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Ett […] begrepp jag vänder och vrider mig emot är när det nu en längre tid pratats om 

”Sveriges närvaro i Afghanistan.” När började vi kalla krig för närvaro? Var Hitler bara 
jävligt närvarande i Europa på 30-talet? Och första världsnärvaron pågick 1914-1918 och 
skördade miljoner människoliv. Alla var så närvarande! Alla var där! Ett globalt mingel. 
Minns ni al-Qaidas närvaro på Manhattan? Och barn som tvingas ut i krig är inget annat 

än obligatorisk närvaro. Eufemismer är livsfarliga och får oss att acceptera det 
oacceptabla. 

Det är lätt att tänka att ord betyder så lite och avfärda ovanstående med att ”Det där är 
bara en lek med ord”. Men det är inte så bara. Det är just dessa lekar med ord som styr 

världen, med en subtil järnhand. Det är retorik och medvetna betydelseförskjutningar 
som får opinioner att svänga, som upprätthåller destruktiva roller, det är ord som 
förlöjligar och förminskar människor som gör ett ärligt försök. Hela den globala 

världsordningen är en dålig ordvits. 
(Emil Jensen, 2010) 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa de kollektiva representationer dvs. kollektivt accepterade 

utsagor som återspeglas genom lokalmedias publiceringar om förorten i en mellanstor svensk 
stad. Studien ämnar också belysa vilken typ av nyheter som publiceras om förorten. Studien 

antar ett kritiskt diskursivt angreppssätt och urvalet består i 7 debattartiklar, 7 ledarartiklar och 
5 debattinlägg från Nerikes Allehanda som sedan analyseras. Det baseras också på en översikt 
av 309 nyhetsartiklar publicerade mellan 2006-2015. Studien visar att lokalmedia producerar 

en bild av förorten som otrygg. Invånarna i förorten beskrivs inte sällan som icke-reflekterande, 
passiva och moraliskt avvikande. Studien argumenterar för att media skapar och upprätthåller 

en moralisk differentiering i gestaltningen av den andre och en dikotomi kring förorten.
   
Nyckelord: 

Media, förort, Vivalla, mediatization, kritisk diskursanalys, moralisk differentiering, skvaller  
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Abstract 

The aim of this study is to analyse local media’s narratives about the suburb in a Swedish 
middle-sized city. This in order to show the collective representations (collectively accepted 

narrations) about the suburbs. The study also shows which kind of news about the suburb the 
local media is publishing. The methodology is influenced by the critical discourse analys is, 
CDA and the sample is based on 5 debate articles, 7 letters to the newspaper and 7 leaders. It’s 

also based on an appraisal of 309 news articles distributed between 2006 and 2015.   
  The study displays that the local media creates an image of the suburb as an unsafe place. 

The inhabitants are often styled as passive, non-reflecting and morally deviated. The study 
argues that the local media is creating and sustaining a moral diversity when labeling “the 
others”. It also argues that the local media is enforcing a dichotomization of the suburb. 
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Media, suburb, Vivalla, mediatization, critical discourse analysis, moral diversity, gossip    
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1. Inledning 

Genom språket varseblir människan världen, det menar Asplund (1977). Språket påverkar 
således människan i hur hon tänker om världen, och sig själv i relation till världen. Searle 

(1997) menar att språket konstituerar fakta. Språket är således en grundläggande social 
institution. En institution som ger mening åt andra sociala institutioner.  

Språket [är] den grundläggande sociala institutionen i den meningen att alla andra sociala institutioner 

förutsätter språket, men språket förutsätter inte de andra: man kan ha språk utan pengar och äktenskap, 

men inte det omvända (Searle, 1997, s. 73f). 

Text och språkliga uttryck torde således påverka oss som människor, detta då språket 

konstruerar, och upprätthåller sociala fakta.   
  Begreppet förort är således ett språkligt uttryck som avser förklara ett vist fenomen. 

Teoretiskt avser begreppet förort att beskriva ett åtskilt samhälle eller bostadsområde inom en 
stadsregion. Förorten är i regel uppförda på billigare mark och, vanligtvis, på pendlingsavs tånd 
från stadskärnan. Förorten har inte sällan ett eget centrum, men är samtidigt bunden till stadens 

utbud av arbetstillfällen och service.  
  Det är genom språkliga uttryck som vi skapar mening i fenomenet förort. Det innebär förstås 

inte att själva det fysiska området inte existerar utan språket. Språket ger dock området en 
mening, och placerar det i en kontext.  
  Språkliga formuleringar ger uttryck för allmänt accepterade fakta. Det som skrivs om 

förorten skrivs därför i en kontext som är accepterad av allmänheten.  
  Samtidigt upprätthåller språket vissa strukturer. Genom språket kan vi bestämma att 1+1= 

2. Men hur vet vi det? Vem har bestämt det? Måste det nödvändigtvis vara så? Vad gör vi med 
den som hävdar något annorlunda? Texterna om förorten kan, på samma sätt, antas upprätthålla 
strukturer. Vem definierar vad en förort är? Vad som är symboliskt för förorten? Vem som 

lever där? Vem som inte lever där? Och varför? Språket och texten fyller förorten med mening.  
  På samma sätt som texterna fyller förorten med mening påverkar de också allmänhetens bild 

av förorten som plats. Jag skulle kunna skriva att förorten präglas av goda ekonomiska  
förhållanden, hög frekvens av välmående och god sammanslutning. Men den bilden hade 
troligen mött motstånd. För den motsvarar inte den allmänt accepterade bilden av förorten i 

dagsläget. Istället har vi genom språket etablerat en annan bild av förorten. En bild av förorten 
som problematisk. 

When you hear or read about a particular city, almost  automatically you draw upon what you have 

previously heard or read about that city to judge what you are hearing or read ing now (Marback et al., 

1998, s. 3). 

Det innebär att vi bär på kollektiva bilder av platser även om vi aldrig själva har besökt dem, 
för det är i de gemsamma eller kollektiva berättelserna som våra uppfattningar om dem skapas. 
De kollektiva uppfattningar och bilder som skapas genom språket är ofta mer lättillgängliga än 

de bilder som erbjuds om en person själv besöker en viss plats. Det beror på att de redan är 
tolkade och kategoriserade och förmedlas inom ramen för dessa tolkningar och 

kategoriseringar. De kollektiva bilderna och de narrativ som ligger till grund för dem kommer 
att utgöra området, att bli platsen själv (Skeggs et al., 2004). Det innebär att vi bär på kollektiva 
bilder av platser även om vi aldrig själva har besökt dem då det är i de gemensamma eller 

kollektiva berättelserna om dessa platser som våra uppfattningar om dem skapas.  
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1.1 Problemformulering 

Vivalla är namnet på en stadsdel belägen i västra Örebro. I Vivalla bor drygt 7000 invånare 

(under 2010) och trångboddheten är hög. Merparten, 74,7%, av dess invånare har utländsk 
bakgrund (Persson, 2013). Vivalla benämns inte sällan i media som en förort.  

 Arbetslöshetsnivån bland såväl ungdomar som vuxna beskrivs av Persson (2013) vara högre 
i Vivalla än genomsnittet i Örebro. Även utbildningsnivån uppges vara lägre än genomsnittet i 
staden, 8,7 % att jämföra med övriga Örebro där andelen som har högre utbildning är 25,5%. 

Vivalla klassas som en segregerad stadsdel (Persson, 2013).  
 Polismyndigheten i Örebro län (2009) uppger att vissa typer av brottslighet är 

överrepresenterade i området. Våld i nära relationer och personrån uppges vara tre gånger 
vanligare i Vivalla än i referensstadsdelar i Örebro. Andra brott som av Polismyndigheten i 
Örebro län (2009) sägs vara överrepresenterade i området är misshandel som sker utomhus, 

mopedstölder och narkotikabrott.  
 Vivalla följer därmed en logik som Martens och Holmberg (2005) menar är representativ 

för segregerade områden med låg socioekonomisk status. Folkomflyttningar och dåliga 
socioekonomiska och demografiska förhållandena öppnar upp för kriminalitet och utanförskap. 
 Begreppet utanförskap är en relativt ny term som introducerats av den borgliga alliansen 

inför riksdagsvalet 2006. Begreppet syftar till att stå utanför en gemenskap och samhörighet i 
kultur- eller samhällsliv (Davidsson, 2010). Utanförskap är besläktat med alienation som syftar 

till en känsla av främlingskap, men också ensamhet som i sig närmast kan översättas med 
känslomässig isolering (Davidsson, 2010). Det går dock i diskursiva sammanhang att reflektera 
över vem det är som har makten att definiera utanförskap och om detta i sig bidrar till ett 

utanförskap.  
 Vivalla tenderar att målas upp som ett område präglat av oro och otrygghet. Detta 

understryks av Persson (2013) som menar att denna otrygghet finns representerad hos de som 
bor i området. Det tycks således vara en allmänt accepterad sanning att Vivalla är ett område 
där personer känner oro. Detta torde dock inte innebära att alla som bor i området går runt och 

är oroliga eller otrygga hela tiden?   
  Inom socialt arbete är det av vikt att uppmärksamma och belysa de krafter som skapar den 

kontext inom vilken sociala problem skapas. Media och de texter som publiceras i tidningar 
kan ses som institutionaliserade, legitima narrativ i samhället. I dessa texter kan samhälle ts 
representationer förstås. Det vill säga, texterna är inte löst sammansatta ord, utan ord som 

tillsammans skapar mening. Denna mening torde inte vara helt oberoende av samhälle ts 
allmänna representationer utan bör snarare ses som ett utryck för dessa. Narrativen säger 

således någonting om omgivningen och blir också ”verkliga” först när vi väljer att tro på dessa 
och således väljer att agera utefter dem (Chouliaraki, 2006, Fairclough, 2006). Tidigare 
forskning påvisar hur media kan bidra till en stigmatisering och legitimering av ojämlika 

maktförhållanden. Media kan alltså ses som en kraft som skapar och upprätthåller sociala 
problem. Något som det sociala arbetets huvudsakliga fokus är inställt på att avhjälpa 

effekterna av. Den här studien ämnar att medvetandegöra strukturella hinder som bidrar till 
ojämlikhet, diskriminering, exploatering och förtryck. I den här texten söker jag svar på medias 
roll i relation till en segregerad förort i en mellanstor svensk stad. Jag undersöker också vad 

lokalpressens skrivningar handlar om och vilken typ av nyheter publiceras.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur Vivalla och dess invånare skildras i media. Detta 
genom att analysera ledar- och debattinlägg samt nyhetsartiklar med utgångspunkt i en kritisk 
diskursanalytisk ansats. Studien avser att undersöka vilka kollektiva representationer som 

återfinns i skildringen av Vivalla och dess invånare. Detta genom att studera vilken typ av 
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nyheter som publiceras, vad som skrivs, vem som skriver och till vem. Studien ämnar också ge 
svar på hur man teoretiskt kan förstå diskursernas språkliga uttryck.  

 

2. Tidigare forskning 

Förorten är ett populärt objekt att forska om. Forskning om förorten sker inom discipliner som 
sociologi, antropologi, etnologi, ekonomi och psykologi. Förorten studeras såväl i Sverige som 

utomlands. Inte sällan ligger fokus i studierna på problem som anses vara skapade i förorten. 
En stor del av studierna är statistiska studier där fokus ligger på att söka samband mellan vissa 
kulturella, religiösa, sociologiska eller demografiska egenskaper. Inte sällan kopplat till de 

problem som kommer till uttryck i förorten (se t.ex. Kurban, 2006, Bacqué et al., 2014). En 
annan del av forskningen om förorten består av kvalitativa studier. Dessa består i 

intervjustudier där enskilda personer hörs och där upplevelser om exempelvis boendesituat ion 
och integration eftersöks (se t.ex. Huddart et al., 2013, Anacker, 2011, Taïeb et al., 2012). 
Ytterligare en del av den kvalitativa forskningen kring förorten består i observationsstudier och 

lingvistiska studier (se t.ex. Teo, 2000, Schafran, 2013, Cheng, 2010, Castro & Lindbladh, 
2003). Dessa utgör dock en mindre del av det annars stora underlaget. De lingvistiska studierna 

undersöker såväl interna och externa diskurser kring förorten runt om i världen. Dessa är av 
särskilt intresse att inkludera i forskningsgenomgången då de ger en förståelse för det 
forskningsfält jag rör mig inom. Jag avser därför att enbart rikta uppmärksamhet mot den 

lingvistiska forskningen och lämna övriga studier därhän.  
 De lingvistiska studierna undersöker såväl stereotypa föreställningar om förorten som den 

symboliska distinktion som uppstår i lingvistiska skildringar av förorten. De lingvist iska 
studierna utgörs av såväl kritiska diskursanalyser som lingvistiska språkbearbetande studier 
och argumentationsanalyser. Dessa studier vilar i regel på vetenskapliga utgångspunkter såsom 

strukturalism, poststrukturalism eller postmodernism.   
 Den diskursanalytiska forskningen om förorten kan delas in i tre kategorier. Dessa 

kategorier ägnas särskilt utrymme nedan. 

2.1 Diskursanalytiska studier  

Den första kategorin rör skönlitteratur och film som skildrar förorten. Till denna kategori hör 

Buser och Koch (2014) som analyserat svensk litteratur som skildrar förorten. Skribenterna 
menar att anställningsgrad och fungerande infrastruktur inte förhindrar stigmatisering av 
förorten som upprätthålls genom den fysiska organiseringen av det offentliga rummet. Till 

denna kategori hör även Palmer, Ziersch, Arthurson och Baum (2005) som i sin studie kan 
påvisa hur filmatiseringar om förorten framställer området som en osäker plats att vistas i. Till 

denna kategori hör också Muzzio och Halper (2002) som studerat hur förorten skildras i 
amerikanska filmer. Studien visar att filmer tenderar att framställa förorten som problematisk, 
ödelagd, förfallen och ett uttryck för dysfunktion.   

 Till den andra kategorin hör studier som analyserar politiska och/eller institutionella 
narrativ om förorten. Till denna kategori hör Dahlstedt (2014) som granskat det svenska 

Folkpartiet (numera, Liberalerna) och dess ideologi, neoliberalism och hur Folkpartiet tenderar 
att problematisera den multikulturella förorten och hur de använder sig av stereotypa 
föreställningar av förortens invånare. Föreställningar som grundas på koloniala idéer om 

invandrare som passiva, kulturellt avvikande, och kriminella. Till denna kategori hör även De 
Maesschalck (2011) som granskat de belgiska partiernas valprogram. Forskaren argumente rar 
för att polariseringen mellan förorten och innerstaden har ökat. Något som han menar stöds av 

de politiska programmen. Han argumenterar vidare för att de politiska texterna bidrar till 
skapandet av sociala klyftor.  
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  Den tredje kategorin rör media och dess skapande av förorten genom att tillsk r iva 
minoriteter generaliserande och negativa egenskaper. Till denna kategori hör Teo (2000) som 

granskat australiensiska tidningsnyheter, och hur de skildrar ett vietnamesisk kriminellt gäng 
hemmahavande i Sidney. Teo (2000) menar att den media som han avsåg att studera, 

systematiskt särskilde det vietnamesiska gänget från majoritetsbefolkningen i Australien, detta 
genom att åberopa etniska stereotyper, något som enligt Teo leder till stigmatisering och 
marginalisering inte bara av de kriminella personerna utan vietnamesiska flyktingar i stort.  

  Till denna kategori hör även Schafran (2013), som granskat medias framställning av den 
amerikanska förorten, som han menar förstärker en föråldrad dystopisk dialektik. Där fokus 

tycks ligga på problemen som utrycks i förorten snarare än på orsaken till dessa. Vidare 
argumenterar han för att medias dialektik potentiellt kan ha skadliga effekter på samhällen som 
redan står inför ekonomiska och sociala problem då det späder på en uppdelning mellan 

förorten och övriga samhället.   
 Studier inom denna kategori tar också avstamp i det diskursivt ”laddade” begreppet 

diversitet och hur fransk media vid ett upploppsliknande scenario i en fransk förort åberopar 
den franska identiteten som en kontrast mot händelserna i förorten. Forskarna menar att denna 
nationella identitet och nationalistiska uttryck som fick utrymme i media under de specifika 

händelserna hade en uppdelande effekt som spädde på gränserna mellan förorten och övriga 
samhället och på så sätt skapade en ytterligare symbolisk distinktion mellan ”vi” och ”dem” 

(Cheng, 2010, Costelloe, 2014). Upploppen i Frankrike utgör ett populärt studieobjekt. Peeters 
(2010) har studerat metaforer som använts i skildringen av förorter i Frankrike. Hon 
argumenterar för metaforernas konstruerande kraft.   

2.1.1 Kunskapsluckor  

Som kontrast mot denna dikotomisering kan diskursanalysen tillsammans med andra 

lingvistiska och postkoloniala teorier bidra till att dekonstruera uppdelningen av ”vi” och 
”dom” genom att studera hur makt produceras, reproduceras eller förstärks genom narrativ om 
den andre. 

  Gemensamt för tidigare förortsstudier är att de i hög grad fokuserar på förorter tillhörande 
större städer i såväl Sverige som Europa och världen. För att bryta storstadsfokuseringen och 

vidga förståelsen för förorten som ett nationellt, och inte enbart storstadsfenomen är det viktigt 
att även lyfta in andra, mellanstora städer och dess förorter, något jag ämnar att göra i denna 
studie.  

 I denna studie ligger fokus, tillskillnad från tidigare studier, på enbart lokalmed ia. 
Lokalmedia spelar en viktig demokratisk roll. Den kan bidra till att överbrygga 

identitetsmässiga och sociala skillnader mellan medborgare och utgör en del av den lokala 
offentligheten (Nord & Nygren, 2002). Det går att likna lokalmedia som ett torg där 
information, skvaller och debatt förmedlas mellan medborgarna. De medborgare som möts på 

mediernas ”lokala torg” blir också delar av en lokal identitet. Lokalmedia påverkar således den 
kollektiva identiteten (Nord & Nygren, 2002). På samma sätt som media kan bidra till en 

utvidgad kollektiv identitet torde media också kunna leda till en splittrad identitet präglad av 
misstro och fientlighet. Den tidigare forskningen påvisar att förorten tenderar att framställas 
stereotypt i såväl media som skönlitteratur, film och politiska texter. Något som forskarna 

menar har skadlig effekt på samhället i allmänhet och förorten i synnerhet. Den tidigare 
forskningen bidrar med förståelse för de språkliga mekanismer som kan bidra till att legitimera 

förtryck.   
 I de tidigare studierna tycks det också saknas en diskussion om vilka nyheter som publiceras, 
vilka som får medialt utrymme och vilka delar i nyhetskedjan som eventuellt uteblir. Detta är 

intressant att studera då ensidig eller monoton medierapportering kan leda till passivitet och 
minskad förståelse för vår omgivning. Detta får konsekvenser för vårt samhälle och hur vi ser 
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på den andre. En monoton och avhumaniserande medierapportering där läsaren inte kan 
identifiera sig med personerna texten tenderar att skapa passivitet (Chouliaraki, 2006). Denna 

passivitet försvårar möjligheten att skapa en kollektiv identitet, och riskerar istället att leda till 
en dikotomisering av den andre. Ett demokratiskt socialt arbete eftersträvar ett samhälle fritt 

från förtryck, för att detta ska bli möjligt behövs en kollektiv acceptans och förståelse. Schafran 
(2013) sätter fingret på något viktigt i sin granskning av den amerikanska förortens gestaltning 
i media. Där fokus tycks ligga på problemen som utrycks i förorten snarare än på orsaken till 

dessa. Detta kan tänkas vara synonymt för den individualistiska era vi nu befinner oss i. En tid 
då sociala problem skylls på individen och där samhälleliga strukturer enbart ses som en 

bortförklaring till avsaknad av individuell framgång. Denna studie ämnar att bryta det 
individuella fokus som Schafran (2013) indirekt refererar till för att istället lyfta fram en 
strukturell kontext inom vilken sociala problem kan tänkas skapas.    

3. Metod 
För att kunna svara på mitt syfte krävs en anpassad diskursanalytisk ansats. Denna ansats utgår 

från de båda kritiska diskursanalytikerna Norman Fairclough och Lilie Chouliaraki. Att de båda 
teoretikerna kompletterar varandra är tydligt, och länkarna teoretikerna emellan är explicita. 

Lilie refererar inte sällan till Fairclough och vice versa. De har också, tillsammans, skrivit 
boken ”Discourse in late modernity: rethinking critical discourse analysis” från 1999. I den här 
studien förs de bådas angreppssätt tillsammans. Studien kan därför delas upp i två 

urvalsprocesser. Detta för att få en bred analytisk ansats av lokalmedias uttryck om förorten. 
Faircloughs analysmetod lämpar sig utmärkt för längre texter med utsvävande språkliga uttryck 

men är svårare att tillämpas på kortare texter där de språkliga uttrycken är få. Chouliarak i 
kompletterar Fairclough i det avseendet då hon öppnar upp för att analysera även kortare 
nyhetstext. Analysprocessen består av fyra steg, dessa fyra steg finns beskrivna i avsnitt 3.3. 

3.1 Urval 

Studien baseras på två urvalsprocesser. I analysens första del är empirin insamlad från 

Mediearkivet – ett arkiv som täcker större delen av innehållet i ett antal svenska dagstidningar 
och tidskrifter, bland annat Nerikes Allehanda, NA. Empirin är insamlad mellan 1990 och fram 
till 2015. Avgränsningen motiveras till att Vivalla först under 90-talet började klassas som en 

segregerad förort (Eliasson, 2009). Att undersöka tiden före faller således inte inom ramen för 
mitt syfte. Vidare begränsas urvalet till att endast beröra ledare, debattinlägg och insändare 

(Placement: Ledare OR Placement: Insändare OR Placement: Debatt). Ytterligare ett krav på 
empirin är att ordet Vivalla måste förekomma i rubriken eller ingressen (Intros: Vivalla). 
Slutligen sker också en avgränsning till att enbart gälla Nerikes Allehanda, då det är 

lokalpressen jag avser att studera (Srcname: Nerikes Allehanda). Lokalmedia spelar en viktig 
demokratisk roll. Den bidrar till att överbrygga identitetsmässiga och sociala skillnader mellan 

medborgare och utgör en del av den lokala offentligheten (Nord & Nygren, 2002). Det går att 
likna lokalmedia som ett torg där information, skvaller och debatt förmedlas mellan 
medborgarna. De medborgare som möts på mediernas ”lokala torg” blir också delar av en lokal 

identitet. Lokalmedia påverkar således den kollektiva identiteten och kan bidra till en god 
gemenskap och sammanhållning (Nord & Nygren, 2002).   

  Nerikes Allehanda, NA, är en oberoende liberal tidskrift med ca.113 000 läsare per tryckt 
nummer och ca.148 000 unika web-besökare i veckan1, det gör NA till den största 
lokaltidningen i Nerike, att jämföra med exempelvis Örebroar’n som når ut till 59 000 läsare 

                                                                 
1 Statistiken är från 2014. 

http://www.oru.se/ub/Soka/Databaslista/Mediearkivet/


Sida 12 av 49 
 

per nummer2 (Olsson- Leijon, 1993, Promedia, 2015).  
  Resultatet mynnade ut i sammanlagt 75 texter. Varav 18 är debattinlägg, 37 insändare och 

20 ledare. 64 av texterna har publicerats mellan 2012 och 2015. Mellan 2006 och 2011 har 
endast 2 texter publicerats och åren 90-05 har 9 texter publicerats. Flest artiklar har publicerats 

mellan 2012 och 2015, då 64 av de 75 texterna publicerats.   
  Det hade självklart varit fruktbart att analysera samtliga texter, men detta blir för omfattande 
för denna studie. Det huvudsakliga urvalskriteriet är att artikeln i synnerhet ska behandla 

Vivalla. Tillexempel utesluts artikeln ”Partier får för mycket partistöd” och ”2005 har varit ett 
tungt år” och ”Vi behöver vilda idéer, provokation, skratt och gråt” då de inte i huvudsak rör 

Vivalla, där den förstnämnda berör partistödet som ett hinder för att politiker ska söka sig till 
områden som Oxhagen, Markbacken och Vivalla. Den sistnämnda berör veckans händelser och 
fokuserar huvudsakligen inte på Vivalla utan den konst som placerats ut runt i city under 

evenemanget ”Open Art”. Totalt har 16 artiklar som inte rör Vivalla i synnerhet uteslut its.  
  Vidare uteslöts artiklar där innehållet liknar varandra i hög grad, och artiklar som ingår i en 

längre kedja där det blir lösryckt att enbart analysera ett fåtal. Exempel på sådana artiklar är 
”Bygg idrottshall i stället för fotbollshall”, ”Satsningen på fotbollshallen i Vivalla grundar sig 
enbart på ett utställt vallöfte”, ”Fotbollshallen i Vivalla ger intäkter till kommunen och stärker 

idrotten i Örebro”, ”Lyssna på honom”, ” Fotbollshall i Vivalla - nutidens Gustavsvik” och ” 
Plats för alla fotbollsföreningar - ÖBO BYGGER HALL. Kan bli ett lyft för Örebrofotbollen”. 

Totalt rör 19 artiklar hallbyggandet.  
  Vidare har det funnits en ambition att artiklarna som analyseras ska ha en viss tematisk 
spridning. Där artiklar som beskriver det goda med Vivalla (ex. ”Umgås och upplev det fina i 

Vivalla”) kontrasteras med artiklar som ger en mer negativ bild (ex. ”Verklighetens Vivalla”). 
Jag har inkluderat artiklar där samhällskritiska röster höjs (ex. ”Segregationen dödar” och 

”Integration räcker inte”) och där medias roll diskuteras (”Vilken bild ger vi av Husby, Rinkeby 
och Vivalla?”). Jag har också inkluderat progressiva artiklar med politiska förslag på 
förbättring (”Vivalla och markbacken ska nystartas”, ”Gör som i Södertälje”). Debattartiklarna 

har också i viss mån olika politiska representanter där Ullenhags (Liberalerna), Idris 
(Socialdemokraterna) som Baastads (Socialdemokraterna) texter analyseras. Att andra partier 

inte finns representerade beror emellertid inte på att de uteslutits utan för att de inte publicerat 
texter om Vivalla som faller in under de urvalskriterier som presenterats ovan3.   
  Dessa urval har mynnat ut i sammanlagt 19 artiklar, varav 7 är ledare, 7 insändare och 6 

debattartiklar. Utöver detta har också nyhetstexter analyserats, med utgångspunkt i 
Chouliaraki’s tre kategoriseringar. Denna data är inhämtad från Nerikes Allehanda 2006-2015. 

Nyhetstexter innan 2006 har uteslutits då NA:s webbaserade arkiv inte tycks spara alla artiklar 
innan 2006. Detta resulterar i att det inte går att finna en enda nyhetsartikel om Vivalla från 
2005, samtidigt som det finns 19 artiklar 2004 och 29 artiklar från 2003. Empirin är dock 

inhämtad från NA:s web-baserade sökning, det kan alltså tänkas finnas artiklar från 2005 på 
mikrofilm eller i andra arkiv. Jag har dock gjort övervägningen att arbetet som krävs för att få 

fram dessa artiklar inte står i proportion till min studies omfattning. Därför avgränsas urvalet 
till nyhetsartiklar från 2006-2015. I denna sökning har samtliga nyhetstexter innehållande 
sökordet ”Vivalla” har studerats. Sökningen mynnade ut i 389 nyhetstexter. 80 av dessa berörde 

inte Vivalla direkt utan ordet förekom enbart i kommentatorsfält. Resterande 309 nyhetstexter 
har bearbetats och kategoriserats.  

                                                                 
2 Örebroar’n ges endast ut en gång i veckan  och saknar webbversion, att jämföras med Nerikes Allehanda som 

ges ut sju dagar i veckan. 
3 Texterna ” Miljöpartiet säger nej till en elithall i Vivalla” av Miljöpartiet och ” Vi måste ta ställning för 

rättsstaten” av Amir Adan (Moderaterna) har dock politiska representanter. Den första rör dock hallbygget som 

jag inte avser att analysera och den andra rör inte Vivalla i allmänhet utan svenska förorter, där Vivalla enbart 

omnämns. Därför utesluts dessa artiklar.  
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3.2 Analysverktyg 

Nedan ges den teoretiska kontext inom vilken studien rör sig inom. Avsnittet berör således den 

kontext analysen vilar på och är nödvändig för förståelsen av analysen och arbetets 
slutledningar. Avsnittet består av sju delar. I den första (3.2.1) redogörs för kollektiva 
representationer, som utgör en grund för förståelsen av den lingvistiska praktiken. Avsnitt två 

(3.2.2) och tre (3.2.3) är av betydelse för att den diskursiva praktiken. Det fjärde avsnittet 
(3.2.4) rör moralisk differentiering, ett begrepp som etablerats av Elias och Scotson (1999) i 

syfte att förklara uppdelningsprocesser som sker i samhället. Det femte avsnittet (3.2.5) rör 
begreppet skvaller, och vilken effekt skvaller har samt vilka konsekvenser det kan leda till. De 
två sistnämnda avsnitten utgör den teoretiska grunden inom vilken den sociala praktiken rör 

sig inom. Det sjätte (3.2.6) och sjunde (3.2.7) avsnittet berör medias roll och nyheter och 
behövs för förståelsen för nyhetskategoriseringen.  

3.2.1 Kollektiva representationer  
Durkheim har med sin teori om kollektiva representationer kommit att kallas för språkets fader. 
Han har inspirerat många initierade tänkare, däribland Searle. Durkheim’s begrepp kollektiva 

representationer har även fått fäste hos, och inspirerat andra kända kulturteoretiker, trots detta 
är länkarna till Durkheim sällan explicita. Durkheim’s begrepp ligger till grund för Foucaults 

teoribildning och har också varit en förutsättning för såväl Lévi-Strauss, Saussure och Barthes 
teoretiska bidrag (Alexander, 1988).  
  Representationer kan närmast liknas vid föreställningar eller tankar kring ett specifikt 

fenomen. Dessa föreställningar är en förutsättning för att individen ska kunna anpassa sig till 
samhället, men också en förutsättning för att kunna förändra samhällets strukturer. Kollektiva 

representationer är således enhetliga, samstämmiga eller kollektiva föreställningar om ett 
specifikt fenomen. Dessa delas av medlemmarna i ett eller flera organ inom samhället. Dessa 
föreställningar (representationer) är en förutsättning för att samhällets agenter ska agera 

enhetligt i syfte att organen ska tjäna samhällskroppen (Durkheim, 1995).  
  Representationerna kan också ses som en dikterad eller påtvingad kongruens inom och 

mellan de samhälleliga organen. Denna kongruens förs sedan vidare mellan generationer, och 
för att kongruensen ska upphöra krävs att de kollektiva föreställningarna rivs upp och 
förändras. Sammanfattningsvis kan dessa representationer ses som sociala, vetenskapliga, 

kulturella paradigm som styr och präglar vårt tänkande och handlande, för att bryta dessa 
mönster måste vi ifrågasätta våra ”sanningar” (Durkheim, 1961).   

  Kollektiva tankar och ideologier skapar inte en verklighet, istället kan de reproducera en 
verklighet. Språket och begreppsapparaten är en produkt av kollektiva representationer och en 
förutsättning för att förstå och förklara samhället. Samhället representerar fakta och 

erfarenheter vilka kan förstås först när de blivit namngivna (Durkheim, 1961).  

3.2.2 Diskurs  

Foucault studerade språket i form av diskurser. Diskurserna såg Foucault som ett system av 
representationer. Diskurs kan ses som samstämmiga utsagor rörande ett specifikt fenomen4 och 
varje diskurs kan antas representera kontextuell kunskap om det specifika fenomenet. Foucault 

menar att vi, genom att undersöka hur begrepp och ord skapas, sprids och fördelas kan urskilja 
vissa regelbundenheter. Dessa språkliga regelbundenheter väljer han att benämna diskursiva 

formationer (Hall et al., 2013).   
  Det kan också antas finnas övergripande samhällsdiskurser, som är vedertagna för fler fält 
än ett. Diskursen kan därför liknas vid en ram inom vilken det är legitimt att utrycka sig på ett 

                                                                 
4 Foucault definierar dock inte begreppet. Istället menar han att han mångfaldigat dess betydelse ”ibland är den 

alla utsagornas generella område, ibland är den en individualiserbar grupp av utsagor, ibland är den en 

regelbunden praktik som redogör för ett visst antal utsagor.” (Foucault 2011, s. 102). 
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visst sätt om ett visst fenomen i en viss kontext. Foucault menar att en lika intressant del när 
en undersöker diskurser är att undersöka det som inte sägs. Med andra ord de utsagor som 

utesluts och/eller begränsas av diskursen. Det kan alltså antas existera en dominerande diskurs, 
detta innebär dock inte att det finns en total enighet i förklaringen av fenomenet. Men den 

dominerande diskursen besitter makten att definiera och styra samtalsklimatet. Diskurserna kan 
således utgöra en inskränkning av vår språkliga kreativitet (Foucault, 2002, Nilsson, 2008).  

3.2.3 Diskursens makt  

Foucault intresserade sig för de samhälleliga processer som styr och präglar diskurs-
produktionen. Han menade att dessa processer inte sällan använder sig av diskurser i syfte att 

” avvärja dess [oppositionens] makt och hot, att bemästra dess slumpmässighet och kringgå 
dess tunga, skrämmande materialitet”5 (Foucault, 1993, s. 7). De som besitter makten över 
diskurs-produktionen kan således avfärda oliktänkande som lögnare eller dårar (Foucault, 

1993). Diskurserna är därför djupt ideologiskt förankrade, då de styrs och präglas av de 
institutioner, grupper och individer som besitter ekonomisk, kulturell och social makt. Där 

media är en av dessa institutioner.   
  Media och de texter som publiceras i tidningar kan ses som institutionaliserade, legit ima 
narrativ i samhället. I dessa texter kan samhällets representationer förstås. Det vill säga, 

texterna är inte löst sammansatta ord, utan ord som tillsammans skapar mening. Denna mening 
torde inte vara helt oberoende av samhällets allmänna representationer utan bör snarare ses 

som ett utryck för dessa. Narrativen säger således någonting om omgivningen och blir också 
”verkliga” först när vi väljer att tro på dessa och således väljer att agera utefter dem 
(Chouliaraki, 2006, Fairclough, 2006).  

  Bauman (2002) som studerat det postmoderna samhället har också, likt Foucault, undersökt 
maktbegreppet. Ett komplicerat begrepp med ett antal definitioner. Bauman väljer istället att 

beskriva kärnan i makten.   

Kärnan i all makt är rätten att definiera med auktoritet, och den stora insatsen i maktkampen är tillägnelsen 

eller bevarandet av rätten att definiera och, inte mindre viktigt, rätten att ogiltigförklara och ignorera de 

definitioner som kommer från det fientliga lägret (Bauman, 2002, s. 250). 

Korrelationen mellan språk och makt är flagrant. Individer och grupper som känner sig 
komfortabla i en dominant ideologisk kontext har rimligen större förståelse för, och kunskap 

om, den kommunikation och de språkliga uttryck som uppfattas som korrekta i just den 
kontexten. Något som ger dem ett försprång i tolkningen av den specifika verkligheten och 

således vad som anses som, inom kontexten, som "rätt" (Fook, 2012). Diskurser ändras/raseras 
genom en diskursiv kamp. Denna kamp syftar till att de mindre diskurserna tar sig mer och mer 
utrymme för att senare bli allmänt accepterade och tagna för sanningar (Fook, 2012). 

Diskursiva förändringar torde därför närmast liknas vid paradigmatiska förändringar, där 
språket rörande ett specifikt fenomen ändras i takt med att samhället, vetenskapen och 

ideologier utvecklas.  

3.2.4  Moralisk differentiering  
Begreppet moralisk differentiering är av intresse i denna studie, då studien ämnar att söka svar 

på hur den andre framställs i media. Begreppet syftar till en socialt konstruerad moralisk 
hierarki. Denna hierarki existerar inom samtliga grupper. Vissa i gruppen beter sig mer 

klanderfritt än andra i gruppen, i den mån att de agerar mer moraliskt korrekt än de andra 

                                                                 
5 Denna avvärjning kan ske på tre olika plan. Det första benämns ”förbudet” och  syftar till den allmänna 

uppfattningen om att det finns vissa fenomen som man inte får tala om i vissa sammanhang och kontexter. Det 

syftar också till den allmänna bilden av att vem som helst inte kan uttala sig i vad som helst. Det andra syftar till 
att poängtera distinktionen mellan förnuft och vansinne. Detta genom att illegitimera underliggande diskurser som 

vansinniga. Det tredje planet poängterar distinktionen mellan vad som är sant och falskt. De underliggande 

diskurserna avfärdas således som osanningar (Foucault, 1993). 
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deltagarna i gruppen. De rättar sig efter normer och lagar och följer också den allmänt 
accepterade kulturella koden. Denna typ av hierarki syftar till att vidmakthålla en befint l ig 

struktur och en differentiering mellan de etablerade och de uteslutna. Differentieringen blir 
också stämplande då den tenderar att tillskriva outsidergruppen dåliga egenskaper, inte sällan 

baserade på de värsta egenskaperna som uppvisas i gruppen. Dessa egenskaper tas som 
självklara och internaliseras av hela gruppen. På samma sätt fungerar det i den etablerade 
gruppen, men där tycks det värde som är mest respektabelt bli det representativa för hela 

gruppen (Elias & Scotson, 1999). På detta sätt blir distinktionen mellan de etablerade och de 
uteslutna än mer påtaglig då majoriteten representeras av sina bästa egenskaper och minorite ten 

blir representerad av sina sämsta. Rent konkret innebär detta att om en etablerad gör en 
moralisk klandervärd gärning kommer detta att överskuggas av en annan etablerads klanderfr ia 
gärning som blir representativ för gruppen. Tvärtom fungerar det om en outsider gör en 

klanderfri gärning kommer denna att överskuggas av en annan persons klandervärda gärning 
som blir representativ för gruppen (Elias & Scotson, 1999). Givet detta; Vilka klanderfr ia 

respektive klandervärdiga handlingar av vivallaborna framställs i lokalmedia? Hur kan dessa 
tänkas bidra till inkludering eller differentiering av invånarna och vad säger de om 
Vivallaborna som grupp?  

3.2.5 Skvaller  
Skvaller kan närmast liknas vid nedsättande utsagor om en tredje person som två eller flera 

kommunicerar med varandra (Elias & Scotson, 1999). Det finns även positivt skvaller, så kallat 
berömmande skvaller. Detta skvaller är emellertid av samma karaktär, men utsagorna är till 
skillnad från det negativa skvallret positiva. Skvallret kommuniceras genom så kallade 

skvallerkanaler. Dessa skvallerkanaler är olika välutvecklade. I samhällen med välutveck lade 
skvallerkanaler och där samanhållningen är god kan skvallret ha en positiv effekt, men i 

samhällen med dålig sammanhållning och begränsade skvallerkanaler kan skvallret ha en 
stämplande effekt (Elias & Scotson, 1999).  

  När det rör sig om skvaller där skvallrets subjekt och objekt befinner sig på olika nivåer i 

den sociala hierarkin kan skvallret istället för att ha en integrerande funktion få en segregerande 
funktion där distinktionen mellan subjektet och objektet späds på. Att skvallret tär på en social 

grupp betyder emellertid inte att samma skvaller är negativt för andra grupper. Istället kan det 
fungera tvärt om. Personer som inte tillhör den beryktade gruppen kan stärka sin 
sammanhållning och överordnade position genom skvallret. Skvallret i sig kan således leda till 

en moralisk differentiering där skvaller om en persons klandervärdiga handlingar blir 
representativa för hela gruppen (Elias & Scotson, 1999).  

3.2.6 Mediation och mediatization  
Begreppen mediation och mediatization förekommer ibland inom kritiska diskursanalyser 
(Fairclough, 2006). Jag ska kort förklara begreppen här då de ger en inblick i medias uppdrag 

men också dess påverkan av politiken och lokalsamhället. Mediation syftar till medias uppdrag 
att rapportera om nyheter, nyheter som inte enbart rör vår direkta fysiska sfär. Men begreppet 

torde också gå att applicera även på vår psykiska, kulturella och sociala sfär. Det är också ett 
medium som hjälper oss att se och i viss mån kommunicera med distanserade ”andra”. 
Kommunikationen är dock bunden till mediet. Vi kan inte ställa frågor hur som helst utan får 

förlita oss på att media besvarar de frågor som antas vara relevanta i sammanhanget 
(Fairclough, 2006). Skildringarna av de distanserade andra styrs av det allmänna, politiska och 

mediala intresset. Något som påverkar utbudet av skildringar och skildringarnas karaktär. Inte 
sällan fokuseras enbart på att skildra eller rapportera om lidande något som inte alltid bidrar 
till en rättvis bild av den ”andre” (Chouliaraki, 2006).   

  Mediatization syftar till medias påverkan på politisk och ideologisk diskurs. Mediatiza t ion 
kan ses som en tvåsidig process där media å ena sidan ses som en modern institution och social 
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institution som andra institutioner bör anpassa sig efter. Å andra sidan ses media som en 
integrerad del av institutioner såsom politik, arbete, familj och religion. Detta då dessa 

institutioner kommunicerar via massmedia. Media kan således ses som en portal där 
institutioner kan synliggöra sig, sprida sina budskap och ta del i den offentliga debatten. På så 

sätt distribuerar media symboliska resurser och skapar också formella och informella regler 
(Hjarvard, 2008). 

It is the basis for the thesis of the medialization of science: With the growing importance of the media in 

shaping public opinion, conscience and perception on the one hand and a growing dependence of science 

on scarce resources and thus on public acceptance on the other, science will become increasingly media -

oriented (Weingart, 1998, s. 872) 

3.2.7 Nyheter  
Media har en kultiverande effekt på mottagaren och samhället och kan således frambringa 

aktion eller passivitet hos mottagaren. Detta kan exemplifieras genom begreppet mediadrev, 
som syftar till monotona beskrivningar av fenomen som anammas av ett antal 
mediepublicerande organ, i syfte att uppmärksamma exempelvis politiska eller rättsliga 

skandaler. Inte sällan leder dessa drev till någon form av samhällelig aktion som i sin tur kan 
mynna ut i någon form av samhällelig förändring.    

  Chouliaraki (2006) delar in nyheter i tre olika kategorier; Adventure-, Emergency- och 
Ecstatic news.   
  Adventure news syftar till nyheter som skildrar lidande utan medlidande. Dessa nyheter 

skildrar enskilda eller slumpvisa händelser och saknar en etisk dimension då omgivning och 
vittnen till händelsen inte hörs. Adventure news är inte sällan beskrivande texter som enbar t 

fokuserar på ”fakta”. Texterna syftar till att förklara en händelse snarare än att skildra en 
situation och saknar således flera perspektiv och värdediskussioner. Texten fokuserar på att 
redogöra data kring offren och omständigheterna som ledde till fataliteten. Offren utrycks i 

nummer (Mer än 10 uppges vara skadade) och omständigheterna återger lokaliseringen (i X, 
en förort belägen X kilometer från X, i korsningen mellan X och Y), beteendet (under ett 
upplopp), kausaliteten (ungdomar bosatta i området tros vara orsaken till turbulensen) och 

slutligen tiden (vid 19-tiden igår).   
  Orsaken till händelsen beskrivs inte vidare. Texterna fokuserar inte sällan på enstaka 

händelser i en händelsekedja. Dessa rapporteras som slumpmässiga singulära händelser. Detta 
begränsar mottagarens förmåga att se ett sammanhang och motiverar inte mottagarna till någon 
form av förändringsaktion.  

  Emergency news syftar också till texter som skildrar lidande men som skapar medlidande. 
Denna typ av nyheter syftar till komplexa berättelser vars syfte är att beskriva en bredare del i 

händelsekedjan. I texten lyfts personliga historier in och de offer som förekommer i texten 
humaniseras. Detta ger mottagaren en möjlighet att se ett sammanhang och kan således bidra 
till någon form av aktion.    

  Ecstatic news syftar till att beskriva lidande och identifikation. Nyheterna syftar till att 
skildra extraordinära händelser, och ryms sällan i en artikel eller ett nyhetsinslag på TV. Dessa 

nyheter är multimodala, de beskrivs med hjälp av olika mediala instrument såsom 
ljudupptagningar, fotografi, text, animationer och inte sällan rörliga bilder. Exempel på extatisk 
nyhetsrapportering är rapporteringen från terrordåden i Paris 2015, där ett flertal oskyldiga 

människor skjuts ihjäl. Rapporteringen kring händelsen täcker alla nyhetskanaler och finns i 
alla tänkbara format. Flera historier hörs om offren, om offrens anhöriga, flera sakkunniga 

utfrågas och statsöverhuvuden söks efter kommentarer. Runt om i världen visas trikoloren, de 
franska färgerna, och uttrycken ”JeSuisParis” (Jag är Paris) och ”PrayForParis” (be för Paris) 
dyker upp på sociala medier och i nyhetsreportage som en del i den identifikationsprocess som 

denna typ av rapportering medför (Braeuer, 2015, Hagström, 2015).  
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3.3 Introduktion till det diskursanalytiska förfarandet 

Den kritiska diskursanalysen syftar till att blottlägga hegemoniska samhällsförhållanden och 

lämpar sig därför för studier inom det sociala fältet (Bergström & Boréus, 2005). Den kritiska 
diskursanalysen, CDA är en metod som influerats av Norman Fairclough och Lilie Chouliarak i. 

Denna analysmodell fokuserar inte enbart på lingvistiska analyser utan ämnar även att sätta in 
språket i en samhällelig kontext. Fairclough menar att diskursen inte bara är djupt förknippad 
med makt, utan också med ideologi. För att förstå texten behöver vi också förstå dess 

samhälleliga kontext (Fairclough, 2003) Chouliaraki kompletterar Fairclough’s analyt iska 
ansats med att även inkludera vilka känslor nyheterna ämnar att frammana hos sina läsare. Med 

hjälp av Chouliaraki’s nyhetskategorisering kan också kortare texter analyseras, något som 
möjliggör en analys av fåordiga nyhetstexter. CDA delas i denna studie in i fyra delar: 

1. Den lingvistiska praktiken, som fokuserar på analys av syntax och ordval. 

2. Den diskursiva praktiken, som fokuserar på hur och var texten publiceras, produceras 
och distribueras samt vem/vilka som kan ta del av diskursen.   

3. Den sociala praktiken, som syftar till relationen mellan texten och andra samhälleliga 
fenomen. Mycket kortfattat går denna relation att studeras genom att analysera diskursen ur 

en teoretisk och samhällelig kontext. Diskursen påverkas av samhälleliga strukturer och 
ekonomiska och ideologiska förutsättningar. För att förstå diskursen behöver du vara 

medveten om dessa faktorer. 

4. Kategorisering av nyhetstext. Fokuserar till att åskådliggöra nyhetstexternas karaktär. Hur 
ser nyhetstexterna ut och vilka känslor ingjutes hos läsaren?  

Sammanfattningsvis ämnar jag i den första fasen analysera den faktiska texten, ordvalen och 
ordfogningen. I den andra fasen analyseras producenterna och mottagarna av texten. I den 

tredje fasen analyseras kontexten som möjliggör diskursen och i den fjärde fasen analyseras 
nyhetstexternas karaktär utifrån vilken känsla de ämnar att uppnå hos läsaren.   

  Fairclough’s modell ger mig möjlighet att förstå diskursen kring förorten på ett fördjupat 
sätt. Låt mig dock förtydliga att jag enbart inspirerats av modellen och ämnar inte tillämpa den 
till fullo. Istället anpassar jag analysmetoden för att på ett så tillfredställande vis som möjligt 

besvara mina frågeställningar. Jag kommer därför selektivt utesluta vissa delar som jag inte 
finner relevanta för mitt syfte. Tillexempel utesluts moment där anföringsverb ska studeras. 

Med anföringsverb åsyftas de ord som används för att beskriva en verbal handling. Detta blir 
extra intressant om två verbala utsagor står mot varandra. Är det så att den ena partens verbala 
handlingar beskrivs i ordalag som ”understryker”, ”berättar”, ”förklarar”, eller ”meddelar” 

tillskriver journalisten högre tilltro till källan än om ord som ”uppger”, ”hävdar”, ”påstår” 
används. Detta är dock inte aktuellt att studera i detta fall då texterna i regel inte återger några 

utsagor.  Även moment som intertextualitet och transitivitet utesluts då de inte lämpar sig för 
det material som avser studeras. De moment som ingår redogörs för nedan: 

3.4 Den lingvistiska praktiken 

Den lingvistiska praktiken delas här in i två delar. Analys av syntax (ordfogningen) och ordval.  

3.4.1 Analys av syntax 

Transformation  

Det kan antas finnas utsagor som är mer eller mindre beskrivande. Det finns utsagor som har 
en mer fyllig och holistisk beskrivning av en händelse och utsagor som tenderar att exkludera 

eller frångå vissa detaljer i ett skeende. Transformation syftar till det sistnämnda. Exempelvis 
kan påståendet ”Kalle är aggressiv” frångå vissa detaljer. En utsaga som kan tänkas vara mer 
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fyllig kan vara: ”Då skrek Kalle…”, ”Sen sade han…”, ”Sen gjorde han…” (Boréus & 
Bergström, 2005).  

  Det är också av vikt att redogöra för vilka sorters handlingar de olika aktörerna sägs utföra. 
Vilka aktörer beskrivs som fysiskt handlande, påverkade, vilka beskrivs som tänkande. Vilkas 

verbala handlingar väljer man att berätta om?” (Boréus & Bergström, 2005 ). 

Nominalisering 

Nominalisering är en form av transformation och syftar till att adjektiv eller verb som kan 

beskriva en händelse ersätts med substantiv. Detta leder med andra ord till att agenter eller 
mottagare utesluts från texten. Detta gör att ansvarsfrågan kan uteslutas. En nominalisering kan 

exempelvis vara begreppet ”kvinnovåld” för att beskriva mäns våld mot kvinnor (Boréus & 
Bergström, 2005). 

Passivering 

Passivering är ytterligare en form av transformation och syftar till att mottagaren kommer i 
fokus snarare än aktören. Detta tillåter också texten att helt utesluta aktören. Detta kan komma 

att försvåra för läsaren att förstå orsakssamband och ansvarsfrågan (Boréus & Bergström, 
2005).  

3.4.2 Analys av ordval 

Metaforer 

Metaforer syftar till bildliga uttryck eller liknelser. Där metaforiska uttryck syftar till uttryck 
såsom "arbeta i motvind", "ta det med en nypa salt" och "lindad runt lillfingret". Metaforer och 
liknelser kan användas i syfte att kognitivt övertyga mottagaren hur världen borde uppfattas. 

Metaforerna inger därför vissa känslor hos mottagaren, och är därav av relevans att studera 
(Boréus & Bergström, 2005). 

Dysfemism/Eufemism 
Syftar till att undersöka om texten innehåller pejorativa (dysfemistiska) eller förskönande 
(eufemistiska) uttryck i syfte att förstärka effekten av ett fenomen. Soctant istället för 

socialsekreterare är ett exempel på en dysfemistisk omskrivning, samtidigt som miljöarbetare 
kan ses som en eufemistisk omskrivning av sopgubbe. Dysfemism kan användas i syfte att 

underminera en person, grupp eller institution samtidigt som eufemism kan användas för att 
styrka en individ, grupp eller institutions trovärdighet (Fairclough, 2003).  

Alienering  

Alienering syftar till formuleringar som distanserar och utmålar den andre som annorlunda 
eller avvikande. Det kan röra sig om förfrämligande och avhumaniserade formuleringar 

(Fairclough, 2003). 

3.5 Den diskursiva praktiken 

Den diskursiva praktiken är det andra benet vilken CDA vilar på. Detta steg ämnar att 

undersöka vem eller vilka som publicerar och distribuerar diskursen, vem eller vilka diskursen 
riktar sig till och vem eller vilka som inte kan eller får ta del av diskursen.  

Till vem är texten skriven? 
Det är av vikt att redogöra för vem/vilka texten berör. Lika viktigt är det att undersöka vem 
eller vilka som berörs av texten. Är det tillexempel en politiker eller tjänsteman som riktar sig 

till arbetslösa, eller är det politiker som talar om arbetslösa till arbetare? Texten säger något om 
maktförhållandet och kan lätt bidra till stigmatisering om den används på ett visst sätt 

(Fairclough, 2003).  
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Av vem är texten skriven, vem tar sig friheten att tolka förorten?   
Framgår det vem som skrivit texten och hur personens agenda ser ut?   Den verkande kraft som 

ligger bakom texten utövar en form av dold makt som inte är tvingande utan diskursskapande. 
I syfte att reducera risken för ideologisk, politisk manipulation bör läsaren därför ställa sig 

frågan; Vilken verkande kraft ligger bakom texten? Skribenten har inte sällan har en politisk 
agenda eller en politisk beställare (Fairclough, 2003).   

Vem/ vilka får inte tolka förorten?  

Lika viktigt det är att undersöka vad som sägs och vem som säger det är det att undersöka 
utsagor som inte får diskursivt utrymme (Foucault, 2002).  

3.6 Den sociala praktiken 

Den sociala praktiken är det tredje benet vilket analysen vilar på och det ben som skiljer den 
kritiska diskursen från andra diskursanalyser. Den sociala praktiken syftar till att sätta in 

diskursen i en ideologisk och teoretisk kontext. Diskurser styrs och präglas av ideologier 
samtidigt som de också styr ideologierna. Detta öppnar upp för ett flöde av makt där diskurser 

som uttrycker dominerande ideologier tenderar att få större utrymme (Fairclough, 2003). Detta 
avsnitt analyseras därför utifrån följande frågeställningar: 

– Vilken ideologisk kontext kan antas ligga bakom formuleringen? 

– Hur kan diskursen förstås utifrån teoretiska utgångspunkter?  

3.7 Kategorisering av nyhetstext 

I analysens fjärde del avser jag att granska nyheternas karaktär utifrån Chouliaraki’s (2006) tre 
nyhetskategorier. Detta gör jag genom att systematiskt söka igenom Nerikes Allehandas, NA, 

databas efter artiklar som direkt rör Vivalla. Jag kommer sedan att sortera in dem efter följande 
kriterier:  
  Till Adventure News hör nyheter som skildrar lidande utan medlidande. Dessa nyheter 

skildrar enskilda eller slumpvisa händelser och saknar en etisk dimension då omgivning och 
vittnen till händelsen inte hörs.  
  Till Emergency news hör texter som skildrar lidande men som skapar medlidande. Denna 

typ av nyheter syftar till komplexa berättelser vars syfte är att beskriva en bredare del i 
händelsekedjan. I texten lyfts personliga historier in och där offer humaniseras.  

  Till Ecstatic news hör texter som skildrar lidande och leder till identifikation. Nyheterna 
syftar till att skildra extraordinära händelser, och ryms sällan i en artikel eller ett nyhetsins lag 
på TV. Dessa nyheter är multimodala, de beskrivs med hjälp av olika mediala instrument 

såsom ljudupptagningar, fotografi, text, animationer eller rörliga bilder.  

4. Studiens ontologi 

Nedan redogörs för studiens ontologi, hur jag ser på generaliserbarhet, objektivitet och 
tillförlitlighet. Jag för också ett etiskt resonemang om min roll som potentiell medskapare av 

förtryckande diskurser och hur jag gått tillväga för att minska risken för att jag som skribent 
ska uttrycka mig på ett sätt som späder på en dikotomi och således bidrar till att upprätthålla 
ett eventuellt förtryck.  

4.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Denna studie vilar på en poststrukturalistisk grund. Poststrukturalismen är en filosofisk 

inriktning som ersatt och också frigjort sig från den traditionella strukturalismen. Trots detta 
avståndstagande återfinns vissa av strukturalismens grundläggande element. Ett av dessa 
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element är Saussures språkteori och tron på språket som en meningsskapande institut ion. 
Poststrukturalismen präglas till skillnad från strukturalismen av en misstro till förnuftet och 

vetenskapen och förpassar idéer om total kunskap (Krause-Jensen, 1985).   
  Poststrukturalismen avvisar också strukturalismens idéer om strukturer som 

meningsskapande institutioner och menar istället att detta meningsskapande är under ständig 
påverkan och således inte statiskt eller förpassat till en viss struktur (Storey, 2006).  
  Inom strukturalismen talar en om språket som bestående av tecken eller signs. Dessa signs 

antas bestå av två delar; signifier och signified. Där signifier, närmast översatt ”de 
betecknande” syftar till den text som producerats och där signified, närmast översatt ”det 

betecknade” syftar till de associationer och mentala bilder vilka skriften framkallar. Slås dessa 
två delar ihop bildar de ett sign, eller tecken. Via associationer och mentala bilder fyller vi det 
betecknande med mening, utan mening är det bara krumelurer på ett papper (Storey, 2006).  

  Inom poststrukturalismen finns ingen absolut sanning eller konstant verklighet, det finns 
däremot relativa sanningar som är signs vilka delas av flera, vilket inte heller utesluter att det 

finns mer än en relativ sanning (Storey, 2006).   
  Lacan är en av poststrukturalismens förgrundspersoner. Han menade att det är genom 
språket vi blir till subjekt. Men subjektet är inte enbart en konstruktion av språket. Lacan (i 

Sarup, 1993) ställde sig också frågande till den normalisering det vardagliga språket bidrar till. 
Att i vardagligt tal prata nedsättande eller oreflekterat kring en grupp människor kan 

normalisera utanförskap och således stigmatisera grupper eller individer. Våra identiteter och 
tankemönster är således bundet till vår omgivning (Sarup 1993). Du är den du är först i relation 
till andra.   

  Poststrukturalismen hävdar därför att teorier som gör anspråk på ”den objektiva sanningen” 
bibehåller strukturer, gränser och hierarkier. En viktig aspekt för ett kritiskt socialt arbete är att 

arbeta för att främja ett samhälle fritt från dominerande grupper, exploatering och förtryck. För 
att detta arbete ska vara möjligt är det viktigt att förstå existerande dominerande strukturer, 
men också hur samhälleliga fenomen konstrueras genom socialt samspel och hur fenomenen 

kan upplevas och förstås olika beroende på position, institution och kontext (Fook, 2012).  

4.2 Förhållningssätt till verkligheten 

Centralt i en diskursanalys är inte att beskriva eller skildra en objektiv verklighet utan analysera 
texter och material utifrån ansatsen att dessa är en del av en verklighetsskapande institut ion. 
Det blir därför intressant att analysera vilka texter som gör anspråk på sanningen, men också 

vilka sanningsbilder som inte ges uttryck (Fejes & Thornberg, 2015). Jag som författare i detta 
arbete är således också en del av en diskurs och de ord som skrivs här är i viss mån 

diskursskapande. I och med att jag är medskapande i en diskurs är det viktigt att vara reflexiv 
i förhållande till min text. Gör min text anspråk på en ”sanning”? Vilka andra ”sanningar” ges 
inte uttryck i min text? Hur kan min text leda till en dikotomisering av samhällsmedborgare? 

Kan den leda till en inkludering? Med andra ord; Vilka kategoriseringar och strukturer är min 
text med och vidmakthåller?   

  Av anledning att det inte finns några objektiva sanningar ses all text som uttryck för en 
diskurs. Texten kan inte vara mer eller mindre viktig och det går inte underminera någon text 
med anledning att den inte är presentabel eller sanningsenlig. Därför är det mindre viktigt att 

empirin är insamlad genom strukturerade sökningar.  
  Det innebär emellertid inte att resultatet inte kan vara generaliserbart6. All vetenskap bör ha 

generaliserande anspråk (Danermark et al., 2003). Att studien är generaliserbar behöver dock 
inte betyda att den är replikerbar i den bemärkelsen att en annan forskare skulle dra exakt 

                                                                 
6 Generaliserbarheten inom kvalitativa studier, inom vilken kategori denna text tillhör, går ut på att försäkra läsare 

om att det fenomen som beskrivs också går att applicera på andra, likartade områden. 
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samma slutsatser. Forskarens egna förförståelse kommer att påverka analysen och slutsatserna. 
Studien är dock generaliserbar i den mån att den avser att förklara diskursiva strukturer och 

maktförhållanden som kan antas vara generellt förekommande i liknande sammanhang. Med 
andra ord går det genom deduktiv slutledning att anta att de diskursiva strukturerna torde 

existera även utanför Vivalla. Det går alltså, med viss försiktighet att anta att resultatet även 
går att applicera på andra liknande tidskrifter som skildrar andra städer vars förorter har 
liknande sammansättning.  

 Det går att diskutera vem som förväntas stå för generaliseringen av resultatet, en fråga som 
diskuteras av Kvale (1997). Är det upp till forskaren eller läsaren att göra generaliseringar av 

resultatet? Är det läsaren som genom att tillämpa samma logik som förs i denna text i andra 
liknande situationer? Detta genom att anamma analysverktygen för att se om resultatet även är 
applicerbart inom andra förorter. Eller är det jag som forskare som ska avgöra om studien är 

generaliserbar eller ej?   
  Min ambition är att förse läsaren med teoretiska och språkliga verktyg för att förstå de 

faktorer som påverkar, vidmakthåller och upprättar diskursen inom vilken vi rör oss. 
Ambitionen är således att bidra till läsarens kunskapsfält vilket förhoppningsvis kan leda till 
en vidgad diskursiv syn på hur förorten framställs.  

4.3 Etiska överväganden  

Att analysera den andre kan uppfattas som problematiskt. Jag kan bidra till en dikotomise r ing 

av den ”andre” något som kan få konsekvenser för gruppen och andra grupper med liknande 
egenskaper (Vetenskapsrådet, 2002). Min text kan således ses som en medskapare av den 
diskurs jag avser att studera. Jag som författare har också en diskursiv makt, en makt att 

kategorisera och stämpla. Jag kan bidra i upprätthållandet eller reproducerandet av en viss typ 
av makt.  Det är därför viktigt att vara reflexiv i frågor rörande detta. Vilken följd får min text 

för medskapandet eller upprätthållandet av en dominerande eller förtryckande diskurs? Det är 
också viktigt att mina resonemang är grundade i teorier och vetenskap. Samtidigt som jag kan 
bidra till att upprätthålla en förtryckande diskurs kan min text också bidra med förståelse för 

diskursen. Den kollektiva representationen kan ändras först när vi blivit medvetna om den. 
Därför är det av vikt att analysera och reflektera över hur en områdesdiskurs skapas och hur 

den kan påverka den andre.  
 I en diskursanalys ses samtliga ord som konstruerande. Detta innebär att det hade varit 
fruktsamt att sätta alla ord i studien inom citationstecken. Detta hade dock lett till en mindre 

behaglig läsning. Därför har jag valt att placera citationstecken runt selektiva ord som jag avser 
att dekonstruera och/eller ord som jag finner centrala för analysen. Citationstecknen används 

med andra ord för att jag som skribent ska kunna avlägsna mig från en viss språkanvändning, 
som kan uppfattas som bidragande till en dikotomi. Det kan röra sig om ord och begrepp så 
som ”oroligheter”, ”stenkastare” eller ”verklighetens Vivalla”. Analyserande begrepp såsom 

”dikotomi”, ”den andre” och ”skvaller” sätts dock inte inom citationstecken.    
  Det är också av vikt att reflektera över vilken bild jag ger av artikelförfattaren och dennes 

text. Därför återger jag i korthet de valda artiklarna. Detta gör jag för att öka transparensen och 
tillförlitligheten och synliggöra de delar i artiklarna jag valt att fästa mitt fokus på. För att 
undvika att misskreditera eller underminera en skribent är jag också vaksam över min 

användning av anföringsverb. Detta innebär emellertid inte att alla anföringsverb är desamma.  
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5. Analys: 

I analysen ämnar jag åskådliggöra de kollektiva representationer som Nerikes Allehanda ger 
uttryck för. De kollektiva representationerna åskådliggörs genom att analysera de narrativ som 
ligger som underlag för denna studie. Detta görs i fyra steg. Inledningsvis analyseras 

debattartiklarnas, ledarartiklarnas och insändarnas lingvistiska uttryck. Sedan analyseras 
domsamma utifrån den diskursiva praktiken och slutligen utifrån den sociala praktiken. 

Analysens fjärde steg analyserar den nyhetstext som berör Vivalla. Tillsammans ger dessa 
analytiska verktyg en bild av området. De visar på vad som är prioriterat att skriva om och vad 
som prioriteras bort. De visar på språkliga utryck som används för att förminska och 

misskreditera den andre och synliggör mönster i rapporteringen om den andre. När hon 
beskrivs som aktivt handlande, när hon beskrivs som passiv och så vidare. Narrativen sätts 

också in i ett teoretiskt sammanhang i såväl steg tre som fyra något som är ett viktigt steg inom 
den kritiska diskursanalysen. Bilden som media ger av området kommer att påverka såväl 
personer i som utanför området. De kollektiva bilderna och de narrativ som ligger till grund för 

dem kommer, för läsaren, att utgöra området. De kollektiva bilderna kommer med andra ord 
att ”bli” platsen själv (Skeggs et al., 2004). 

5.1 Beskrivning av empiriskt material 

Inledningsvis ämnar jag i korthet återge valda artiklar. Detta gör jag för att öka transparensen 
och synliggöra de delar i artiklarna jag valt att fästa mitt fokus på7. När jag återger artiklarna 

gör jag det genom att skriva ut rubriken8 följt av en sammanfattning av texten i artikeln, där 
jag med skribentens ordval försöker återge textens huvuddrag. Jag försöker också primärt ange 

författarens namn, sekundärt författarens initialer eller alias (exempelvis GH, 1997). Framgår 
inget av detta anges istället ”Framgår ej” följt av årtal.  

5.1.1 Presentation av insändare  

1. Verklighetens Vivalla 

Författaren ger en sammanfattning av vad som enligt hen är ”verklighetens Vivalla” där hen 
skriver att hen under de gångna tio veckorna fått sin cykel stulen, bilen vandaliserad och 
utsatt för inbrott. Hens sons snögubbe uppges också sparkats sönder (GH, 1997).  

Min fru gick ner till tvättstugan. Där mötte hon en kvinna som frågade efter en låda med tvätt - och 

sköljmedel som hon lämnat vid maskinen en halvtimme. Den var naturligtvis stulen. Hon berättade att 

kläder, till och med begagnade kalsonger, stjäls ur torkskåpen. […] Det känns för tungt, efter tio veckor i 

Vivalla, att ens försöka förstå hur dessa människor fungerar, som gör sådant. Min femåriga grabb vet 

skillnaden mellan rätt och fel i de flesta situationer. Han har ett fungerande samvete och det är tydligen 

mer än vad ett stort antal fysiskt äldre personer i området har (GH, 1997). 

2. Härjar katthatare i Vivalla?   
Författarna ställer sig frågan om det förekommer så kallade ”katthatare” i Vivalla. Detta efter 

att deras katt Leslie von Sidentass uppges ha försvunnit för att antal dagar senare återfinnas så 
pass illa skadad att ägarna varit tvungna att avliva honom (Greding & Herjö, 1998). 

Frågorna är många. Under sommaren har ett antal katter i området råkat illa ut på olika sätt. Dessa händelser 

har varit för många, och ibland alldeles för uppenbara, för att kunna klassas som "olyckshändelser”. Finns 

här någon som medvetet vill katterna illa?  (Greding & Herjö, 1998). 

3. Stoppa busstrafiken till de skyldiga talar  

Skribenten vill att busstrafiken i Vivalla stängs ”tills de ansvariga börjar tala och redovisa sina 

                                                                 
7 Artiklarna går att läsas i sin helhet, genom hyperlänkarna i referenslistan. 
8 Huruvida det är skribenten själv eller tidningsredaktionen som sätter rubrikerna på artiklarna låter jag vara 

osagt. 
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skäl till att skada och störa!” Skribenten menar att de som ställer till skada inte ”förstår allvaret 
i angreppen”. Skribenten avslutar med att denne ”inte längre vara med att finansiera en 

kollektivtrafik, som inte människorna respekterar!” (Lelass, 2014) 

4. Segregationen dödar 
Fredrik (2015) menar att segregationen i Vivalla vållar stora problem. ”Ännu ett ungt 
människoliv har gått förlorat i det segregerade samhället. Sorgen och bedrövelsen är 
obeskrivligt tung att bära, när en alltför ung människa lämnar jorden, alltför tidigt. Det blir inte 

lättare att bära om anledningen är ett samhällsproblem som vi tillsammans är ansvariga för” 
skriver han.  

  Fredrik (2015) menar att personen inte skulle ha dött om Vivalla varit mindre segregerat. 
Författaren menar vidare att om samhället på allvar vill minska segregationen bör de ställa sig 
frågan om de insatser och interventioner som finns i Vivalla faktiskt leder till minskad 

segregering och ökad integrering. Han vänder sig också mot att begreppet i allt för hög 
utsträckning kopplas samman med boende. Han menar att segregationen även förekommer i 

skolan, på arbetet, i idrotten, inom föreningslivet och annan social gemenskap. Det är med 
andra ord inte enbart den fysiska segregeringen som enligt författaren måste motarbetas. Han 
menar också att ”om beskrivningen av segregation och integration breddas, så blir det även fler 

som bär ansvaret.”.  

5. Föräldrarna måste ta ansvar   

Författaren efterfrågar föräldrarnas ansvar att se över sina barn som ”håller på att avancera på 
den kriminella banan, [och bli] fängelsekunder för resten av livet” Författaren menar att hon 
”var och varannan dag” får höra om ungdomar eller pojkar som gör inbrott och ”förstör hela 

inredningen”, ”som rånar folk vid uttagsautomaten eller i hörnet i anslutningen till Vivalla -
torget.”. Vidare menar författaren att ”boende blir av med sina cyklar eller mobiler på ljusan 

dag.”. Hon ställer sig därför frågan; ”Är det då bra i Vivalla?” Vidare reflekterar hon över 
föräldrarnas roll ”Undrar inte föräldrar var deras söner håller hus på nattetiden och varifrån har 
de fått mobiler eller cyklar?”. Hon avslutar med att konstatera att ”det är synd om ungdomar, 

som inte förstår att varje stöld och rån skadar svårast dem själva i längden.” (Hanna K, 2013). 

6. Cyklande ungdomar förstör nya konstgräsplanen i Vivalla  
Författaren inleder med att tacka kommunen för planen, och menar på att många blev glada när 
planen stod färdig. Författaren blev dock ”mycket upprörd när jag gick förbi fotbollsplanen en 
dag. Såg ungdomar cykla inne på konstgräsplanen innanför staketet. Saknar ord att beskriva 

hur flera barn kan cykla där utan att känna att det är fel. Nu är staketet förstört och vem som 
helst kan komma in på konstgräsplanen.”. Slutligen ber författaren ungdomarna att sluta 

förstöra och tillägger att ungdomarna ska ”sluta säga att Vivalla inte känns som en del av 
Sverige.” (VIVALLABOENDE, 2014) 

7. Dags att göra något i Vivalla   

Författaren menar att ”det börjar bli dags att vanligt folk reagerar nu. Det som händer nu i 
Vivalla gång på gång måste få ett slut. De flesta i Vivalla vet vilka som brukar hålla på med 

otygen men vågar inte göra något.” Vidare menar författaren att föräldrar tycks stå handfallna 
och hävdar därför att det är dags att politiker agerar. ”Nu måste det ställas krav på politikerna 
att ta tag i saken, och inte fega ur och säga att vi måste bygga fritidsgårdar och idrottshallar till 

alla stackars barn som bara har jävelskap att göra annars.” Författaren ”hoppas att någon stark 
kraft i bland annat Vivalla vågar och kan göra något innan det är försent.” (Snart uppgiven, 

2014) 
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5.1.2 Presentation av debattartiklar 

1. Det är inte min bil som har brunnit   
Författaren inleder med att sätta ord på de senaste händelserna i stockholmsförorterna men 

också i Vivalla, där stenar kastats och bilar eldats på. Han skriver att händelserna är ”sorgliga”. 
Vidare menar han att samhället måste stå enat mot denna typer av förstörelse. ”Det är aldrig 
acceptabelt att bränna bilar och kasta sten mot poliser och brandkårer. Polisen har haft en tuff 

situation, men de har skött sitt jobb och nu börjar lugnet långsamt återvända till dessa 
områden.” Vidare fortsätter författaren: ”Jag har varit irriterad på dem som har försökt göra 

stenkastarna till talespersoner för Husby eller andra bostadsområden. Det här handlar inte om 
en strid mellan en stadsdel och resten av samhället. Det är inte min bil, eller andra 
innerstadsbors bilar, som har brunnit. Det är Husbybornas bilar och skolor som har förstörts. 

De allra festa som bor i dessa områden ställer inte upp på våldsverkarnas sida, tvärtom. De vill 
ha tillbaka sin trygghet. ”. Han ställer också en fråga om regeringens arbete med problemen, 

lösningen menar han är att ”skapa en positiv framtidstro i dessa områden. Det gör vi genom att 
satsa på skolan och på jobb.” Han efterlyser också fler arbetsplatser i ”dessa områden”. Han 
vill också sänka skatten för företag som etablerar sig ”i utsatta områden.” Slutligen vill han 

också att skolan ska bli bättre på att möta ”äldre nyanlända elever” (Ullenhag, 2013).  

2. Umgås och upplev det fina i Vivalla  

De upploppsliknande händelserna som ägde rum i Vivalla under en period 2013 har kommit 
att orsaka stora rubriker med bilder på brinnande bilar och liknande något som författaren Idris 
(2013) menar göder högerextrema krafter som ”plocka[r] billiga poäng på att det som händer i 

miljonprogrammen i Stockholm och även här hos oss i Örebro.”. Vidare menar författaren att 
”bränderna [snart kommer] sluta, medias intresse att avta och få kommer att fundera kring vad 

som var gnistan som tände upproret tills nästa gång det börja brinna igen.” De 
upploppsliknande händelserna som ett sätt ”för att kanalisera sin hopplöshet. Här i Örebro är 
det första intrycket snarast att ett gäng unga planerat och genomfört en rad brott för att hänga 

på det som sker i Stockholm”. När författaren under helgen varit ute och nattvandrat mötte hon 
flera Vivallabor. Såhär beskriver hon mötet: ”De festa [sic.] jag mötte var unga. Vi samtalade 

om det som skett, livet i stort och om hur det är att vara unga i dagens värld. Deras ilska och 
avståndstagande över brotten som har skett under helgen var kraftfull. Lika tydliga var deras 
frustration över saknaden av ett jobb och ilska över fördomarna som man möter i vardagen. 

Fördomar som prackas på en för att man kommer från en viss del av staden. Saknaden av 
central samhällsservice där man bor och bristen på arenor där man kan möta andra. Och den 

ständiga känslan av att man inte fullt ut får delta i samhället på samma villkor som alla andra. ” 
(Idris, 2013). 

3. I somras gjorde polisen en [sic.]    

Författaren skriver att polisen i somras gjorde en riktad insats mot vardagsbrotten i Vivalla. Ett 
initiativ som välkomnas. Skribenten menar dock att insatser som den som bedrevs i Vivalla bör 

ske kontinuerligt, inte enbart som tidsbegränsade "projekt" (Framgår ej, 2005). 

4. Vilken bild ger vi av Husby, Rinkeby och Vivalla?    

Författaren ställer sig frågor om journalisternas roll och kunskap om området de skildrar; ”vet 

vi som jobbar med journalistik hur det är att leva där? De flesta av oss bor någon annanstans. 
Vi umgås inte så ofta med människor från förorterna. Vi umgås med varandra och med 

likasinnade.” (Sträng, 2013)  

5. Gör som i Södertälje!  
Skribenten vill skapa ett så kallat ”utvecklingsbolag” i Vivalla. Detta då skribenten menar att 

arbetslösheten i Vivalla är tre gånger högre än kommunens snitt. Utvecklingsbolaget ska syfta 
till att ”minska klyftorna” och det avser också skapa nya jobb (Baastad, 2011).  
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5.1.3 Presentation av ledarartiklar 

1. Sommar- Då stänger poliskontoret  
Författaren skriver att ”det är nu det händer”, och syftar till gängetablering i Vivalla. ”Gängen 

stärker sina positioner, småkungarna dealar fritt och för många ungdomar blir det här 
sommaren de minns som den då de första gången testade narkotika. Knarkade.” Trots detta står 
det lokala poliskontoret i Vivalla enligt skribenten stängt under sommaren. Anledningen som 

skribenten beskriver det ”sommarlov hos polisen”. Skribenten har talat med chefen för 
Vivallagruppen, Fredrik Malm som enligt skribenten bekräftar att polisstationen i Vivalla står 

tom (Nilsson, 2012).  
  ”– Nej, det är ju ingen önskedröm. Vi har flaggat för det här uppåt eftersom det finns ett 
gäng killar vi är oroliga för. Men det är bara att hoppas och hålla tummarna för några av dem 

där ute, säger han.”. Att Vivalla är ett högprioriterat område poängterar skribenten: 
”Polismyndigheten i Örebro har gått ut med att projektet är högt prioriterat” det är främst 

ungdomsbrottsligheten som ska stävjas (Nilsson, 2012).  

2. Vardagen och terrorismen  
Skribenten liknar, med utgångspunkt i en rapport från rikskriminalen, Vivalla med ett ”område 

där kriminella gäng kan härja tämligen ostört.”. Skribenten menar också att spänningen mellan 
muslimer ökar i Vivalla och att en del människor upplever att deras frihet att göra som de vill 

eller klä sig som de vill inskränks då mer ”radikala muslimerna” styr andra. Vidare menar 
författaren att i Vivalla ”finns människor som står lite utanför” och som kan hitta en ”mening 
med livet” genom att slåss för IS (Framgår ej, 2015a). 

3. Vivalla och markbacken ska nystartas  
Vivalla beskrivs av skribenten som ett område som präglas av motstridiga bilder. Vivalla är 

enligt skribenten ”ett problemområde där utanförskapet djupnar” i en ”brokig mångkulture l l 
smältdegel” där alla är som en familj och en ”stadsdel som vittnar om en kollapsad 
integrationspolitik”. Det finns enligt författaren ”mörka inslag i bilden av Vivalla” som 

redovisar siffror på arbetslösheten i Vivalla, som av författaren pekas ut att vara större än 
riksgenomsnittet. Något som enligt skribenten innebär att Vivalla har ”problem”. I Vivalla är 

köpkraften låg och ”misären är aldrig långt bort” enligt skribenten. ”Vivalla och Markbacken 
tillhör de områden i Sverige som har lägst förvärvsfrekvens och där minst 20 procent av 
befolkningen får sin försörjning genom socialbidrag. Också den så kallade 

introduktionsersättningen ligger säkert högre än i riket i genomsnitt. ” (Framgår ej, 2009). 
  Vidare skriver författaren att Ungdomsstyrelsen i en rapport visar att 90 000 unga svenskar 

mellan 20-25 under det gångna året varken arbetat eller utbildat sig något som ”kastar än en 
mörkare skugga över Vivalla” (Framgår ej, 2009).   
  Enligt skribenten är navet ”i det politiska angreppet […] nya nystartscenter som ska arbeta 

brett med att skapa förutsättningar för jobbskapande i varje problemområde.” Skribenten 
avslutar med att skriva att ordet ”utmaning”, när det kommer till Vivalla, inte känns slitet 

(Framgår ej, 2009). 

4. Men skicka dit poliser då!  
Vivalla är enligt skribenten ett område där ”Narkotikahandel pågår tämligen öppet”. Skribenten 

pekar på en rapport utfärdad av rikskriminalen. Vivalla beskrivs också vara ett område där 
”Småföretagare drabbas av utpressning” och där människor inte ”vågar” vittna. Enligt 

skribenten är polisen medveten om” ungefär vilka personer som sysslar med narkotikahande l 
(som är en stark drivkraft bakom många olika typer av brott). Och polisen vet att om 
myndigheten inte har en kontinuerlig närvaro i dessa områden, så breder de krimine lla 

nätverken ut sig. Ingen förvånande slutsats: Detta är inte direkt raketforskning.” (Framgår ej, 
2014 a) 
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5. Integration räcker inte   
Skribenten börjar med att klargöra att det bor nästan 7000 människor i Vivalla, nästan dubbelt 

så många som i Laxå tätort. Ett, enligt författaren, viktigt perspektiv när det talas om problem 
som drabbar Vivalla. Texten publicerades i samband med en skottlossning i Vivalla och 

författaren skriver att det inte är” första gången som det skjuts med skarpladdade vapen i 
området.” Författaren beskriver Vivalla som ett ”komplext område”. ”Å ena sidan människor 
som går till jobbet varje dag. Å andra sidan en alltför stor andel av befolkningen som inte har 

ett jobb att gå till. Å ena sidan har en del människor börjat kalla Skaldegatan för ”Skottgatan”. 
Å andra sidan finns det områden i stadsdelen där det är lugnt.” Vidare menar skribenten att det 

allt för ofta talas om Vivallas problem i termer av integration. Men enligt författaren bleknar 
allt detta då ”det samtidigt finns ett område i Vivalla där langare vet att de relativt öppet kan 
sälja narkotika, utan att åka fast”. Vivalla beskrivs som en ”frizon” för narkotikahandel, något 

som enligt författaren kanske är det ”viktigaste smörjmedlet för annan brottslighet. Det är en 
drivkraft för allt från inbrott till personrån och handel med illegala vapen.”. Skribenten 

efterfrågar kontinuerliga polisiära insatser (Framgår ej, 2014b). 

6. Vad har hänt i Örebro? Vart tog tryggheten vägen?  
Skribenten uppges ha utsatts för ett rån i sitt hem i Vivalla.  Det ska ha rört sig om två yngre 

gärningsmän. De ska ha hotat skribenten med kniv och efterfrågat såväl pengar som guld och 
hjärtmedicin. De ska enligt skribenten ha kommit över en klocka och mobiltelefon. Skribenten 

klargör att förövarna talar på ”främmande språk” (Framgår ej, 2015b).   

Jag ringer 112 och blir snabbt vidarekopplad och får besked att patruller finns i området och en patrull är 

på väg. Jag hinner bara klä på mig så finns polisen på plats. Poliserna är mycket engagerade och 

professionella. Vi berättar ingående vad som hänt och ger en så bra bild som möjligt av rånet. Polisens 

agerande är föredömligt och har en lugnande inverkan, för vilket vi är mycket tacks amma. Efter att polisen 

lämnat oss kontaktar vi glasjouren som kommer snabbt, eftersom de redan finns i området. Det har redan 

hänt ett rån och inbrott (Framgår ej, 2015b).  

Skribenten säger sig vara ”förbannad”, något liknande ska inte behöva ske ”i Sverige, i Örebro 
eller i Vivalla.” Skribenten känner inte igen sig i Vivalla och menar att det inte är samma 

stadsdel som för tio år sedan. Skribenten ska också ha talat med Öbo och som hen beskriver 
”förolämpande attityd” och ska ha påpekat att ”Vivalla inte är det värsta området”. Skribenten 

avslutar med att skriva att hen hoppas att hen ” om något år, bor kvar, kan säga att ”Jag bor i 
Vivalla” och få svaret ”Oj, där händer mycket positivt” istället för ”Uj, hur kan du bo i 
Vivalla?” (Framgår ej, 2015b).  

Hur mycket och hur länge?   
Skribenten menar att Vivalla tillhör ett av de 55 områden som av Rikskriminalen anses ha 

kriminella nätverk med stort inflytande. Skribenten menar att rapportens innehåll av vissa 
ledarskribenter förvrängts då det började skrivas om ”no go-zoner”, ett uttryck som skribenten 
kritiserar. Skribenten menar att kriminaliteten ger sig uttryck i kriminella gäng som etablera t 

sig ibland annat Vivalla. Dessa gäng beskrivs vara ”löst sammansatta nätverk med bred 
förankring i ungdomsmiljön” och beskrivs ha en ”låg strategisk förmåga”. Skribenten menar 

att det borde vara en självklarhet att polisen ”kraftsamlar” i de områden som är ”mer utsatta” 
än andra. Något som enligt skribenten inte varit en självklarhet tidigare (Framgår ej, 2015c).  

 

5.2 Den lingvistiska praktiken 

5.2.1 Analys av insändare 

Analys av syntax:   
Det finns två teman i insändarna när det kommer till hur texten är formulerad. Artiklarna rör 
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antingen internt eller externt skvaller om området (med undantag för artikeln ”Segregationen 
dödar”). Samtliga texter inom kategorin utkräver någon form av ansvar. Det är i allmänhet 

Vivallaborna som ska ta ansvar och i synnerhet enskilda individer.   
  Texten ”cyklande ungdomar förstör konstgräsplanen i Vivalla” är mycket tydlig med 

ansvarsfrågan. Det är ungdomar som förstör, eller som författaren uttrycker det senare i texten 
”flera barn”. Författaren ger sig också i kast med att tolka personernas motiv, detta då den 
skriver ”utan att känna att det är fel”. Texten är kortfattad och saknar formativa inslag. Vad 

tyder på att ungdomarna gör detta ”utan att känna att det är fel”? När skedde händelsen? På 
vilket sätt förstörs planen av cyklar? Författaren skriver också att ”staketet nu är förstört”, är 

det ungdomarna som förorsakat denna skada? Det rör sig alltså om en form av transformation 
där handlingarna som utförs inte förklaras till fullo. Denna transformation ger sig också uttryck 
i författarens narrativ. Ungdomarna i detta fall beskrivs som fysiskt handlande, men inte 

tänkande. De som påverkas klargörs av författaren, det är alla som bor i Vivalla, men i 
synnerhet ungdomar. De verbala handlingarna som beskrivs är få. Det går enbart att utröna en. 

Detta när författaren skriver att ungdomarna (oklart om det är ungdomarna som cyklat på 
gräsplanen) ska ha sagt att ”Vivalla inte känns som en del av Sverige”. Vad narrativet har med 
händelsen att göra framgår dock inte. Menar författaren att detta är anledningen till cyklandet 

på planen, eller är det andra ungdomar som tycker att Vivalla inte känns som en del av Sverige 
till följd av att ungdomar förstört planen?   

  På samma sätt innehåller också texten ”Verklighetens Vivalla” transformationer då agenten 
som framställs som tänkande är skribenten själv, skribentens granne samt skribentens son. 
Agenterna som målas ut som förövare beskrivs inte som tänkande utan enbart agerande. Detta 

förtydligas då skribenten skriver att ”min femåriga grabb vet skillnaden mellan rätt och fel i de 
flesta situationer. Han har ett fungerande samvete och det är tydligen mer än vad ett stort antal 

fysiskt äldre personer i området har.”. Gärningsmannafrågan är med andra ord, lika oklar i 
denna text som i föregående. Här rör det sig om ”ett stort antal” och de ska, enligt författaren 
vara ”fysiskt äldre” än den femårige sonen. Hur gamla de är och hur många det rör sig om, 

framgår dock inte.    
  Vem som har ansvar för att konstgräsplanen hålls intakt och för att tvättstugorna ska vara 

säkra så att kläder inte kan stjälas framgår inte i tidigare texter. Detta kan röra sig om 
passivering, som försvårar för läsaren att utläsa en mångfacetterad bild av ansvarsfrågan. För 
att förtydliga omgivningens ansvar kan det vara av vikt att klargöra ett antal frågor. Här ställs 

frågor rörande texten ”Cyklande ungdomar förstörgräsplanen i Vivalla” som skulle behöva 
förtydligas för att undvika passiverande inslag. Är gärningsmännen över 18 och således själva 

juridiskt ansvariga för förseelserna? Är personerna under 18, vem bär då ansvaret? Föräldrar? 
Andra vårdnadshavare? Vilken veckodag och tid skedde händelsen? Skulle det skett under 
skoltid, är det då skolans ansvar att ha koll på sina elever? Går inte personerna i skolan? Är det 

inte då socialtjänstens ansvar att se till att de har meningsfulla alternativa aktiviteter? Och 
slutligen; föreligger det något brottsligt att cykla på en konstgräsplan?   

  Den andra kategoriseringen inom insändarna syftar till externt skvaller. Det vill säga 
skvaller om området som kommer utanför området. De behandlar andrahandsinformation från 
Vivallabor, press eller politiker. Skribenterna har, till synes, ingen direkt koppling till Vivalla 

och heller inte direkt påverkade av händelserna där. Däremot är de indirekt påverkade, 
alternativt känner ett ansvar att påverka. Hanna K, menar att föräldrarna i Vivalla måste ta 

ansvar för sina ungdomar. Det är en text som i många fall är transformativ då utsagorna är 
mindre deskriptiva. Snarare saknar texten information om agenterna, i synnerhet pojkar och 
föräldrar i Vivalla. Agenterna beskrivs som icke tänkande. Föräldrarna ”förstår inte” att deras 

barn ”håller på att avancera på kriminella banan” och barnen (ungdomarna) ”förstår” inte att 
stölder och inbrott i längden skadar dem. ”Undrar inte föräldrarna var deras söner håller hus 

nattetid?” frågar sig skribenten.   
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   LELASS skriver i sin artikel ”Stoppa busstrafiken tills de skyldiga talar” att 
kollektivtrafiken till Vivalla bör stoppas tills det att de ”ansvariga” träder fram och ”redovisar” 

sina ”skäl” till att ”skada” och ”störa”. Vad som skadas och vem som störs framgår inte. Det 
utgör således en transformation och försvårar för läsaren att se hela händelsekedjan. Vilka 

aktörer skribenten syftar till framgår inte, då de även för skribenten tycks vara okända. Däremot 
beskrivs de agerande som icke-tänkande då de behöver ”förstå allvaret i angreppen”. Detta 
tema går även att utläsa i artikeln ”Dags att göra något i Vivalla”. Skribenten skriver ”Det som 

händer nu i Vivalla gång på gång måste få ett slut”. Vad händer i Vivalla? Hur många gånger 
behöver det ske för att det ska klassificeras som ”gång på gång”? Skribenten fortsätter med 

transformativa inslag i texten ”alla dessa händelser”, utan att definiera vilka händelser som 
åsyftas. Författaren menar att det är en ”klick” som inte kan sköta sig. Vidare skrivs att denna 
klick verkar ”växa”. Vad, vem eller vilka denna ”klick” utgör framgår inte, inte heller hur 

skribenten drar slutsatsen att ”klicken” växer.   
  Agenterna i ”Dags att göra något i Vivalla” är flera. Föräldrarna till ”utövarna” beskrivs  

som passiva och verkar inte ”kunna göra något”. Busschaufförerna tas också upp som agenter. 
Dessa är dock aktiva och ska ”inte behöva riskera liv och hälsa” i tjänsten. På vilket sätt 
chaufförerna i dagsläget utsätter sitt liv för fara framgår dock inte. Andra aktörer är politiker, 

som beskrivs som aktiva och reflekterande, men samtidigt fega då de enligt skribenten snarare 
hänvisar till att ”bygga fritidsgårdar och idrottshallar till alla stackars barn som bara har 

jävelskap att göra annars.”. Barnen som ”bara har jävelskap att göra” och som håller på med 
”otygen” uppfattas som en homogen agent som är aktiv men icke-tänkande.    
  Texterna är inte nominaliserande då de efterfrågar de aktiva agenterna. Ansvarsfrågan är 

såldes central. Däremot är de i vissa fall passiverande då flera av texterna syftar till att klargöra 
utfallet av agenternas handlande snarare än själva handlandet. Det kan tillexempel ses i texten 

”stoppa busstrafiken…” då den utgår från skribenten, i egenskap av skattebetalares ovilja att 
finansiera kollektivtrafiken till människor som inte ”respekterar” den. Även artikeln 
”Föräldrarna måste ta ansvar” är passiverande i den mån att den fokuserar på föräldrarna 

snarare än personerna som ”riskerar att bli fängelsekunder för resten av livet”. Vilket ansvar 
politiker, skola, socialtjänst, polis och andra institutioner har framförs inte heller.   

  Texten, ”Segregationen dödar” skiljer sig från de övriga insändarna då den inte avser att 
skvallra om förhållandena i förorten. Skribenten menar att ansvaret för att bryta segregationen 
vilar på allas ansvar. Begreppet segregation preciseras inte i texten, men författaren menar att 

segregationen inte enbart beror på boendet utan att andra element som skola, arbete och idrott 
är minst lika viktiga kreatörer av segregation. Texten har inga direkta aktörer, däremot 

omskrivs samhället som en enskild aktör. Något som gör ansvarsfrågan något diffus. Syftar 
samhället till samhälleliga institutioner, skattebetalarna eller samtliga individer och 
institutioner som utgör samhället? Har alla ett lika stort ansvar? Finns det några som redan tar 

ansvar?  Det finns med andra ord vissa transformativa inslag i texten 

Analys av ordval  

Samtliga insändare innehåller metaforer eller liknelser. Inte sällan begreppsliga metaforer som 
används i syfte att förstärka en poäng. ”Hoppet” beskrivs i artikeln ”härjar katthatare i 
Vivalla?” nästan vara borta, detta i samband med att katten försvunnit. Skribenten i 

”Verklighetens Vivalla” har ”lätt att hålla sig för skratt” när denne tänker på Vivalla.  
  Det finns med andra ord flera försök till att måla upp den ”andre” som i dessa fall dels är 

katthatare, ungdomar, inbrottstjuvar och ”ett stort antal fysiskt äldre personer i området” som 
avvikande eller annorlunda. Detta är ett utryck för alienering och används på flera ställen i 
texterna. Värt att notera att det i hög utsträckning är personer inom området som målar upp 

bilden av den andre.    
  I texterna framkommer flera formuleringar som späder på en dikotomi mellan innerstaden 

och förorten. Det rör sig om såväl metaforer som dysfemistiska och eufemist iska 
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omskrivningar samt alienerande uttryck. Hanna K använder sig av flertalet metaforer och 
liknelser och menar att föräldrarna skapar en ”gladare” framtid om de bryter pojkarnas 

destruktiva leverne och menar att pojkarna ”avancerar” på den ”kriminella banan”. Personer 
blir, enligt Hanna K, av med sina cyklar och mobiltelefoner ”på ljusan dag”. Skribenten i ”Dags 

att göra något i Vivalla” använder dysfemistiska omskrivningar och alienerande uttryck som 
”fega ur” och att individerna som håller på med ”otygen” är ”barn som bara har jävelskap att 
göra”.  

 Texterna vittnar således om en dikotomisering mellan området och ”innerstaden”. Denna 
dikotomi ger sig uttryck i oförståelse; ”Finns här någon som vill katterna illa?” frågar sig 

skribenterna i ”härjar katthatare…” ”Att ens försöka förstå hur dessa människor fungerar” 
[egen kursivering] skriver GH. Detta samtidigt som VIVALLABOENDE väljer att förklara 
sprickan som att den andre inte känner att Vivalla är ”en del av Sverige”. ”Undrar inte föräldrar 

vart deras söner håller hus” frågar sig Hanna K. ”Förstår de inte, att deras barn håller på […] 
att bli fängelsekunder för resten av livet?” [egen kursivering] frågar hon sig. Först när 

busstrafiken till Vivalla dras in kan de ”ansvariga förstå allvaret” menar LELASS. Dikotomin 
rör sig också om en spricka mellan ungdomar och vuxenvärlden. I texterna finns ett mönster 
av ungdomar som passiva och oreflekterade som behöver vägledning/ disciplinering av 

vuxenvärlden ”Det är synd om ungdomar, som inte förstår” skriver Hanna K. ”Ungdomar 
förstör”, menar VIVALLABOENDE. ”Alla stackars barn som bara har jävelskap att göra” 

[egen kursivering] skriver skribenten till ”Dags att göra något i Vivalla”.   

5.2.2 Lingvistisk analys av debattartiklar 

Analys av syntax   

Debattartiklarnas innehåll är brokigt och det är svårt att utläsa något specifikt mönster. Texten; 
”I somras gjorde polisen en [sic.]” framgår att polisen under sommaren ska ha gjort en ”riktad 

insats” mot ”vardagsbrotten” i Vivalla. Vad den riktade insatsen består i framgår inte, inte 
heller vilken effekt insatsen hade på ”vardagsbrotten” framgår. Det framgår dock att skribenten 
välkomnar initiativet vilket benämns som ”Bra!”. Skribenten skriver också att insatser likt den 

i somras bör ske ”kontinuerligt” och inte enbart som kortvariga projekt. Skribenten sätter också 
ordet projekt inom citationstecken. Texten är kort och således är det få aktörer som beskrivs. 

Den aktör som beskrivs är polisen som beskrivs som aktiv. Personerna som drabbas av 
”vardagsbrotten”, vilka konsekvenser de får för Vivalla och övriga samhället och personerna 
som begår brotten utelämnas ur texten. På samma sätt utesluts övriga samhälleliga institutioner 

och frivilligorganisationer som arbetar brottsförebyggande i området.  
  I den andra texten; ”Umgås och upplev det fina i Vivalla” är ansvarsfrågan en central del. 

Artikeln publicerades i samband med de stenkastningar och bilbränder som tidigare nämnts. 
Skribenten menar att ansvaret vilar på samhället men också de enskilda individerna. Agenterna, 
i det här fallet ungdomarna i Vivalla beskrivs som aktiva och reflekterande. Deras 

områdesanalys integreras i texten.   

Vi samtalade om det som skett, livet i stort och om hur det är att vara unga i dagens värld. Deras ilska och 

avståndstagande över brotten som har skett under helgen var kraftfull. Lika tydliga var deras frustration över 

saknaden av ett jobb och ilska över fördomarna som man möter i vardagen. Fördomar som prackas på en för 

att man kommer från en viss del av staden. Saknaden av central samhällsservice där man bor och bristen på 

arenor där man kan möta andra. Och den ständiga känslan av att man inte fullt ut får delta i samhället på samma 

villkor som alla andra. Den andra agenten, samhället beskrivs också som en aktiv part som motverkar 
arbetslöshet genom diverse satsningar (Idris, 2013).  

Texten ”Vilken bild ger vi av Husby, Rinkeby och Vivalla” syftar till medias gestaltning av 

förorten och de ”upplopp” som skett i förorterna. Ett flertal agenter tas upp i texten. En av dessa 
är en 18 årig man som häktats som misstänkt för ”upploppen” i Husby. Mannen hörs inte men 
beskrivs som en aktiv agent. Andra agenter som beskrivs är skribenten själv som är mycket 
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aktiv i texten. Skribenten har själv tagit del i debatten och ställer frågor till politiker, aktören 
är således både aktiv och reflekterande. Ytterligare två aktiva och reflekterande aktörer som 

presenteras i texten är Peter Götell, ledarskribent i Bohusläningen och Rouzbeh Djalaie, 
journalist bosatt i Husby. Några agenter från Vivalla finns inte beskrivna.  

  Den femte texten i denna kategori är skriven av Erik Ullenhag. Dåvarande 
integrationsminister FP (Nu; Liberalerna, L).  Ullenhag menar att de stenkastningar som ägt 
rum i Husby och Vivalla och andra förorter i allmänhet inte drabbar innerstaden utan i 

synnerhet förorten. ”Det är inte hans bil som har brunnit”, skriver han. Texten berör flera 
agenter. De stenkastande individerna är en agent som inte beskrivs ingående. Det preciseras 

inte vilka det rör sig om eller omfattningen av dess skador. Däremot skriver Ullenhag längre 
ned att ”skolan måste bli bättre på att möta äldre nyanlända elever”. Vad som menas med äldre 
och nyanlända och huruvida dessa har med händelserna i Husby och Vivalla att göra klargörs 

inte. Detta leder till att ansvarsfrågan förskjuts till läsaren. Menar Ullenhag att personerna 
bakom de händelser uteslutande är äldre nyanlända elever? Är det alla äldre nyanlända elever 

eller bara en del?    
 Andra agenter som beskrivs är polisen som beskrivs som aktiv och reflekterande. Det 
framgår att polisen har haft en ”tuff” situation, på vilket sätt framgår inte. Det framgår också 

att polisen har skött sitt jobb och att polisen är villiga att internt ”utreda sitt agerande” under 
händelserna. Andra aktiva agenter är nattvandrare, föräldraföreningar, skolelever och 

”vuxenvärlden”. Det är med andra ord inte vuxenvärlden som ligger bakom händelserna. Den 
sista agenten är de som ”försökt göra stenkastarna till talespersoner för Husby eller andra 
bostadsområden”, en tänkande agent som dock beskrivs ha fel. Ullenhag skriver att han 

”irriterat” sig på dessa personer. Detta då de ”allra flesta som bor i dessa områden ställer inte 
upp på våldsverkarnas sida” och att de istället ”vill ha sin trygghet tillbaka”. Vilka agenter som 

försöker göra stenkastarna till talespersoner framgår inte.   
  I texten ”Vivalla och markbacken ska nystartas” beskrivs Vivalla som en brokig stadsdel 
där ”alla är som en familj” men också ett ”problemområde” där ”utanförskapet djupnar”. 

Vidare skriver författaren att området vittnar om ”en kollapsad integrationspolitik”. Vad som 
menas med att utanförskapet djupnar framgår inte. Inte heller vad som gör området till ett 

”problemområde”. Vari ligger problemet? Är problemet permanent? Det framgår inte heller 
om det är skribenten som tycker att området vittnar om en kollapsad integrationspolitik eller 
om det är personer i eller utanför området som vittnar om detta? På vilket sätt har 

integrationspolitiken ”kollapsat”? Har integrationen fungerat tidigare, om så är fallet, när 
kollapsade den? Detta kan vara viktiga frågor att precisera då det blir lättare för läsaren att 

utkräva ett politiskt ansvar för fenomenet. Vem/vilka hade/har ansvaret för integrationen? 
Vem/vilka satt vid makten vid ”kollapsen”? Vem/vilka satt vid makten dessförinnan?  

Analys av ordval   

Debattartiklarna innehåller i regel metaforer eller liknelser. Inte sällan rör det sig om 

begreppsliga metaforer som används i syfte att förstärka en poäng. ”Enögd”, ”gnistan som 
tände upproret”, ”välputsad fasad” är uttryck som samtliga använts för att skildra medias 

sökande efter ”sanningen”, sanningen även bakom den ”välputsade fasaden” som Helena 
Sträng uttrycker det. Vidare menar hon att media lätt kan bli enögda i sin rapportering och Alaa 
Idris menar att media sällan intresserar sig för att ta reda på vad som var ”gnistan som tände 

upproret”.    
  I texterna används flera dysfemistiska uttryck för att beskriva såväl Vivalla och dess 

invånare. Ullenhag använder i sin text alienerande uttryck då han avhumaniserar personerna 
som kastar sten och bränner bilar. Dessa individer benämns istället för ”stenkastare” och 
”bilbrännare”, d.v.s. agerande objekt snarare än subjekt. Han väljer också att använda ordet 

”utsatta områden” när han talar om förorter, detta utan att närmare precisera detta ordval.  
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5.2.3 Lingvistisk analys av ledare  

Analys av syntax  

Det övervägande temat inom denna kategori är att gestalta kriminalitet(en) i området. Texterna 
poängterar inte sällan att Vivalla är ett område där kriminella gäng har stort inflytande. Artikeln 

”Vad har hänt i Örebro, vart tog tryggheten vägen” är innehållsrik och händelsen [inbrottet] 
beskrivs genom att skribenten uppger datum och ungefärlig tid för inträffandet. Två 
gärningsmän pekas ut, en pekas ut som mer aktiv än den andre. Motivet pekas också, delvis , 

ut. Gärningsmännen är, enligt skribenten, ute efter pengar, guld och hjärtmedic in. 
Gärningsmännen lyckas komma över en mobiltelefon, klocka och medicin. Inget guld. Vidare 

framkommer också att åtminstone en av gärningsmännen är utrustad med kniv. Enligt 
skribenten ska en av gärningsmännen sagt något till den andre på ett ”främmande språk”. Vad 
detta språk är framgår inte, utan lämnas upp till läsaren att dra sina egna slutsatser. Vad som 

för skribenten är ”främmande” framgår ej. Gärningsmännen ska sedan med ”lätthet” svingat 
sig över ett 170 cm högt staket.   

  Texten behandlar också det rättsliga och politiska efterspelet. Skribenten menar att ansvaret 
för tryggheten i Vivalla i hög grad vilar på det kommunala bostadsbolaget Öbo, som också var 
lägenhetsinnehavarens hyresvärd. Även denna del är utförligt beskriven. De handlande 

agenterna framställs som tänkande, poliserna som beskrivs vara ”mycket engagerade och 
professionella”. Dess agerande beskrivs vara ”föredömligt”. Detta då de snabbt uppges vara på 

plats, de ska också ha haft en ”lugnande inverkan” på lägenhetsinnehavarna. Agenterna inom 
Öbo beskrivs också vara tänkande men passiva. ”Vederbörande beklagade utan att mena det 
och ordet återkom likt en papegoja vid flertal tillfällen” och ”Det överlägsna svaret blev att 

Vivalla inte är det värsta området”. Vad detta har med skribentens egen känsla av trygghet 
framgår inte. Ansvaret i denna text skiljer sig således från de övriga inom denna kategori, då 

Öbo pekas ut som ansvariga för de boendes känsla av trygghet.  
  ”Sommar - Då stänger poliskontoret” är en utförlig artikel där skribenten intervjuat 
områdespolisen Fredrik Malm i Vivalla. Personen beskrivs som aktiv och reflekterande. Andra 

aktörer är länspolismästaren Ebba Sverne också hon framställs som såväl agerande som 
reflekterande, detta påvisas då båda agenterna citeras och namnges. Ytterligare en, tillsynes 

homogen, agent är ”ett gäng oroliga killar” eller som de också benämns ”småkungarna”. En 
tillsynes homogen grupp som i texten är passiv och icke-reflekterande. Passiva aktörer som 
också benämns är regeringen, rikspolischefen och justitieministern, dessa aktörer benämns men 

någon handling beskrivs inte, inte heller utkrävs ansvar av aktörerna. Men enligt skribenten är 
detta ett led i den ”kamp” mot ungdomsbrottslighet som aktörerna pekar ut som särskilt viktig. 

Ytterligare en aktör är en anonym poliskälla som framställs som agerande och reflekterande. 
Personen ifråga citeras i texten, och uttrycker att polismyndigheten i Örebro ”gör ingenting åt 
ungdomsbrottsligheten under hela sommaren, mer än vanliga uttryckningar på larm. ” 

  Texten ”Hur mycket och hur länge?” behandlar även den polisens uppdrag i Vivalla och 
skribenten menar att det borde vara ”en självklarhet att polisen ska kraftsamla i just de områden 

som är mer utsatta för brott”, huruvida det är området eller personer i området som är ”mer” 
utsatta för brott framgår inte. Det framgår inte heller vad skribenten menar med ”mer”, i 
relation till vad? Är det andelen brott, dvs. mängden brott som är ”mer” eller är det 

omfattningen av brotten, dvs. brottens karaktär som är ”mer” allvarlig eller är det konsekvensen 
av brotten som är ”mer” drabbande? Skribenten skriver också att det utöver polisiära insatser i 

Vivalla också krävs ”andra insatser”. Vem som ska stå för dessa framgår inte, med andra ord, 
ansvarsfrågan lämnas till läsaren.   
  Aktören ”de kriminella aktörerna” eller ”gängen” framställs som aktiva men icke-

reflekterande. De beskrivs vara ”ostrukturerade” och ”löst sammansatta” något som skiljer sig 
från tidigare texter som tenderar att tala om de kriminella nätverken i Vivalla som en homogen 

grupp. Ytterligare en aktör som beskrivs är ”vissa ledarskribenter på högerkanten”, vem eller 
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vilka som åsyftas framgår inte. Huruvida det enbart är representativt för skribenter på 
”högerkanten” framgår inte. Denna aktör beskrivs dock som såväl agerande som reflekterande 

även om skribenten vänder sig emot deras uttryckssätt. Slutligen beskrivs också 
Rikskriminalens rapport som en aktiv reflekterande agent, som av skribenten uppges ”säga” 

saker och som ”pekar ut” Vivalla som ett område där ”kriminella nätverk har stort inflytande”.  
  Artikeln ”Integration räcker inte” innehåller flera transformeringar. Bland annat skriver 
skribenten att det inte är ”första gången som det skjuts med skarpladdade vapen i området”. 

Vid vilket/ vilka tillfällen det skett tidigare preciseras inte, inte heller om antalet fall skiljer sig 
från övriga områden i Örebro eller rikssnittet. De eventuella skadorna de tidigare skjutningarna 

vållat framhålls inte heller. Det enda läsaren får reda på är att detta inte är första gången.  
 Skribenten menar också att vissa människor börjat kalla Skaldegatan i Vivalla för 
Skottgatan. Vilka som använder denna benämning framgår inte. Är det Vivallaborna själva 

som står för denna dysfemistiska omskrivning eller är det personer utanför Vivalla? Skribenten 
skriver vidare att det finns delar i Vivalla där det är ”lugnt”. Vad som betraktas som lugnt 

framgår inte. I relation till vad? Vem är det som upplever platsen lugn? Är det skribenten själv, 
boende i området eller utomstående? Är det en person som upplever platsen som lugn eller är 
det flera? Samma frågor går att ställa när skribenten senare i texten skriver om ”oron” i Vivalla. 

Vems är oron? Delas den av fler? Vad, mer exakt innebär begreppet oro? Att precisera vem 
som är orolig kan tyckas oväsentligt, det räcker med att en person upplever området som oroligt 

för att det ska vara en person för mycket. Men det är viktigt, inte minst när det kommer till vem 
som äger diskursen att reflektera över vem som definierar begreppet och vem som ger uttryck 
för det. Är ”oro” något som Vivallaborna upplever, eller är det något de utomstående upplever 

när de tänker på, vistas i eller hör om Vivalla?  Texten har ett flertal agenter, en av dessa är en 
aktiv kvinna från området som uppges ”skaka” av rädsla, detta efter att ha fått splitter från 

skottet på sig. Är det kvinnans oro som får skribenten att benämna Vivalla som ett oroligt 
område?  
  Den andra agenten är ”langarna” den term som skribenten väljer att använda för att benämna 

personer som olovligen säljer narkotiska preparat i området. Författaren drar också det logiska 
sambandet att ”narkotika är det kanske viktigaste smörjmedlet för annan brottslighet”, om detta 

är all typ av narkotika eller vissa former diskuteras inte. Inte heller vilken typ av narkotika som 
cirkulerar i området. Det diskuteras inte heller om det är narkotikan som stimulerar brottslighet 
eller om det är brottsligheten som stimulerar narkotikahandeln. Det framgår inte heller vart 

skribenten får denna information från utan ges som ett axiom.   
  I artikeln ”Men skicka dit poliser då!” innehåller ett flertal givna sanningar, sanningar som 

inte preciseras och faller således in under kategorin transformation. En av dessa givna 
sanningar är att ”Småföretagare drabbas av utpressning”, Det går självklart att ställa ett flertal 
frågor till detta påstående. Det kan vara viktigt för läsaren att få en bild av vilka företag som 

drabbas? Är det flera företag? Hur många företag rör det sig om? Är det enbart företag i Vivalla 
som drabbas av utpressning? Vem eller vilka står för denna utpressning? Är det personer 

lokaliserade i Vivalla eller personer utifrån? När har denna utpressning skett? 
”Narkotikahandel pågår tämligen öppet” är en annan sanning som inte preciseras (artikeln 
refererar dock till rikspolisstyrelsen, det är trots det svårt att utläsa vad som är rikspolisens 

slutledningar och vad som är skribentens egna). Vad menas med ”tämligen öppet”? Vem vittnar 
om denna droghandel? Är det skribentens iakttagelser? Rikspolisstyrelsens? ”När det inträffar 

saker vågar inte människor vittna.” är ytterligare en logisk slutledning som inte preciseras. 
Varför vågar människor inte vittna? Vilka är ”sakerna” skribenten refererar till? Är det 
vanligare att människor inte vill vittna om händelser som inträffar i Vivalla än andra delar av 

Örebro eller Sverige?  
  I texten ”Vardagen och terrorismen” talar författaren om ”läget i Vivalla i stort” och menar 

att kriminella gäng i området kan härja ”tämligen ostört”. Skribenten refererar till 
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Rikspolisstyrelsens rapport. Skribenten menar att polisens arbete mot vardagsbrott är ett led i 
terrorbekämpningen. Vad som ligger till grund för detta påstående går inte att utläsa. 

Skribenten talar också om terrorism i generella drag men fokuserar texten uteslutande på 
”radikala muslimer” som ”sätter dagordningen för andra”. Vad är terrorism för skribenten? 

Vad skiljer radikalism från terrorism och vad har personer med muslimsk religionstillhörighet 
med detta att göra? Skribenten menar att det i Örebro finns personer som ”står lite utanför” och 
att de således utgör en utmärkt grogrund för rekrytering till terrornätverk. Det går att fråga sig 

vad skribenten menar med begreppet ”utanför”. Utanför vad? Det går också fråga sig vad 
begreppet ”lite” symboliserar. Hur lite utanför ska du vara för att utgöra en utmärkt grogrund 

för rekrytering till kriminella gäng?    
 Inom ledarartiklarna finns flertalet nominaliserande formuleringar. Med 
nominaliseringarnas hjälp kan läsaren resonera utan att behöva fokusera på aktören eller 

agenten. Något som försvårar ansvarsfrågan. I texten ”Integration räcker inte” går det att utläsa; 
”Det handlar om fler jobb, mindre utslagning, bättre fungerande svenskundervisning… ” 

Skribenten har transformerat verbet ”utslå” till ett substantiv, utslagning. Färre utslagna 
personer hade varit en icke-nominaliserande mening. Skribenten har också transformerat 
verbet ”fungera” till ett substantiv, fungerande. Svenskundervisningen i skolan bör fungera 

bättre är exempel på en icke-normativ formulering. Aktörerna blir således mer påtagliga 
(skolan) så också de som faller offer för utslagningen, människorna. På samma sätt återfinns 

nominaliseringar i texten ”Men skicka dit poliser då!” Skribenten skriver att småföretagare 
drabbas av ”utpressning”. Verbet utpressa har i det här sammanhanget transformerats till ett 
substantiv. Hade skribenten valt ändelsen utpressa eller utpressade hade ansvarsfrågan blivit 

mer central. Av vem?  

Analys av ordval   
Texterna innehåller flertalet metaforer. ”Grogrund” för terrorism är en metafor. Även liknelser 

som används som bleknar och härjar. Vivalla beskrivs också som en ”frizon” för 
narkotikahandel och i en annan artikel kritiseras ordvalet att Vivalla skulle vara en ”No-go-
zon”. Dysfemistiska utryck används när Skaldegatan beskrivs som ”Skottgatan”, och personer 

som begår kriminella handlingar avhumaniseras och liknas snarare vid homogena enheter, detta 
ger sig i uttryck i epitet som ”langare” och ”småkungar”.   

  Det förekommer vissa metaforer i denna text, bland annat används begreppet ”klassklyftor” 
för att symbolisera ojämlikheter mellan befolkningen i Vivalla och i övriga Örebro. ”Gnistan 
som tände upproret” används också för att likna starten eller upptrappningen av händelserna. 

Författaren använder sig också av ett avhumaniserande uttryck då begreppet ”rasisterna” 
används för att förklara de individer som, enligt skribenten har, rasistiska åsikter.   

  Öbo:s personal upprepar att de beklagar det inträffade inbrottet hos skribenten i ”Vad har 
hänt i Örebro, vart tog tryggheten vägen” likt en papegoja. Och uttrycket ”mitt hem är min 
borg” används också, ett uttryck som författaren inte längre känner igen sig i. Dysfemist iska 

uttryck används också i texterna, skribenten i ”Vad har hänt i Örebro…” menar att Öbos pengar 
borde läggas på att garantera tryggheten i Vivalla snarare än på sitt skrytbygge till kontor. 

 
5.2.4 Sammanfattning av den lingvistiska praktiken  

I texterna som analyserats är ansvarsfrågan inte sällan central, vilket leder till att enskilda 

individer eller grupper pekas ut. Dessa individer och grupper framställs inte sällan som passiva 
och icke-reflekterande. Flera metaforer och liknelser används i texterna. Tillexempel liknas 

Vivalla vid en ”frizon” för narkotikahandel i syfte att kognitivt övertyga mottagaren hur 
området borde uppfattas Även alienerande uttryck används i texterna som syftar till att 
framställa den andre som moraliskt avvikande. ”Småkungar” och ”vandaler” används 

tillexempel för att framställa vissa av de boende som ”härjar runt” i området. Vissa av 



Sida 34 av 49 
 

debattartiklarna och ledarartiklarna innehåller tillskillnad från insändarna nominalise rade 
inslag. Något som försvårar den annars centrala ansvarsfrågan och lämnar läsaren till att själv 

resonera kring aktören eller agenten. 
 

5.3 Den diskursiva praktiken 

5.3.1 Analys av insändare  
Insändarna präglas av anonyma skribenter som bor, alternativt bott, i området. Texten, ”Härjar 

katthatare i Vivalla?” riktar sig till personer i området och söker upplysningar om vad som hänt 
med deras katt och andra katter i området. Texten ”Verklighetens Vivalla” riktar sig till 
personer utanför området som sett på den svenska humorserien ”Svensson, Svensson”, 

skribenten menar att ”verklighetens Vivalla” inte är samma område som serien gestaltar. Den 
sista texten i kategorin riktar sig dels till kommuninvånare i Örebro med uppgifter om att 

ungdomar på cyklar ”förstör” konstgräsplanen i Vivalla. Samtidigt riktar den sig till de 
ungdomar i Vivalla som förstör med en vädjan om att inte ”förstöra” planen, men också en 
vädjan om att ”sluta säga att Vivalla inte känns som en del av Sverige”.    

 Några av insändarna är skrivna av privatpersoner i området. Vilken position i samhället 
personerna har, och således vilka maktförhållanden som kan tänkas finnas mellan skribenten 

och den grupp/institution personen avser att framhålla är svårt att uttala sig om. Detta då 
författarna inte preciseras (med undantag för texten ”Härjar katthatare i Vivalla”). De facto att 
texterna är anonyma torde också vara ett uttryck för makt. Detta då politiska agendor kan döljas 

och texterna kan uppfattas som representativa för fler än författaren. Det föreligger också ett 
maktförhållande då texten publiceras i ett sammanhang där den blir svår att replikera, 
anonymiteten gör det också svårare för de utpekade att replikera till textförfattaren. Texterna 

kan ses som en form av envägskommunikation där skribenten talar om X och dennes handlingar 
där X inte ges utrymme att svara på anklagelserna.   

  Det finns även en annan del av insändarna där texterna kommer från personer, tillsynes, 
utanför området. Maktfaktorn i dessa texter är mer lättidentifierad då det är personer som 
skriver om ett område som de har liten koppling till. Skribenterna riktar sig dock i synnerhet 

inte till personerna i området utan till personer utanför området. Detta ges bland annat uttryck 
i texten ”Föräldrarna måste ta ansvar” där skribenten talar om händelser i Vivalla, bland annat 

stölder. Texten riktar sig dock inte till föräldrarna i området, istället benämns förädlarna som 
de. ”Förstår de inte?”, ”Samtidigt skapar de…” [egna kursiveringar]. Samma mönster går att 
återfinna i texten ”Stoppa busstrafiken…” där händelser i området beskrivs, men där texten 

riktar sig till andra än personer i området. Personerna i området beskrivs, på samma sätt som i 
tidigare text, som de. ”tills de ansvariga talar”, ”Först då kan de, som vet något […] tala” [egna 

kursiveringar].   

5.3.2 Analys av debattartiklar  
Debattartiklarna präglas inte av anonymitet (med undantag för ”I somras gjorde polisen en”, 

där författare inte presenteras). Istället framgår tydligt författarnas namn och vad som är 
skribentens åsikter framgår också tydligt då skribenterna är aktiva i texterna och aktivt refererar 

till sig själva. ”Jag anser” och ”Åsikterna har fått mig att rannsaka mig själv” är delar i texterna 
där författaren synliggörs. Författarna skriver om samhälleliga fenomenen segregation och 
”utanförskap” som, enligt författarna, förekommer i området. Texterna riktar sig till personer 

såväl i som utanför området. Det finns dock tydligt maktförhållande i texterna då skribenterna 
inte pekar ut någon särskild person eller grupp och ställer denna mot någon annan.   

  Texten ”Det är inte min bil som har brunnit” av Erik Ullenhag har ett uppenbart 
maktförhållande, då Ullenhag, under författandet av artikeln, besatt positionen som 
integrationsminister. Ullenhag är inte från området och riktar sig inte heller till personer i 

området utan snarare till personer som gör ”stenkastarna”, ”våldsverkarna” och ”bilbrännarna” 
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till ”talespersoner” för förorten. De boende i området benämns istället som de. ”De allra flesta 
som bor i områden ställer inte upp på våldsverkarnas sida, tvärtom. De vill ha sin trygghet 

tillbaka.” [egna kursiveringar].   

5.3.3 Analys av ledarartiklar  

Ledarartiklarna präglas även de av en form av anonymitet, detta då de uteslutande tillhör 
kategorin ”ledare” men inte har någon undertecknad (Med undantag för artikeln ”Sommar -då 
stänger poliskontoret” där skribentens namn framgår). Det går därför att fråga sig om texten är 

representativ för hela NA-redaktionen, eller enbart en enskild skribent? Även texterna i denna 
kategori avser att beskriva Vivalla, men riktar sig i huvudsak till personer utanför området eller 

organisationer inom området. Inte till de boende i området. Det förekommer således en form 
av maktobalans då skribenterna som skriver om Vivalla i synnerhet inte riktar sig till 
personerna i området utan till personer utanför området. Vivallaborna blir således passiva, eller 

till och med osynliga. Istället fokuserar texterna på polisens arbete i ”utsatta” områden.  
  Texten ”Vad har hänt i Örebro, vart tog tryggheten vägen?” riktar sig till kommuninvånare 

i allmänhet och Öbo-kunder i synnerhet. Detta gestaltas genom att fråga sig och andra vart 
”tryggheten” i Örebro och Vivalla tagit vägen. Skribenten frågar sig också vem som har 
ansvaret för ”utvecklingen” i Örebro, och vem som ansvarar för återerövrandet av trygghet i 

området. Skribenten menar att detta ansvar vilar på Öbo. Skribenten nämner också andra bolag 
och institutioner som rimligen bör ansvara för tryggheten, såsom skolan, polisen och 

kommunledningen. 

5.3.4 Sammanfattning av den diskursiva praktiken  

Innehållet i den diskursiva praktiken skiljer sig åt mellan de olika tidningsavdelningarna. Några 

av insändarna är, tillsynes, skrivna av personer boende i Vivalla som vill vittna om förhållanden 
i området till personer utanför. Andra är skrivna av personer i området till personer i området. 

Andra insändarna är skrivna av personer utanför området till personer utanför området. 
Debattartiklarna är skrivna av personer utanför området och i regel riktar de sig till personer 
utanför. Samma mönster finns inom ledarartiklarna där skribenterna skriver om Vivalla inte 

riktar sig till personerna i området utan till personer utanför området. De narrativ om förorten 
som tycks saknas är ungdomarna. Dessa berörs inte sällan av texterna, men dess narrativ 

saknas. Ledarartiklarna och insändarna tillskillnad från debattartiklarna präglas av en 
anonymitet, vilket gör det svårare för läsaren att ta reda på vilken verkande kraft som ligger 
bakom texten. I debattartiklarna framgår dock i regel skribenten. Det rör sig då om polit iska 

skribenter som inte bor i området.  

5.4 Den sociala praktiken 

5.4.1 Analys av insändare 

Insändarna utgörs till stor del av internt och externt skvaller om området. Skvaller kan vara 
sunt i vissa fall och främja en grannsämja. Förutsättningen är dock att skvallret sker i 

sammansatta områden med fritt flödande skvallerkretsar. Skvallerkvarnarna behöver ha 
gemensamma drag för att skvallret ska vara gynnsamt. I områden med isolerade skvallerkretsar 

blir flödet av skvallret trögt. Detta gör att alla i en krets inte kan ta del av skvallret och vissa 
kretsar blir helt utan informationen. Något som skapar sprickor snarare än sammanhållning i 
området. Utifrån texter som skildrar Vivalla går att utläsa att området präglas av en hög grad 

av genomströmning. Folkomflyttningen sägs alltså vara hög något som enligt Elias och Scotson 
(1999) påverkar sammanhållningen i ett område. Det går också att utläsa i texter som skildrar 

Vivalla att området består av människor från flera olika kulturer och att det finns ett stort antal 
olika modersmål i Vivalla, något som även det kan påverka skvallerkanalerna i ett område 
(Elias & Scotson, 1999). Skvallerkanalerna i Vivalla kan därför antas vara tröga. Det finns 

säkert isolerade kretsar inom vilka skvallret färdas fritt, men det når sällan ut till andra i 
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området. Insändare i lokalpressen har därför blivit ett verktyg att sprida skvaller genom de 
isolerade kretsarna. Här flödar skvallret fritt. Samtliga insändare (med undantag för 

”Segregationen dödar”) går att klassificera som skvaller och berör någon form av 
normavvikande beteende.  

   Som tidigare nämnt är skvallret såväl internt som externt. De interna artiklarna skvallrar om 
interna händelser/konflikter i området. Med intern avser att skribenten kommer från/uppger sig 
komma från området. Artiklarna ”Härjar katthatare i Vivalla”, ”Cyklande ungdomar förstör 

nya konstgräsplanen i Vivalla” samt ”Verklighetens Vivalla” är exempel på sådana. De externa 
artiklarna skvallrar också om interna händelser/konflikter i området. Skillnaden är att i dessa 

artiklar tycks skribenten komma utanför området. ”Stoppa busstrafiken till de skyldiga talar” 
”Föräldrarna måste ta ansvar” och ”Dags att göra något i Vivalla” är exempel på artiklar 
innehållande externt skvaller.  

  Skvallret kan antas bestå av två poler; Personen som skvallrar och personen som skvallras 
om. När det rör sig om skvaller där skvallrets subjekt och objekt befinner sig i olika nivåer på 

den sociala hierarkin kan skvallret istället för att ha en integrerande funktion få en segregerande 
funktion där distinktionen mellan subjektet och objektet späds på. Att skvallret tär på en social 
grupp betyder emellertid inte att samma skvaller är negativt för andra grupper. Istället kan det 

fungera tvärt om. Personer som inte tillhör den beryktade gruppen kan stärka sin 
sammanhållning och överordnade position genom skvallret. Skvallret i sig kan således leda till 

en moralisk differentiering där skvaller om en persons klandervärdiga handlingar blir 
representativa för hela gruppen (Elias & Scotson, 1999).   
  Skvallret inom denna kategori adresseras inte sällan till ungdomarna i området. 

Ungdomarna i ”Cyklande ungdomar förstör nya konstgräsplanen i Vivalla” framställs som att 
de saknar moralisk kompass. Skribenten skriver att ungdomarna begår dessa handlingar ”utan 

att känna att det är fel”. Skribenten i ”Verklighetens Vivalla” pekar inte ut någon speciell 
person eller grupp, men menar att personerna i ”Verklighetens Vivalla” saknar ”fungerande 
samvete” och förmåga att skilja på vad som är rätt och fel. Hanna K i ”Föräldrarna måste ta 

ansvar” går i samma linje och menar att det är ”synd om” ungdomarna som ”inte förstår” 
konsekvenserna av sitt handlande. Skribenten i ”Dags att göra något i Vivalla” har en annan 

syn på ungdomarna i området. Ungdomarna begår enligt skribenten medvetet klandervärd iga 
gärningar. ”… alla stackars barn som bara har jävelskap att göra”. Det finns tydliga moraliska 
och sociala hierarkier i texterna, då det är vuxna som skriver om ungdomar och inte till 

ungdomar. Ungdomarna framställs som avvikande något som kan få negativa konsekvenser, 
inte bara för ungdomarna utan för hela området då det kan leda till en moralisk differentie r ing 

och en dikotomi både i området men också mellan området och andra stadsdelar.  

5.4.2 Analys av debattartiklar 

Debattartiklarna består av flera spretiga texter. Texten ”Vilken bild ger vi av Husby, Rinkeby 

och Vivalla?” av Helena Sträng innehåller fler exempel på en differentiering då skribenten 
upprepade gånger väljer att differentiera sig från Vivallas invånare. ”Vi umgås inte så mycket 

med människor från förorterna. Vi umgås med varandra och med likasinnade” [egen 
kursivering] skriver hon och syftar på journalister. ”Och vet vi som jobbar med journalistik hur 
det är att leva där?” [egen kursivering] frågar hon sig. Vidare menar hon att journalister bör 

”titta in och känna lukten i förorten” [egen kursivering].   
  Skribenten talar om förorterna som homogena ytterområden, och väljer att beskriva en man 

som häktats misstänkt för upplopp i Husby och hans samröre med Örebro, där han uppges vara 
misstänkt för grov misshandel. Hon menar att händelserna i Husby därför likväl kan ske i 
Örebro. Detta är ett exempel på begreppet moralisk differentiering. En klandervärdig handling 

av en enskild person blir signifikativt för en hel grupp, personer som beter sig klanderfr itt 
benämns inte alls i artikeln. Det finns en tydlig moralisk hierarki i texten, som beskrivits ovan. 

Denna gestaltas genom att tillskriva den andre som främmande.   
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  På samma sätt uppmålas en moralisk hierarki i Ullenhags text, ”Det är inte min bil som har 
brunnit”. Skribenten tenderar att framhäva klandervärda händelser i området och göra dessa 

signifikanta för en större grupp; arbetslösa och äldre nyanlända elever. Skribenten nämner 
också klanderfria gärningar i vuxenvärlden, som han menar ”visat sig från sin bästa sida”. Det 

finns i texten en tydlig dikotomi mellan ungdomar och vuxna, där klandervärdiga gärningar 
från enskilda ungdomar blir signifikanta för hela gruppen samtidigt som klanderfria gärningar 
från enskilda vuxna också blir signifikanta för hela gruppen, något som vittnar om en tydlig 

moralisk hierarki.   
  Inom debattartiklarna finns tydliga ideologiska formuleringar. Dock inte i alla texter. Texten 

”I somras gjorde polisen en” är emellertid mycket kort och innehåller få formuleringar. Inte 
heller texten ”vilken bild ger vi av Husby, Rinkeby och Vivalla” innehåller några tydliga 
ideologiska formuleringar något som kan förklaras av hennes yrkesroll som kanalchef på 

Sveriges Radio Örebro där objektivitet är en förutsättning. Även om det inte finns några tydliga 
ideologiska värderingar i texten lyfts individen fram och individens egen identitet, vilket kan 

vara ett uttryck för individualism.   
  De övriga texternas ideologiska hemvist är mer lättidentifierad, då skribenternas 
partitillhörighet redovisas. Ullenhags text innehåller flera liberala formuleringar som sänkt 

skatt men det intressanta är dock inte Ullenhags text utan Baastads text om att Örebro bör 
efterlikna Södertälje. Baastad är kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Örebro, 

Socialdemokraterna och texten torde därför innehålla socialistiska formuleringar. Detta 
stämmer till viss del då det framkommer att skribenten vill minska de ”sociala klyftorna” men 
vägen dit präglas av liberala förslag och formuleringar. Baastad vill se ”affärsmäss igt 

tänkande”, ”utvecklingsbolag” och ökat samarbete med det ” privata näringslivet”. Inom denna 
kategori blir mediatizationens andra del påtaglig.  Politiker, som Baastad och Ullenhag är 

beroende av media för att sprida sina politiska diskurser.   

5.4.3 Analys av ledare  
Inom tidningar och tidskrifter är ledaren oftast en osignerad artikel som avser att uttrycka 

publikationens ställning i en tidsenlig fråga (Vallinder, 2016). Inom denna kategori är 
anonymiteten hög, då åsikterna som uttrycks kan ses som ett gemensamt redaktionellt 

ställningstagande. Det finns därför en viss auktoritet i det som uttrycks i texterna. Texterna 
syftar inte sällan till att vara opinionsbildande och efterfrågar såväl politisk som polisiär aktion 
i området. Inom denna kategori blir istället mediatizationens första del påtaglig då de syftar till 

att påverka den politiska och ideologiska diskursen i syfte att frambringa en aktion de upplever 
saknas. Ledartexterna använder med andra ord medias roll som meningsskapande institution, i 

syfte att få andra institutioner att anpassa sig efter deras omvärldsbild.  
  Ett genomgående tema i den aktion ledarartiklarna efterfrågar av övriga politiska, privata 
och offentliga institutioner, är ökad polisiär närvaro i området. Med närvaro menas inte sällan 

fler synliga poliser i området. Artiklar som efterfrågar denna polisiära närvaro är ”Hur mycket 
och hur länge?”, ”Integration räcker inte”, ”Men skicka dit poliser då!”, ”Vardagen och 

terrorismen” och ”Sommar då stänger poliskontoret”. Dessa artiklar ämnar också att befästa 
bilden av Vivalla som ett område där droghandeln sker utan myndigheternas kontroll. Drogerna 
beskrivs som ett ”smörjmedel” för all typ av kriminalitet och en stor orsak till utanförskapet i 

området.  
  Även i ledarna förekommer ideologiska formuleringar. I texten ”Vivalla och Markbacken 

ska nystartas” förekommer flera liberalistiska formuleringar. Skribenten skriver menar att fler 
personer i Vivalla måste komma i arbete. Fler måste ”försörja sig själva”, ”styra sina egna liv 
[och] göra sina egna val”.   

  Macek (2005) har studerat hur amerikanska storstäder och dess invånare gestaltats i 
amerikansk kultur och media mellan 1980 och 2005. Han menar att det pågått en omfattande 

demonisering av städerna och dess invånare. Detta ger sig enligt Macek uttryck i såväl nyheter, 



Sida 38 av 49 
 

filmer, tv-serier, litteratur och reklam. Det är i allmänhet stadens fattiga medborgare som 
demoniseras och i synnerhet afroamerikanska män. Dessa män gestaltas, som Macek menar, 

som en ”barbarisk urban andre”. Detta genom att måla upp staden som präglad av laglöshet där 
kriminella gäng styr och härskar över städerna. Denna bild används sedan enligt Macek (2005) 

och Graham (2014) som förevändning för en mer repressiv högerpolitik och verkar för en mer 
auktoritär kriminalpolitik. Demoniseringen av fattiga spelar en hegemonisk roll. Konkret 
handlar det om att peka ut vissa människor, vissa grupper och vissa områden som icke-

fungerande. Detta genom att framställa de fattiga som lata, oansvariga och kriminella. Något 
som syftar till att rättfärdiga interventioner riktade mot dessa människor, grupper och områden.  

  Flera av ledartiklarna tenderar att peka ut området som en ”frizon” för narkotikahandel och 
ett område som präglas av social problematik. Invånarna målas inte sällan upp som krimine lla 
och icke-reflekterande och området påstås vittna om ”kollapsad integrationspolitik” där 

”misären är aldrig långt bort”. Detta används, i likhet med vad Graham (2014) och Macek 
(2005) talar om som ideologiska förevändningar för en mer repressiv polis och en ökad 

övervakning av vissa grupper.  

5.4.4 Sammanfattning av den sociala praktiken  

Texterna efterfrågar inte sällan ett ansvar hos en specifik grupp eller individ. Det är sällan ett 

kollektivt ansvar efterfrågas (undantag för texten ”segregationen dödar”). Vissa texter berör 
dock strukturella insatser men ansvaret tycks ligga på individen, något som vittnar om en 

individualism snarare än kollektivism. Texterna innehåller också vissa ideologiska 
formuleringar. Dessa är dock vanligast inom debattartiklarna men förekommer även i 
ledarartiklarna. Mer vanligt är dock att inte använda ideologiska formuleringar utan snarare 

beskriva området som laglöst, med moraliskt avvikande invånare som förevändning för en mer 
stringent högerpolitik. Denna avvikelse gestaltas genom att invånarnas klandervärd iga 

gärningar befästs, inte sällan genom skvaller, och blir i vissa fall signifikanta för större grupper 
i området. Det är tillexempel ungdomar som förstör konstgräsplanen, inte enskilda ungdomar, 
och de ”radikala muslimerna” styr området och vem som får göra vad. Detta vittnar om en 

moralisk differentiering där vivallaborna åtskiljs från resten av örebrobefolkningen. 
  

5.5 Vilka nyhetstexter publiceras? 

 

Jag har gått igenom samtliga nyhetsartiklar från NA som behandlat namnet Vivalla i texten 
eller kommentatorsfältet mellan 2006 och 2015. Detta mynnade ut i 389 artiklar, varav 80 inte 

behandlade Vivalla i synnerhet, dessa uteslöts därför. Kvar återstod då 309 artiklar, varav 83 
% kan klassificeras som Adventure News. Dessa berör främst brott som inträffat och är 

informativa och sakliga. Några utsagor om händelsen förekommer sällan. Ibland kan dock en 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Adventure News 12 34 103 54 2 4 14 5 14 15

Emergency News där invånare från

Vivalla hörs
0 2 4 2 0 1 2 1 1 0

Övrigt (Nyheter som inte rapporterar

om, eller skildrar brott/ lidande)
0 0 19 9 4 4 0 1 0 1
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polisman förekomma för en kort kommentar. Majoriteten rör mindre brott såsom stölder och 
inbrott, men även andra brott förekommer såsom skadegörelse, olaga drog/alkoholförsäljning 

och hot. Texterna är korta och innehåller i regel enbart klockslag för händelse, omfång och 
detaljer om gärningsmän och eventuella offer. Så här kan nyheten (artikel 1) se ut:  

Bil brann i Vivalla i natt  

En bil som stod parkerad på Strofgatan i Vivalla fattade under natten mot onsdag eld.  

Klockan var strax efter 02 när branden upptäcktes. Polisen misstänker att eldsvådan är anlagd och har 

upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand. 

Vad som föranlett brottet berörs inte, inte heller om polisen har någon eller några misstänkta. 
Den vars bil eldats har inte heller hörts, inte heller eventuella vittnen, eller vem som upptäckte 

branden. Ett annat exempel på en sådan nyhet, där enbart fakta redovisas är denna: 

Ambulans och polis på väg till Vivalla  

Ambulans och en polispatrull är precis  på väg till Vivalla. Utryckningen gäller två personer. Det ska 

förekomma skador.    

- Ambulansen har begärt assistans. Därför åker vi ut, säger vakthavande polisbefäl Dan Sööder på 

Örebropolisen.  

Larmet ska gälla två personer.  

- Någon ska vara skadad och någon blöder, det är de uppgifter vi har nu, säger Dan Sööder.  

Polisen sätter inte utryckningen i samband med oroligheterna i Vivalla förra helgen. (Nyhetsartikel 10) 

Det går att fråga sig vad artikeln egentligen säger. Vem eller vilka är skadade? Vem har påkallat 
ambulansen? Vad har vållat skadan/skadorna? Varför har ambulansen begärt assistans? Vad 

menas med begreppet ”oroligheter”?   
  Just oroligheter är ett vanligt förekommande begrepp som sällan preciseras vidare. Orolighet 
härstammar från begreppet ”oro” som beskriver ett ångestliknande tillstånd och är närmast 

synonymt med ordet ängslan. Vad är då oro när det kommer till nyheter? I vissa fall tycks det 
förknippat med det kroppsliga tillståndet medan det i andra fall tycks kopplas till flera 

samordnade eller oberoende abnormiteter som drabbar ett område eller samhälle, händelser 
som inte tillhör det normala. Det som sällan framkommer är dock om det är oron som ligger 
till grund för abnormiteterna eller om det är abnormiteterna som vållar oro. Andra vaga begrepp 

med flera innebörder som används är ”stökig”, ”lugn”, ”radikalisering” och ”bråkig”. Detta då 
det sällan preciseras vad begreppet innebär och inte heller sätter begreppet i förhållande till 

andra begrepp. Flera av texterna i denna kategori har transformativa inslag, då de enbart ger en 
del i händelsekedjan.    
 Mer sällan framförs emergency news, nyheter som syftar till att föra in en mer 

mångfacetterad bild av ett fenomen. De förekommer dock. Fyra procent av de 309 artiklar som 
granskats hör minst en part från Vivalla. Det kan tillexempel röra sig om områdespolisen 

Fredrik Malm eller företrädare för Örebro moské, lärare eller företrädare för olika mindre 
organisationer. Nyheterna av denna karaktär rör främst den så kallade ”radikaliseringen” som 
Vivalla genomgått. Denna radikalisering sägs ha mynnat ut i att ungdomar, (hur många tycks 

vara oklart) lämnat landet i allmänhet och Vivalla i synnerhet för att visa sitt stöd för Islamiska 
staten, IS, detta bland annat för att bistå med militär hjälp.   

  En artikel, (Nyhetsartikel 5), rör också Manal El Banna och hennes familj vars 
uppehållstillstånd i Sverige inte beviljats. I ingressen går att läsa: ”Hoppet om ett tryggt liv i 
Sverige är släckt. Hon tittar oroligt på flygbiljetterna i sin hand.  

– Jag är så rädd, säger Manal El Banna.”   
Vidare går att läsa:  

Den lilla familjens tid i Sverige är över. De fick dra sig fram här i 4,5 år. Trots  tragedin när lillasyster Rim 

dog i fjol, innan hon hann fylla tre år, fanns ingen nåd att få hos makthavarna. Ett litet barns sjukdom och 

död var inte skäl nog för att få stanna i Sverige. […] Utanför fönstret hörs glada skratt från barn som leker. 

Sista månaden har Manal varit utan bostad och fått bo hos sin syster i Vivalla. Åtta personer i en trea. Men 
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Manal klagar inte. I stället uttrycker hon stor tacksamhet över doktor Dan, syster Annica, Martin i En bättre 

värld och de människor som har stöttat henne och velat flickorna så väl.  

Texten skildrar lidande men syftar också till att skapa medlidande. Metaforen ”hoppet är 
släckt” används för att illustrera Manals rädsla för framtiden och adjektiv används för att 
förtydliga och ingiva känslor hos läsaren. ”glada skratt”, ”Den lilla familjen” ”litet barn” kan 

också uppfattas som ett försök att betona hjälplösheten. Även verben används på ett sätt som 
frambringar känslor hos läsaren ”barn som leker”, ”Manal klagar inte” ”uttrycker [verb] stor 

[adjektiv] tacksamhet [substantiv]”. Texten innehåller personliga historier och aktörerna som 
förekommer i texten humaniseras. Detta ger mottagaren en möjlighet att se ett sammanhang 
och kan således bidra till någon form av aktion.    

  Ytterligare artiklar, 13 %, ämnar inte att beskriva lidande utan kan istället beröra idrottsliga 
evenemang, loppmarknader och politiska beslut som berör området. Utesluts ”övrigt 

kategorin” behandlar 95 % av artiklarna adventure news och enbart 5 % emergency news.  

6. Diskussion 

Medias uppdrag är att rapportera om nyheter som rör vår direkta men också indirekta och 
distanserade sfär. Då vi inte kan ställa frågor hur som helst till den distanserade andre får vi 
förlita oss på att media besvarar de frågor som antas vara relevanta i sammanhanget. Detta 

syftar delvis till att bringa oss närmre varandra, trots kulturella, religiösa, ekonomiska, 
demografiska hinder (Chouliaraki, 2006). Trots detta tycks medierapporteringen om förorten i 

en mellanstor stad leda till det motsatta. Detta genom att befästa en bild av den distanserade 
andre som moraliskt avvikande eller passiv. Något som sker genom att sprida såväl skvaller 
som alienerande uttryck. Texterna som publiceras bottnar inte sällan i ideologiska förklaringar 

av omgivningen. Media tenderar att peka ut Vivalla, vivallaborna och i synnerhet de unga som 
icke-fungerande. Detta genom att framställa de boende som lata, icke-reflekterande och 

kriminella. Denna bild används som förevändning för en mer radikal högerpolitik och verkar 
för en mer repressiv kriminalpolitik. Något som syftar till att rättfärdiga polisiära interventioner 
riktade mot de specifika människorna och området.     

  Mer sällan framgår dock de ideologiska motiven, utan tycks ligga latent i texten och inte 
sällan är det personer utanför området som skriver om området, till personer utanför området. 

Något som späder på dikotomin mellan området och andra stadsdelar i Örebro och som 
upprättar en bild av den andre som en symbol för divergens.   
  Medierapporteringen om området tenderar att vara ensidig där enbart enstaka länkar i en 

komplex händelsekedja beskrivs, något som försvårar för läsaren att se hela orsakssambandet. 
Det tycks också krävas offer från civilsamhället eller medelklassen för att omvandla en nyhet 

från adventure news till emergency news.   
  I studien finns flera intressanta fynd som är fruktsamma att lyfta fram för diskussion. 
Diskursen kring Vivalla tycks påverkas av flera institutioner. Narrativ i lokalmedia kan ses som 

en indikation för de kollektiva representationerna som finns kring området (Durkheim, 1961, 
Skeggs et al., 2004, Searle, 1999). Detta då medias roll i samhället är tvådimensionell å ena 

sidan är media en integrerad del av institutioner såsom politik, arbete, familj och religion 
samtidigt som media också påverkar och formar dessa institutioner (Chouliaraki, 2006). Media 
fyller således en nödvändig samhällsfunktion och är central i vår kommunikation med den 

distanserade andre. Den distanserade andre behöver emellertid inte bo längre ifrån oss än några 
få busshållplatser för att känslan av gemenskap och sammanhang ska suddas ut. I den 

kosmopolitiska värld vi lever i idag kan vi rent av ha mer gemensamt med en person flera 
hundra mil bort än vad vi har med vår granne. De utsuddade gränserna mediationen och 
globaliseringen medför öppnar upp för detta. Men vilka konsekvenser får det om vi känner mer 

samhörighet med personer flera hundra mil från oss än personer i vår direkta eller indirekta 
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fysiska närhet? Media har kommit att spela en roll i detta, då den besitter makten att definiera 
den andre.   

  Inledningsvis vill jag dock poängtera att det finns texter som avser att nyansera området, 
och ifrågasätta medias roll. Det finns med andra ord i flera texter en ambition att framställa 

området även i goda dager. Texten ”Vivalla och markbacken ska nystartas” är ett exempel. 
Skribenten menar att området präglas av motstridiga bilder och liknar området vid en stor 
familj där alla känner alla. Men istället för att diskutera detta fenomen väljer skribenten att 

skriva om de problem som enligt skribenten präglar området.   
  Denna studie visar på hur media inte bara hjälper till att sprida rykten och byskvaller om 

katthatare och snögubbsvandaler- den sprider också bilden av den andre som icke-reflekterande 
och ond.  Media sprider också bilder av området som frizon för narkotika. Vissa vänder sig 
emot beteckningen ”no-go-zon”, en militärterm som syftar till områden som är bortom statens 

kontroll. Andra ersätter gatunamnen i området, Skaldegatan får kallas för skottgatan. En stor 
del av de texter som publicerats om området innehåller negativa inslag om kriminalitet eller 

skenande segregering. Detta som ideologisk förevändning för en mer repressiv högerpolit ik 
och verkar för en mer auktoritär kriminalpolitik (Macek, 2005, Graham, 2014).     
  Texterna efterfrågar samhällelig aktion i allmänhet och polisiär aktion i synnerhet men något 

lidande gestaltas sällan. Tongången är hård och logiska samband, som inte förklaras vidare, 
används flitigt. Personer som befinner sig ”lite utanför” i området ”utgör en utmärkt grogrund ” 

för att rekryteras in i terrornätverk går det att läsa i ”Vardagen i terrorismen”.  
  Konkret handlar det om att peka ut vissa människor, vissa grupper och vissa områden som 
icke-fungerande. Genom att framställa de fattiga som lata, oansvariga och kriminella. Något 

som syftar till att rättfärdiga interventioner riktade mot dessa människor, grupper och områden.   
  En kritisk fråga som går att ställa till denna studie är huruvida det är media i sig som 

upprätthåller en negativ områdesdiskurs? Skulle media kunna välta en positiv områdesdiskurs? 
En diskurs av stadens mer priviligierade områden?   
  Diskurser ändras genom en diskursiv kamp, och där det finns makt finns som bekant alltid 

motstånd. Detta motstånd är dock olika starkt och beror till stor del på gruppens 
sammansättning och tillgångar. I texter som skildrar Vivalla framkommer att det att Vivalla är 

”en luttrad stadsdel” med invånare från olika delar av världen. Vivalla kan antas bestå av flera 
subsystem, subsystem vars genomströmning är låg, något som exemplifieras av insändarna. 
Där många insändare syftar till att sprida skvaller genom de tröga skvallerkanalerna. Utrymmet 

att mobilisera diskursiv motmakt inom luttrade fält med grupperingar med olika habitus är mer 
begränsat än i fält innehållande personer med liknande habitus. Det torde därför vara mycket 

svårare att omvända en diskurs om gruppen som berörs av diskursen besitter resurser 
(ekonomiska, sociala och kulturella) till diskursivt motstånd.   
  Utifrån insändarna att döma tycks det även finnas en acceptans mot den negativa 

områdesdiskursen, snarare syftar texterna till att befästa denna. Vad kan det bero på? Skvaller 
om ett löst sammansatt område eller dess invånare leder till en moralisk differentiering. Något 

som försvagar objektets position samtidigt som det också kan stärka subjektet och dess 
grupptillhörighet, så även vid internt skvaller. Det interna skvallret skapar interna moraliska 
hierarkier, och genom att utmåla den andre som mindre förstående eller omoralisk stärker 

således skvallerkvarnens position. Detta blir mycket tydligt då samtliga insändare (med 
undantag för ”segregationen dödar”) syftar till att framställa den andre som omoralisk, inte 

sällan genom att framställa sig själv eller andra i sin närhet som klanderfria. ”Min femåriga 
grabb vet skillnaden mellan rätt och fel i de flesta situationer. Han har ett fungerande samvete 
och det är tydligen mer än vad ett stort antal fysiskt äldre personer i området har.” skriver 

författaren till ”Verklighetens Vivalla”. Det interna skvallret tycks använda lokalmedia som 
kanal för att spridas, något som inte behövs i samhällen med låg genomströmning där 

människor i högre grad delar sociala, politiska, kulturella och kulturella band. Frågan är om 
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det ligger i medias intresse att vidarebefordra detta skvaller? Vari ligger det allmänna intresset 
om snögubbar vars huvud blivit avsparkat? Än mer intressant att reflektera kring är huruvida 

det finns andra artiklar, som berör andra händelser, positiva händelser, som redaktionen avstått 
från att publicera? Vilken diskurs får inte utrymme?   

  Det som slår mig är att ungdomarnas narrativ saknas. Ofta figurerar de i texterna, men sällan 
hörs de. Deras narrativ uteblir. Ungdomarna transformeras ofta i texterna och beskrivs inte 
sällan som icke-reflekterande agenter. Jag kan identifiera tre mönster för hur unga framställs:  

1.  Som hjälplösa, icke-reflekterande, alternativt offer för föräldrars bristande förmågor.  
2.  Som reflekterande med förmåga att ge orsaksförklaringar och gott konsekvensseende.  

3.  Som arroganta och ignorerande, kriminella och ociviliserade som vill skada samhället.  

Där första mönstret återfinns i ”Verklighetens Vivalla”, ”Cyklande ungdomar förstör 
konstgräsplanen i Vivalla” och ”Föräldrarna måste ta ansvar”. Det andra mönstret återfinns i 

artikeln ”umgås och upplev det fina i Vivalla”. Det tredje mönstret återfinns i ”Dags att göra 
något i Vivalla” och ”Sommar- då stänger poliskontoret”.  

  Media har en roll att rapportera om nyheter som inte enbart rör vår direkta närhet. Det är 
också media som ska hjälpa oss kommunicera med distanserade andre, även om 
kommunikationen är bunden till mediet. Skildringarna av de distanserade andra styrs mycket 

av det allmänna, politiska och mediala intresset. Något som är mycket tydligt i denna studie. 
Intresset i kommunikationen med Vivalla är låg. Händelser i området renderar en kort rubrik 

med några rader efterföljande text. Det ska till spektakulära händelser för att media ska 
publicera mer än en del i händelsekedjan. För att exemplifiera detta har jag även undersökt 
artiklar från en annan, mer välbärgad stadsdel i Örebro, Adolfsberg. Händelser i denna stadsdel 

tycks rendera längre texter. Det finns också vissa intressanta kontraster när en studerar 
nyhetsmaterialet publicerat om Vivalla i relation till Adolfsberg i Örebro. I Vivalla skildras 

”droghandeln” eller handeln av ”svartsprit” (Nyhetsartikel 8,9). I Adolfsberg kan den illega la 
sprithandeln istället benämnas såhär; ”Väninnor drev privat ”Systembolag” ” (Nyhetsartikel 3). 
Det tycks också finnas vissa mönster i rapporteringen som skiljer sig åt. Händelser i Vivalla  

tenderar att beskrivas utan att framhäva lidande. Istället är det brotten, gärningen, som beskrivs. 
Då rör det sig om att en ”bil har satts i brand” (Nyhetsartikel 1) eller att ett ”misstänkt rån” ägt 

rum (Nyhetsartikel 7). I rapporteringarna om Adolfsberg tenderar dock texterna att 
uppmärksamma offret. Detta genom att namnge och ibland också publicera foto på offret. Det 
går tillexempel att utläsa hur Stig-Åkes båt har blivit stulen och hur Lena har blivit av med fyra 

cyklar (Nyhetsartikel 2,4,6). Det tycks med andra ord finnas skillnader i hur 
nyhetsrapporteringen skildrar de båda områdena och vilken medkänsla texterna frambringar 

hos läsaren. Detta skulle dock behöva undersökas ytterligare.   
  Ullenhag sätter fingret på en samhällelig mentalitet när han skriver att ”ett brott i Vivalla 
ska tas på lika stort allvar som om det begås i centrala Örebro”. Vad han försöker säga är 

troligen samma sak som pekats ut av kriminologiprofessor GW Persson när han i programmet 
Veckans brott talar om morden i biskopsgården i Göteborg.  

Anta nu att de skulle skjutit ihjäl lika många, om man ska vara cynisk, vita göteborgare, så hade det varit 

annat ljud i skällan. Då skulle det smälla till och lagföringarna skulle hagla över dem. […] Jag vill påstå 

att man [rättsväsendet] behandlar brottsoffer olika. Det finns ingen annan förklaring. Det är otroligt cyniskt, 

men tyvärr kan man inte bortse från det. Det är en realitet.  […] Det är olika pris på en död. (GW Persson, 

2015)  

På samma sätt tycks det mediala intresset se ut. Det tycks krävas mer för att en händelse i 

Vivalla ska rendera emergency news än om den sker i en annan stadsdel (Adolfsberg) i Örebro. 
För att adventure news, om exempelvis kroppsdelar längs ett järnvägsspår i ett land långt borta 
ska omvandlas till emergency news fordras enligt Chouliaraki (2006) västerländska offer. Det 

finns vissa indikationer som tyder på att så också är fallet i den mellanstora staden. Det krävs 
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ett offer från medelklassen eller civilsamhället för att riktigt stimulera medierapporteringen. 
Ingen i Vivalla hörs om dess cyklar försvinner. Sker det däremot på andra sidan staden tycks 

saken dock ha ett större nyhetsvärde (Nyhetsartikel 4).   
  Den moraliska differentieringen tycks ske på alla möjliga plan i media, i insändare, 

debattinlägg och i övrig nyhetstext. Systematiskt förs resonemang om den andre som icke-
reflekterande eller oförmögen att kontrollera sig själv eller andra. Personer som begår 
klandervärdiga handlingar objektifieras och grupperas. I flera artiklar matas läsaren med 

information om hur osäkert området är, samtidigt som Helena Sträng i sin artikel skriver om 
att journalisterna knappast är där själva. ”De flesta av oss bor någon annanstans. Vi umgås inte 

så ofta med människorna i förorterna. Vi umgås med varandra och likasinnade.”. Detta är 
baksidan av mediationen. Inte sällan fokuseras enbart på att skildra eller rapportera om lidande 
något som inte alltid bidrar till en rättvis bild av den ”andre”. För att tala klarspråk, journalis ter 

är på plats i Vivalla först när det finns ett allmänt, politiskt eller medialt intresse att befinna sig 
”på plats”. När de väl är ”på plats” är det således för att det hänt något i området som ligger i 

allmänhetens intresse att rapportera om. Frågan är vad som händer i området när det inte finns 
något att rapportera om?   

6.1 Slutdiskussion  

Samtidigt som det inte går att förringa lokalmedias viktiga demokratiska roll i samhället går 
det inte att blunda för dess bidragande till en dikotomisering av den andre. Det finns förvisso 

ambitioner att i NA ge en nyanserad bild av Vivalla. En bild som inte enbart präglas av negativa 
inslag. Denna bild som lyfts, inte minst av Idris (2013) och i viss mån i artikeln ”Vivalla och 
markabacken ska nystartas”. Trots försök till nyansering tycks området användas som en 

förevändning för en mer auktoritär högerpolitik och en mer repressiv kriminalpolit ik. 
Narrativen om området leder i regel inte till identifikation hos läsaren, snarare tvärt om. 

Läsaren distanseras från händelserna något som försvårar skapandet av en kollektiv identitet i 
staden. Frånvaro av en kollektiv identitet kan leda till att socialt ojämlika förhållanden 
legitimeras, något som kan komma att försvåra avhjälpningen av sociala problem. Socialt 

arbete syftar till att belysa krafter som skapar den kontext inom vilken sociala problem skapas 
i. NA kanske inte skapar de sociala problemen, men de tycks dock hjälpa till att upprätthålla 

dom. Arbetslösheten skulle troligen vara lika hög i området vare sig medias uppmärksammande 
eller ej. Kriminaliteten densamma. Det är faktiska omständigheter. Eller är de verkligen det?  

Nu är en av de krafter som upprätthåller sociala problem uppmärksammad. Nu återstår för det 

sociala arbetet att finna verktyg att dekonstruera negativa områdesdiskurser. Det sociala arbetet 
kommer att behöva mobilisera en diskursiv motmakt. Den motmakten existerar redan, både i 

och utanför området, men den är svag och isolerad och tar sällan plats på den offentliga arenan. 
Det sociala arbetet måste finna vägar att lätta upp de tröga skvallerkanalerna som präglar 
området. Det diskursiva torget måste öppnas upp för offentligheten.  
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