas med 

varandra. Det är som en miniatyr av världen.” Stavros Louca, lärare på Rinkebyakademien. 

 

I detta citat ryms artikelns problemformulering. Det är möjligt att citatet, så som orden uttrycktes 

i situationen under intervjun, inte var ämnat att bära på den mening som uppstår i artikelns 

kontext. Detta ska ses som ett exempel på hur representation konstitueras av artikelns 

diskursordning. Samspelet mellan del och helhet i artikeln möjliggör följande tolkningar:  

Meningen i citatet kan tolkas som att en blandning av fixerade kulturer – mångkultur – är 

orsaken till varför ’förortens annorlundaskap’ präglas av kriminalitet och passivitet. ”Rinkeby är 

ett tufft område att växa upp i”. Detta utgör artikelns representation av Rinkeby som förort. Det 

är miljön i sig – förorten Rinkeby – som är ett ”tufft område”. ”Här finns 120 nationaliteter som 

ska samsas med varandra”. I kontexten Rinkeby som ett tufft område att växa upp i, bär denna 

mening på förklaringen till varför förortsmiljön är tuff. Meningen bär på antaganden om att 

mångkultur orsakar vardaglig konflikt och kriminalitet. ”Det är som en miniatyr av världen”. 

Denna liknelse ger i kontexten en förklaring till de problem som tillskrivs Rinkeby som förort. 

Att miniatyrvärlden Rinkeby är arena för världens alla konflikter. 
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6 Diskussion och analys av social praktik (CDA: steg 2 av 2) 

I detta avsnitt ska vi diskutera vad resultaten av alla textanalyser tillsammans kan säga oss om 

journalistikens sätt att representera förorten. Diskussionen utgör det andra steget i vår analys och 

knyter an representationens diskursiva praktik till den bredare sociala praktiken. Därmed slutför 

vi vår kritiska diskursanalys. Vi utgår från studiens frågeställningar: 

 Hur representeras förorten i mediernas rapportering om Rinkebyakademien och de 

upplopp under vilka den eldhärjades?  

 På vilket sätt reproducerar eller transformerar kombinationen av implicit 

förförståelse och de tecken som förkommer i rapporteringen, den sociala, 

hierarkiska relationen mellan förort och city? 

 

Vi kommer att anknyta till studiens teoretiska ramverk och med hjälp av analysschemat (bilaga 

1), och undersöka huruvida ideologiska antaganden döljer sig i mediernas representation av 

förorten. 

 

6.1 Rinkeby som symbol för förorten 

I textanalyserna av studiens nyhetsartiklar har vi funnit diskursiva praktiker som anspelar på 

antaganden om Rinkeby som fysisk plats och social miljö. Dessa antaganden kan till exempel 

anspela på förorten i allmänhet och Rinkeby i synnerhet som ett ’problemområde’. 

I rubriker som ”Polisen öppnade eld: Våldsamt upplopp i Rinkeby – Stenkastande 

ungdomar gick till attack”, ”Rinkebyborna har fått nog”, ”Rinkeby: Vi har fått nog” och 

”Rinkeby reser sig ur askan” används förortens namn. Det tål att diskuteras vilka konnotationer 

ordet ”Rinkeby” frammanar hos läsare, och vilken medvetenhet om detta som finns hos 

journalister. I Rosengård och den svarta poesin (1994: 38–39) skriver etnologen Per-Markku 

Ristilammi om storstadsförorters symboliska laddning: 

  

Speciellt är det storstadsförorter i Sverige som har kommit att bli synonymer för begreppet 

förort och de problem som finns där. Rosengård i Malmö, Tensta/Rinkeby och Skärholmen i 

Stockholm, och Hammarkullen i Göteborg har blivit till starka symboler vars namns 

nämnande räcker för att sammanfatta ordet förort. 
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Ristilammi påpekar att förorten har blivit en egen berättargenre, i vilken den dominerande 

diskurstypens cementerade påståenden agerar riktlinjer för samtida representationer. Detta blir 

särskilt tydligt i den faktaruta som presenteras i textanalys 5.4 och refererar till ”Tidigare 

oroligheter” – bilbränder, stenkastning och upplopp i andra svenska förorter, bland andra 

Rosengård, Fittja, Stenhagen och Gottsunda.  

Antaganden och förförståelse i nyhetsartiklarnas diskursiva praktik är kopplade till en 

historisk intertextualitet i vilken förorten representeras som ett problemområde, och en 

situationell kontext i vilken Rinkeby är en förort. 

 

6.2 Annorlundaskapet i ny förpackning 

I avsnitt 3, Tidigare forskning, framgår att representationerna av förorten och dess invånare sett 

olika ut under de 40 år som gått sedan miljonprogramsområdena började figurera i media. Till en 

början var fokus på byggnader och utomhusmiljöer, samt på politiska makthavares ansvar för 

dessa ”permanent ofärdiga” rum (Molina, 2000). Mot 1970-talets slut lades allt mer fokus på de 

boende, och under årtiondet som följde hamnade dessa i centrum, nu i egenskap av ”invandrare” 

(Ericsson et al. 2000; Brune, 2004). 1990-talets förortsrepresentationer behandlade 

”kulturkrockar” mellan ’svenskt’ och ’utländskt’ (Dahlstedt, 2004), något som i vissa fall vändes 

till exotifierande hyllningar av den ”mångkulturella” förorten mot årtiondets slut (Pettersson, 

1999).  

 De varierande förortsrepresentationerna har alltjämt gemensamt att de utgått från en 

diskurstyp vars grundläggande påstående skulle kunna definieras som ’förorten är annorlunda’. 

Enligt Ristilammi (1994) fanns annorlundaskapet där redan när de första 

miljonprogramsområdena kom till; de modernistiska höghusen stack ut i förhållande till befintlig 

arkitektur. Områdena har alltid signalerat skillnad, och därmed inbjudit till representationer som 

förstärkt annorlundaskapet, till exempel genom att deras invånare tillskrivits karaktärsdrag som 

de inte nödvändigtvis besitter (jmf Hall, 1997b). 

 Resultaten i denna studie visar på en annan representaiton av förorten och dess invånare 

än den som framträder i tidigare forskning. Att vissa av invånarna är invandrade, lyfts 

exempelvis inte fram på samma sätt som i början av 1990-talet (se till exempel Ericsson, 2000). I 

de analyserade artiklarna används i stället begreppen ”segregation” och ”intergration” för att tala 

om denna aspekt. Ett konkret exempel är användandet av meningen ”en stor del av befolkningen 
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är […] segregerad” (DN, 10-06-10) för att beskriva Rinkeby. Att tala om förorten som 

segregerad är ett vanligt förfarande i dag och sker i alla möjliga sammanhang (politik, 

journalistik, samhällsforskning). Användningen är dock logiskt felaktig. Att segregation är en 

relation, i det här fallet mellan förort och city, framgår inte av tidningscitatet ovan. I stället tycks 

segregation vara ett tillstånd som är bundet till förorten, vilket skakar liv i den allmänna 

förförståelse om förortens naturgivna annorlundaskap som tidigare representationer lagt grund 

för. 

I textanalyserna av studiens empiri har vi funnit en representation som via diskursiv 

praktik etablerar identiteten ’goda krafter’ i förorten. Dessa ’goda krafter’ fylls med särskild 

mening i representationen då de ingår en polemisk relation till den binära motsatsen, identiteten 

’onda krafter i Rinkeby’. De goda och de onda är rumsligt bundna till Rinkeby, inte till samhället 

i stort.  

Representationen särskiljer fortfarande majoritetssahällets ’vi’ från förortens ’dom’ (se 

figur 6.1). Detta utgör en markör för åtskillnad som åberopar den historiska diskursen om 

’förortens annorlundaskap’. 

 

 

Figur 6.1 Vi och dom 

 

Identiteten ’de goda’ representeras med särskilda individuella egenskaper hos ’dom’. De är goda 

eftersom de anammar majoritetssamhällets normer. Detta utmärks med hårt och flitigt arbete 

samt andra binära motsatser till representationens antagande om ’de onda’. Hos förortens ’dom’ 

urskiljs alltså ’de goda’ som enligt representationen i viss mån delar samma moral som 

majoritetssamhället. ’De goda’ utgör alltså en motbild som definieras av majoritetssamhället, ett 

undantag hos ’dom’. 

Att väga upp en befintlig representation genom att byta ut ”negativa” skildringar mot 

”positiva”, har enligt Hall (1997b) potentialen av att balansera en stereotypa bild (av förorten) 

och främja en accepterande hållning gentemot olikhet (i majoritetssamhället). Motstrategin 

behöver dock inte leda till att stereotypen övervinns; att fly från en extrem kan helt enkelt leda 
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till fångenskap i det stereotypiska ’andra’ (ibid: 272). Den diskursiva praktiken om ’de goda’ och 

’de onda’ som vi funnit i textanalyserna är fångad i förortens annorlundaskap, hos ’dom’ (se 

figur 6.2).  

 

 

Figur 6.2 De goda och onda hos dom 

 

Motsatsen till ’de goda’ i Rinkeby, identiteten ’de onda’ består av kriminella krafter som kan 

verka i Rinkeby eftersom förorten bär på en särskild kollektiv egenskap, en kultur – vilken i till 

exempel textanalys 5.2 handlar om att Rinkebyborna är rädda, vilsna och oengagerade inför 

upploppen. 

 Denna dynamik utgör ett återskapande av mediers representation av ’förortens 

annorlundaskap’ som något som fungerar moraliskt nedbrytande på platsens invånare, en 

representation som bland annat Dahlstedt (2004) och Ericsson (2000) funnit i sin forskning. 

 

6.3 Ideologin bakom förortens annorlundaskap 

De främsta offren för ’förortens annorlundaskap’ är motbilden ’de goda’ i förorten. Ofta 

representeras dessa offer av arbetsamma unga flickor som får sin vardag förstörd av den binära 

motsatsen kriminella unga män (se till exempel textanalys 5.2, 5.3, 5.4 och 5.8). 

Enligt representationen står majoritetssamhället – som i artiklarna representeras av polis, 

myndigheter, kommunen och politiker – handfallna på grund av det ’annorlundaskap’ som påstås 

prägla förorten. Det är förortens ’goda krafter’, inte majoritetssamhället, som ska lösa de 
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problem som tillskrivs förorten. ’Goda krafter’ representeras av individer som aktivt kämpar för 

att utplåna det av majoritetssamhället tillskrivna ’förortens annorlundaskap’. Den diskursiva 

praktiken om ’goda’ och ’onda krafter’ i förorten etablerar en polemik enbart mellan ’de andra’ 

och döljer majoritetssamhällets ansvar och relation till förorten (se figur 6.3). 

 

 

Figur 6.3 Dolda maktrelationer 

 

Problemen och lösningar på problemen ligger enligt representationen uteslutande hos ’de andra’. 

Med samma logik blir förorten i sig segregerad, alltså inte i relation till staden eller det bredare 

samhället. De ideologiska aspekterna av denna diskurs handlar inte om segregation, ojämlikhet 

och orättvisa i det bredare samhället. Diskursen om ’förortens annorlundaskap’ handlar om 

kriminella och moraliskt förkastliga identiteter som tillskrivs förortens invånare. Enligt ideologin 

bakom denna diskurs verkar det som att det är individerna i förorten som utgör definitionen av 

problemet. Svaret på studiens andra frågeställning är att representationen av förorten bidrar till 

att reproducera de ojämlika maktrelationer där förorten är socialt underordnad andra delar av 

staden (jmf. Kings, 2007). 

 

6.4 Goda krafter som ett diskursivt perspektiv  

Begreppet ”goda krafter” och det diskursiva perspektivet att dessa ska mobilseras kommer från 

Järva-andan, ett nätverk av ”goda krafter” som organiseras på initiativ av 
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stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Nätverket är en del av det politiska 

projektet Järvalyftet. Så här skriver stadsdelsdirektörerna om Järva-andan på sin hemsida:  

 

Tillsammans bygger vi ett nätverk av goda krafter inom Järva-området med målet att skapa ökad 

trivsel och trygghet. Alla föreningar, organisationer, företag och myndigheter är välkomna att bli 

medlemmar.  

Olle Johnselius, Stadsdelsdirektör Rinkeby-Kista. Maria Häggblom, stadsdelsdirektör 

Spånga-Tensta (Stockholms stad, 2013c). 

 

Textanalyserna har visat oss att samtliga privatpersoner som får representera ”goda krafter” 

tillhör en förening eller en institution som ingår i nätverket Järva-andan. Värt att notera är att 

ingen av dessa personer själva har använt begreppet ”goda krafter” i artiklarna. Det är heller inte 

folket i Järva som hänvisar till diskursen om goda krafter i Rinkeby. Det är chefer och ansvariga 

tjänstemän för stadsdelsförvaltningen och Rinkebyakademien som använder sig av begreppet. 

Begreppet ”goda krafter” ska i ljuset av detta ses som ett diskursivt perspektiv som kommer 

utifrån, från den bredare politiska praktiken. Journalister tar upp denna diskurs och konstruerar 

en representation av Rinkeby där det är konflikten mellan ’goda’ och ’onda’ som tillskrivs 

mening, trots att de personer som får representera boende eller goda krafter i Rinkeby inte 

uttrycker detta diskursiva perspektiv. I artiklarna ”Rinkeby: Vi har fått nog” (Expressen 2010-

06-10) och ”Rinkeby reser sig ur askan” (SvD, 2010-06-10) blir det uppenbart att artiklarnas 

vinkel, ingress och rubriker inte finner täckning i brödtexten när boende intervjuvas.  

 

6.5 Rinkebyakademien som symbol för goda krafter 

I resultatdelen lovade vi att behandla hur Rinkebyakademiens sociala praktik påverkar den 

diskursiva praktik som konstituerar representationen av Rinkeby i studiens nyhetsartiklar.  

 

Rinkebyakademiens verksamhet 

I ”Gåvor räddar Rinkebyakademien” (DN, 2010-09-02) fick vi läsa att Rinkebyakademien ”är ett 

väldigt bra integrationsredskap” och att akademiens syfte är att hjälpa ”ungdomar i 

Stockholmsförorten” att ”få ett nätverk av kontakter i det svenska samhället”. 

Stockholmsförorten blir här en plats vars invånare tycks stå utanför det ”svenska” 
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majoritetssamhället. Rinkebyakademiens syfte och verksamhet blir en brygga mellan 

majoritetssamhället och förorten. 

 På Rinkebyakademiens hemsida kan vi läsa om syftet med deras mentorprogram: 

 

Utöver en introduktion till arbetslivet i mer traditionell mening syftar mentorsprogrammet till 

att hjälpa eleverna ”att knäcka koden”. Att ge dem nödvändig ”mjukvara” kring arbetslivet 

och kring den moderna arbetsplatsen; sådant som företagskultur, sociala koder och relationer, 

språkbruk, inställning till kunder och service, kompetenskrav, rekryteringsprocesser, 

nätverksbyggande etc. 

 

Rinkebyakademiens egen verksamhetsbeskrivning utgör en diskurs som vi finner tydligt 

förbunden med en individualistisk ideologi. Denna ideologi samverkar väl med diskursen om 

goda och onda krafter hos förortens annorlundaskap. För att ta sig ur ’förortens annorlundaskap’ 

behöver individen en nödvändig ”mjukvara” för att ”knäcka koden”. Detta förstärker rimligtvis 

Rinkebyakademiens funktion som en kraftfull symbol för identiteten ’de goda krafterna’ i 

förorten. 

Rinkebyakademien finansieras av det politiska projektet ”Järvalyftet”. Detta bidrar till att 

Akademien, vid sidan om sin verksamhet, även blir en symbol för det politiska projektet i form 

av ett integrationsverktyg (se till exempel textanalys 5.4). Även detta förstärker rimligtvis 

Rinkebyakademiens symbolvärde. 

 

6.6 Journalistikens rutiner 

Analysen har än så länge behandlat hur representationen konstitueras av en historisk och social 

kontext där Rinkeby representeras som en orolig förort och att ’goda krafter’ är ett diskursivt 

perspektiv som troligtvis kommer från det politiska projektet Järva-andan och Järvalyftet. Vi ska 

nu analysera hur nyhetsjournalistikens rutiner (genrens institutionella strukturer) märks av i 

representationens dynamik. Vi fokuserar främst på två aspekter av dessa strukturer som vi anser 

har ett särskilt värde i förklaringen; nyhetsorganisationens relationer till civilsamhället och 

antaganden om publiken. 
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Ett utifrånperspektiv 

Textanalyserna visar att de källor som får definiera problem, lösningar och ramar för 

representationen inte utgörs av boende, utan snarare av elitpersoner som politiker, chefer och 

tjänstemän. Detta kan ha att göra med nyhetsorganisationens relationer till Järva. Den enskilda 

journalistens egen bakgrund och förförståelse av Rinkeby kan här vara avgörande för vilka källor 

som får lägga grunden till representationen. Om nyhetsorganisationen saknar kontakter med 

civilsamhället i Rinkeby finns det, på grund av nyhetsjournalistikens snabba tempo, en risk för 

att elitpersoner tillåts sätta agendan. Detta kan resultera i att mediernas representation antar ett 

utifrånperspektiv och därmed riskerar att exkludera det vardagliga livet i förorten.  

Personliga erfarenheter och kunskap hos journalister utgör dock ingen garanti för att en 

liknande exkludering ska undvikas. Journalister brukar tala om att redaktionens normer och 

rutiner ”sitter i väggarna”. ”Väggarna” utgörs av nyhetsorganisationens institutionella strukturer. 

En sådan institutionell struktur är nyhetsvärderingen, en process inom produktionen av 

journalistik som härleder ”nyhetsvärde” från antaganden om publikens intresse, journalistisk etik 

samt en viss aktualitet (O´Neill och Harcup, 2009).  

Att representera makthavares perspektiv på ett det sätt som studiens textanalyser vittnar 

om, rimmar dåligt med journalistiska ideal och journalistisk etik. Vi tror att förklaringen till 

varför många förortsbor vittnar om att de inte känner igen sig i representation av deras 

närområden har mycket att göra med nyhetsorganisationens antaganden om publiken. Förortsbor 

inkluderas inte i den publik som nyhetsorganisationerna samspelar med i nyhetsvärderingen, det 

som Fairclough (2001) kallar för (indirekt) interaktion i den diskursiva praktiken. 

Nyhetsorganisationens ekonomi – produktionsprocessens normer och rutiner – har inte anpassats 

efter förortsbor som nyhetskonsumenter. Förorten och förortsbor ingår i produktionsbetingelsen 

’bevakningsområde’, men inte i produktionsbetingelsen ’publik’. 

I denna studie har vi bland annat undersökt verkningarna av institutionella strukturer 

inom journalistiken. Genom att peka på hur dessa riskerar att generera en representation av 

förorten som inte överensstämmer med förortsinvånares upplevelser, impliceras en kritik mot 

strukturerna. Givet att nyhetsorganisationer strävar efter att fylla en demokratisk funktion och nå 

så stor publik som möjligt, ser vi att mycket finns att vinna på ett förändringsarbete med de 

institutionella strukturerna, där särskild vikt läggs vid nyhetsorganisationens relationer till 

civilsamhället och antaganden om publiken. Resultatet av ett lyckat förändringsarbete skulle 
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förhoppningsvis nyansera representationerna av förorten. Detta genom att rapporteringen om 

livet där inte enbart sker när det brunnit, eller handlar om individer som ”lyckats trots allt”, i en 

naturgivet 'annorlunda' miljö. 
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Bilaga 1: Analysschema 

Detta analysschema har utformats med hjälp av Norman Faircloughs teoretiska ramverk för 

CDA, kompletterat med Stuart Halls teorier om representation och meningsskapande. Analysen 

utgår från tre dimensioner – text, diskursiv praktik och social praktik. Inom varje dimension 

analyseras de sociala representationer, sociala identiteter och sociala relationer som enligt 

Fairclough alltid konstitueras i text. Utifrån dessa ställs frågor om representation och 

meningsskapande till texten. Frågorna utgår från de två dimensioner som utgör 

nyhetsjournalistikens diskursiva praktik: den kommunikativa händelsen och diskursordningen. 

Den kommunikativa händelsen speglar här det som explicit uttrycks i nyhetsartikeln. 

Diskursordningen speglar det som implicit uttrycks i nyhetsartikeln genom diskurstyperna för 

journalistik och de diskursiva perspektiv som villkoras av den sociala praktiken. 

 

Text 

Sociala identiteter 

I egenskap av ’vad’ är subjekt involverade explicit i text?   Exempel: Civilekonom 

I egenskap av ’vad’ är subjekt involverade implicit i diskurs? Exempel: God kraft 

 

Sociala relationer 

Vad har subjekten för relation till varandra i texten?   Exempel: Offer/Gärningsmän 

Vad har subjekten för relation till skribent/läsare?   Exempel: Vi/Dom 

 

Representationer 

Vad handlar texten om? (Vad är händelsen? Vad är vinkeln?) Exempel: Studerar på lov 

Vad tillskrivs mening? (vad är grejen?)    Exempel: ... i Rinkeby 
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Diskursiv praktik 

Sociala identiteter 

Förekommer skillnadsskapande genom symboler, stereotyper, metaforer, liknelser, polariseringar 

eller markörer för åtskillnad? 

 

Sociala relationer 

Vilka antaganden om förorten uttrycks av journalisten? 

Vilka antaganden om förorten behöver läsaren implicit anta för att begripa meningen? 

 

Representation 

Hur framställs förorten i texten? 

Hur anspelas förorten i diskursen? 

 

 

Social praktik  

Socialt avgörande faktorer 

Vilka maktrelationer på situationell nivå (förort/city), institutionell nivå 

(nyhetsproduktion/nyhetskonsumtion) och samhällelig nivå (sociokulturellt och politiskt) bidrar 

till att skapa diskursen? 

 

Ideologier  

Vilka samhälleliga antaganden som anammats har en ideologisk karaktär? 

 

Effekter 

Hur är denna diskurs positionerad i relation till sociala kamper över den situationella, 

institiutionella och samhälleliga nivån?  

Bidrar de till att återskapa eller transformera existerande maktrelationer? 


