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Abstract 

This thesis examines how the discursive construction of parenthood in the news media, during 

the Husby riots of 2013, was affected by social and economical class. News media contributes 

to shape our perception of reality, our norms and ideals, and what issues that is to be 

considered important. The family and the effect of child rearing as a process of shaping 

children into becoming political subjects has been of interest for political science during a 

long period of time. Previous research shows that social and economical class has a 

significant effect on norms, ideals and expectations regarding parenthood and child rearing. It 

is therefore important to study the representation of class in association to parenthood in the 

news media. Extraordinary events, such as the Husby riots, generate a vast amount of media 

attention and material. Also, the riots took place in a neighborhood with low socio-economic 

standard.  

 I have therefore conducted a Foucauldian discourse analysis on a news material 

consisting of 46 articles and editorials from four of Sweden's biggest news papers: 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen and Svenska Dagbladet, in order to analyze how and 

which subject positions are established, which characteristics they are assigned and how the 

construction of parenthood is dependent on social and economical class.  

 The results show that the most common subject positions consists of the police, 

working class youngsters participating in the riots, children as victims of the riots and 

working class parents. Language and education is given a prominent part in the discourse, 

both as an explanation to why the riots broke out in the first place and as a solution to how 

such social unrest can be avoided in the future. Social and economic class is not mentioned 

explicitly but is an important implicit discursive construction in the portrayal of parents and 

children. I therefore conclude that social class and language greatly affected the portrayal and 

representation of parenthood and child rearing during the Husby Riots of 2013.  

 

Keywords: Husby, riots, Foucault, discourse analysis, parenthood, child rearing, social class, 

economical class, Husbykravallerna, diskursanalys, föräldraskap, klass. 
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1. Inledning  

Medier fyller idag en central roll i människors liv. För de allra flesta av oss utgör 

nyhetsmedier en källa till information, men bidrar även med en känsla av samhörighet och 

identifikation. Konsumtionen av nyheter skapar en gemenskap mellan människor, samtidigt 

som innehållet i nyhetsmedier påverkar vår bild av verkligheten och vilka händelser som är att 

betrakta som viktiga, både för oss själva och för samhället som helhet (Billig 1995; Boréus 

2016:72f; SOU 1990:44:60). När någonting bortom det vardagliga sker renderar det ofta stor 

medierad uppmärksamhet. Det är även till nyhetsmedier vi vänder oss för att få fakta och 

förklaringar kring vad som sker och hur vi ska förstå det som hänt. All textproduktion, även 

nyhetstexter, innebär att olika val träffas gällande vilka ämnen det rapporteras kring, hur dessa 

inramas och återges samt vilka röster som ges möjlighet att uttala sig (Boréus 2011b:131f; 

Boréus 2016:72f; Roosvall 2005). Men medieinnehållet påverkar även politiken, både som 

informationsunderlag och som en barometer på vilka frågor som diskuteras och bedöms som 

viktiga inom väljarkåren. Nyheter och ämnen som får stor medierad uppmärksamhet kan 

därför ofta räkna med ett ökat politiskt intresse. Detta medför att de val och gestaltningar som 

representeras i medier kan komma att påverka vilka politiska åtgärder som presenteras 

(Boréus 2016:72; SOU 1990:44:60–74). 

 När Husbykravallerna bröt ut i maj 2013 var det en händelse utöver det vardagliga. 

Även om förorten emellanåt uppmärksammas i medier renderade Husbykravallerna ett 

ovanligt stort medieuppbåd och blev därmed omskrivet både lokalt såväl som nationellt, både 

under de fem dagar som kravallerna ägde rum och under lång tid efteråt (se t ex Al-Khamisi 

2014; Svensson 2016; samt avsnitt 3.2 Urval). Det finns därför ett omfattande mediematerial 

gällande händelseförlopp, orsaker, ansvar samt politiska åtgärder. Trots detta finns begränsat 

med tidigare forskning på ämnet, särskilt utifrån ett statsvetenskapligt perspektiv.  

 Medier förmedlar inte enbart information. De förmedlar även normer och värderingar 

kring hur samhället är och bör vara beskaffat (Boréus 2011b:131f). Det blir därför angeläget 

att undersöka medierapporteringen kring Husbykravallerna. Tidigare forskning har visat att 

deltagarna i Husbykravallerna ofta framställdes som ungdomar (Schierup et al 2014:13ff). 

Familjen har under lång tid betraktats som en central aktör för barns och ungdomar 

uppfostran, utveckling och deltagande i samhället. Men föräldraskap är inte heller det en 

neutral process, utan påverkas av den sociala kontext vi befinner oss i när ett barn föds och 

växer upp (Bergman et al. 2011:10f).  Husby är inte bara en förort till Stockholm, utan ett 

socio-ekonomiskt svagt område. Föräldrarnas ekonomiska och sociala klasstillhörighet har 
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även visat sig påverka utformningen och upplevelsen av normer för ett 'gott' föräldraskap 

(Gillies 2008; Lareau 2011; SOU 2015:86:207–227). Men vad händer när olika normativa 

ideal för föräldraskap 'möts' i medierapporteringen och vilka konsekvenser får det för 

representationen av de händelser som gestaltas? Av dessa anledningar har jag valt att 

undersöka hur klass och föräldraskap framställs i medierapporteringen under 

Husbykravallerna 2013 i de fyra största tryckta nyhetsmedierna i Sverige.  

 

 1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och i sådant fall hur den medierade 

konstruktionen av föräldraskap i rapporteringen under Husbykravallerna 2013 påverkades av 

föreställningar kring klass. Fokuset för studien är därför den diskursiva praktik som skapades 

och reproducerades inom de fyra största tryckta nyhetsmedierna, närmare bestämt 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Svenska Dagbladet. Syftet har även varit att 

undersöka vilka röster som fick komma till tals i materialet och hur denna representation 

påverkade materialets innehåll och budskap. För att genomföra denna analys kommer en 

foucauldiansk diskursanalys att genomföras på ett material bestående av 46 nyhetsartiklar 

samt ledare från perioden 21-23 maj 2013. Genom att studera nyhetsrapportering ges en 

intressant inblick i hur normer och ideal kring föräldraskap reproduceras i en vardaglig 

kontext omgärdad av starka objektivitetsideal.  

 

 1.2 Frågeställningar  

 Vilka subjektspositioner upprättas och vilka egenskaper tillskrivs dessa i Aftonbladets, 

Expressens, Dagens Nyheters samt Svenska Dagbladets nyhetsrapportering under 

Husbykravallerna 2013? 

 

 Hur konstrueras föräldraskap diskursivt i det undersökta mediematerialet och vilken 

betydelse tilldelas klass i denna konstruktion? 

 

 1.3 Bakgrund och begreppsdefinitioner 

Nedan följer en definition av det klassbegrepp som kommer att tillämpas inom studien. 

Därefter ges en kort bakgrundsbeskrivning av de händelser som resulterade i att 

Husbykravallerna bröt ut samt kort information gällande Husby som område.  
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 1.3.1 Definition av klassbegreppet 

Studiens fokus kommer att vara att förstå hur den medierade gestaltningen av föräldraskap 

konstrueras i relation till ekonomisk och social klasstillhörighet samt hur detta föräldraskap 

därmed bedöms utifrån normativa aspekter och ideala föreställningar. Då klass utgör ett 

centralt begrepp för studien krävs det en närmare definition av detsamma. Jag har valt att 

använda mig av Verba et al.s (1995) begrepp socio-ekonomisk status (SES), där begreppen 

socio-ekonomisk status och klass kommer att betraktas som likvärdiga och med varandra 

utbytbara. Jag kommer dock i möjligaste mån begränsa mig till att använda termen klass. 

Termen socio-ekonomisk status refererar till subjektets position i den sociala och ekonomiska 

hierarkin, där hänsyn tas till utbildningsnivå samt inkomstnivå (Verba et al. 1995:7). Det 

valda klassbegreppet medför möjlighet till ett större djup än en klassisk marxistisk 

klassdelning som fokuserar på yrkesidentitet och ekonomiska dimensioner. Fördelen med att 

istället använda socio-ekonomisk status är att begreppet omfattar både den ekonomiska och 

den sociala dimensionen av klass. Ekonomisk klass avser då hur förvärvsarbetande delas in i 

olika klasspositioner medan social klass avser "klass som livsform eller kultur, där den sociala 

interaktionen mellan människor i likartade livssituationer skapar gemensamma sedvänjor, 

livsstilar, värden och normer" (Bengtsson 2010:16).  

 

 1.3.2 Bakgrund 

Husby är en förort belägen nordväst om Stockholm. 2013 bodde här ca 12 000 invånare. På 

kvällen 14 maj 2013 sköts en 69-årig man till döds av polisen i sitt hem i stockholmsförorten 

Husby i samband med ett gripande. Detta orsakade stor upprördhet lokalt och den lokala 

medborgarorganisationen Megafonen gick ut och begärde att polisen skulle be om ursäkt för 

incidenten samt att den skulle utredas av en oberoende instans istället för Särskilda 

åklagarkammaren (Megafonen 2013; Schierup et al. 2014:5). Andra har senare hävdat att 

dödsskjutningen "i bästa fall" fungerade som en förevändning för upploppen men att det inte 

var en direkt orsakande faktor (Kerpner 2013). Husby utgör ett socio-ekonomiskt svagt 

område där arbetslösheten är högre än riksgenomsnittet och inkomstnivåerna låga (Schierup et 

al 2014: 9). Konfrontationer mellan vissa invånare och polisen har tidigare förekommit. Den 

19 maj 2013 bröt upplopp ut. Byggnader samt framförallt bilar sattes i brand och sten 

kastades mot polisen (Wallroth & Roström Andersson 2013). Upploppen pågick under fem 

dagar och spred sig till flera svenska städer innan ordning kunde återställas (Sveriges Radio 

2013). 
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2. Material och urval 

 2.1 Avgränsning  

Med hänsyn till studiens fokus på språkets betydelse för konstruktionen och reproduktionen 

av normer och ideal har jag valt att avgränsa studien till tryckta nyhetsmedier. Detta 

kompletterar även tidigare forskning som i större utsträckning har valt att använda sig av 

kvalitativa intervjuer och enkäter (Gillies 2008; Lareau 2011; Widding 2015). Jag har dock 

avstått från att analysera de bilder som tryckts i samband med att nyhetsartiklar publicerats. 

Bilder bidrar onekligen till att forma vår upplevelse av ett händelseförlopp, men denna studie 

har för avsikt att undersöka hur språk används för att uttrycka föreställningar om föräldraskap 

och klass i relation till upplopp i förorten. Vid en receptionsanalys kring hur olika personer 

uppfattar mediebilden och/eller diskursen hade bilder varit ett centralt material, men i en 

undersökning kring språkets konstruerande funktion blir de mindre betydelsefulla. 

 Husbykravallerna uppmärksammades även internationellt, bland annat av BBC 

(bbc.com 2013). Detta material har dock inte inkluderats i urvalsramen, då det producerades, 

distribuerades och konsumerades i en annan social kontext än den undersökta. Lokaltidningar 

har inte heller inkluderats i urvalsramen, trots att både Mitt i Kista och Norra Sidan
1
 gavs ut i 

området under den valda perioden. Dessa publiceras dock veckovis, samt har ett mycket 

begränsat utgivningsområde (mitti.se 2017; stockholmdirekt.se 2017). De hade därför 

begränsad betydelse i den medierade diskursen kring Husbykravallerna. 

 

 2.2 Urval  

För att säkerställa tillgång till ett material som bistår forskaren i besvarandet av studiens syfte 

och frågeställningar har ett målstyrt urval använts. Detta innebär att urvalet baserats på ett 

icke-sannolikhetsurval, då avsikten inte är att slumpmässigt välja ut fall eller artiklar. Istället 

upprättas en urvalsram utifrån på förhand bestämda premisser som ligger i linje med studiens 

syfte och frågeställningar gällande tidsperiod, tidningar och genre (Jfr Bryman 2011:392ff). 

Eftersom urvalet har avgränsats till att enbart beröra medierapporteringen under 

Husbykravallerna finns redan en fastställd tidsram för vilken period som är relevant för 

urvalet, nämligen 19 maj - 23 maj 2013. Det visade sig dock att inga artiklar publicerats i de 

valda nyhetsmedierna under 19 maj och endast 3 artiklar den 20 maj, vilka sett till innehållet 

inte uppfyllde studiens urvalskriterier. Samtliga artiklar i materialet härrör därför från 

perioden 21-23 maj. Som framgår av tabell 1 renderade sökordet Husby träffar i mediearkivet 

                                                      
1 Tidningen publiceras numera under namnet Vi i Kista, Rinkeby och Tensta. 
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även den 24 och 25 maj. Vid en överskådlig läsning visade det sig dock att detta ofta handlade 

om material av typen 'mest lästa artiklar denna vecka' eller artiklar gällande oroligheter i 

andra förorter där Husby nämndes som en utlösande faktor. Med hänsyn till detta har den 

ursprungliga tidsperioden behållits. 

 Urvalet inleddes med en sökning i Mediearkivet där termen Husby användes, vilket 

genererade 680 träffar. Vid en ytlig genomläsning visade det sig att alla former av tryckt 

tidningsmaterial i hela Sverige som innehöll ortsnamnet Husby hade inkluderats. Sökningen 

begränsades därför till 'Storstadspress' vilket reducerade urvalsramen till 200 träffar. Detta 

innebar att även nyhetsbyråers rapportering sorterades bort. Nyhetstelegrammen för perioden 

lästes, men dessa präglades av en deskriptiv, kortfattad karaktär, varför de inte betraktades 

som relevanta för att besvara studiens frågeställningar.  

 För att ytterligare avgränsa materialet fokuserade jag på de fyra största tryckta 

nyhetsmedierna, närmare bestämt Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet. Samtliga publikationer är situerade i Stockholm, vilket även är det kontextuella 

sammanhang som Husbykravallerna utspelade sig i. Antalet träffar reducerades då till 126 

stycken. Då studiens frågeställningar fokuserar på hur den diskursiva konstruktionen av 

subjektspositioner, föräldraskap och klass sker i nyhetsmedier valde jag bort debattartiklar, 

krönikor, framsidor, polisnotiser, insändare samt sammanfattande listor över 'mest lästa 

artiklarna det senaste dygnet'
2
.  Undantag har gjorts för de fall där journalister har skrivit en 

fördjupad analys i anslutning till en artikel, i syfte att förklara händelseförloppet och 

positionera läsaren i relation till hur diskursen ska förstås. Vidare har jag valt att inkludera 

texter som publicerades på tidningarnas ledarsidor. Det finns två skäl till detta: dels kan 

ledarna anses utgöra en del av hur tidningen vill begripliggöra händelserna för sina läsare, de 

bidrar därmed till diskursens innehåll och riktning; dels anser jag att ledarna inte enbart 

representerar en individuell åsikt utan redaktionens ståndpunkt i frågan. De fokuserar ofta på 

frågor om ansvarsfördelning, vilket är relevant för att uppfylla studiens syfte samt besvara 

dess frågeställningar. Det slutgiltiga antalet nyhetsartiklar och ledare uppgår till 46 stycken. 

Fördelningen av dessa redovisas i avsnittet material nedan. 

  

 

                                                      
2
 Alla dessa olika former av mediematerial registreras som en egen träff i mediearkivet, varför antalet 

träffar kan upplevas som något missvisande gällande vilken mängd material som förelåg vid urvalet. De 

ursprungliga 200 träffarna avser alltså allt mediematerial, inte enbart nyhetsartiklar eller längre 

publikationer. 
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Tabell 1. Fördelning av antal träffar i Mediearkivet, fördelat per dag, när sökordet Husby 

användes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2.3 Material 

Det undersökta materialet består av samtliga nyhetsartiklar, fördjupade analyser samt ledare 

som publicerades i de största svenska dagstidningarna, sett till upplaga och spridningsområde, 

under perioden 21-23 maj 2013. Allt material går att återfinna i tidningarnas tryckta upplagor. 

Flera delar av materialet, men inte alla, har även publicerats på respektive tidnings hemsida. 

Materialet för den studerade tidsperioden fördelade sig enligt följande: 

 

Aftonbladet: 10 nyhetsartiklar samt 2 ledare. 

Dagens Nyheter: 12 nyhetsartiklar samt 2 ledare. 

Expressen: 8 nyhetsartiklar samt 2 ledare. 

Svenska Dagbladet: 9 nyhetsartiklar samt 2 ledare. 

 

Detta medför att det totala antalet artiklar och ledare som analyserats uppgår till 46 st. 

Längden på artiklarna varierar mellan 125 och 2259 tecken och återfinns i sin helhet i bilaga 

2-5. I tabell 2 framgår hur det valda materialet fördelas per tidning och dag. Ett mindre antal 

artiklar har använts som informantmaterial, det vill säga i syfte att sammanställa bakgrund 

och händelseförlopp. Dessa är inte inkluderade i materialet ovan och kommer därför inte 

analyseras djupare inom ramen för denna studie. 
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3. Tidigare forskning och teoretisk ram  

Följande avsnitt är avsett att vara en kortare genomgång av den tidigare forskning som skett 

kring Husbykravallerna samt ge en överblick av det teoretiska ramverk som kommer att 

tillämpas i studien. Vad gäller den teoretiska ramen berör samtliga studier i någon mån ett 

perspektiv på föräldraskap, klass och medier. Ingen av dessa har dock studerat hur 

föräldraskap och klass representeras i nyhetsmedier, vilket är syftet med denna studie. Denna 

studie bör därför betraktas som en fortsättning av de teorier som presenteras nedan. Den 

teoretiska ramens roll blir således att bistå mig i att tolka och förstå hur normer kring 

föräldraskap och klass uttrycks i materialet. 

 

 3.1 Tidigare forskning  

Tidigare forskning kring Husbykravallerna har fokuserat på anledningar till varför kravaller 

bröt ut samt Husbybornas egna upplevelser innan, under och efter kravallerna. Därför läggs 

ett starkt fokus på neoliberala ekonomiska strukturer, polisbrutalitet, segregation samt 

diskriminering utifrån ett etnicitetsperspektiv (de los Reyes & Hörnqvist 2016; Schierup et al. 

2014). Schierup et al. lyfter särskilt fram Husbys ekonomiskt utsatta position, där en stor 

andel ungdomar varken arbetar eller utbildar sig (2014:9). Det diskuteras även hur 

beskrivningen av Husbykravallerna som just kravaller eller riots är en diskursiv, icke-neutral 

konstruktion. En alternativ läsning av dessa skeenden är därför möjlig och kravallerna skulle 

även kunna betraktas som ett uttryck för politisk aktivism på gräsrotsnivå, när övriga 

demokratiska metoder för politiskt engagemang och förändring som står tillbuds kommer till 

korta (de los Reyes 2016:157–183; Schierup et al. 2014:12f). Vidare avhandlas hur 

händelserna har porträtterats i nyhetsmedier, men framförallt hur medborgarna själva ser på 

sin situation, utifrån intervjuer med Husby-bor samt lokala medborgarorganisationer så som 

Megafonen (Boréus 2016:71–98; Schierup et al. 2014:3f, 13ff). Schierup et al. 2014 drar även 

slutsatsen att medier ofta porträtterar deltagarna i kravallerna som ungdomar snarare än 

invandrare eller muslimer. Även från politiskt håll har fokus främst berört fattigdom och 

utanförskap snarare än etnicitet eller religion. Författarna menar att detta å ena sidan kan 

tolkas som en positiv aspekt eftersom bakomliggande orsaker och lösningar gällande dessa 

diskuteras, å andra sidan som problematiskt då det som benämns den strukturella rasismen 

tystas ned och lämnas obehandlad (Schierup et al. 2014:16f).   
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3.2 Teoretisk ram 

 3.2.1 Föräldraskap och medier 

I studien 'How to be good': media representations of parenting undersöker Liselott Assarsson 

och Pål Aarsand hur media bidrar till att forma diskursen kring ett 'bra' föräldraskap. De 

belyser hur medier etablerat sig som en aktör i förmedlandet av normer och värderingar kring 

vad som bör betraktas som ett önskvärt föräldraskapsideal (se även Assarsson Aarsand 2011). 

Genom att presentera positiva förebilder inom föräldraskap samt upplåta utrymme åt så 

kallade 'experter' tar medierna på sig en folkbildande roll där föräldraskap inte längre kan 

betraktas som en neutral process utan som ett livslångt lärande, där 'rätt' kunskap medför 'rätt' 

sorts föräldraskap. Med tillgång till 'rätt' kunskap och information kan föräldrar fatta 

normativt önskvärda beslut (Assarsson & Aarsand 2011:78; Assarsson Aarsand 2011:436ff). 

Det moderna föräldraskapsidealet fokuserar på det relationella förhållandet mellan barn och 

vuxna, där barnet placeras i centrum, och relationen präglas av olika problemsituationer för 

den vuxna parten att lösa. Centralt blir därför föräldrarnas kommunikations- och 

problemlösningsförmåga, med starkt fokus på ett reflexivt och empatiskt beteende från 

föräldern gentemot barnet (Assarsson & Aarsand 2011:80f). Vidare finns ett mönster kring 

hur föräldraskap utvärderas utifrån barns beteende, att det går att 'se' kvaliteten på 

föräldraskapet samt hur väl föräldrarna efterlever rådande normer och ideal genom att 

utvärdera barnens uppförande samt, på förkommen anledning, ge förslag på hur barnens 

beteenden kan korrigeras i en mer önskvärd riktning (ibid.:84f). Assarsson & Aarsand delar 

upp detta i parental obligations och parental recommendations, det vill säga vad föräldrar 

måste göra samt vad föräldrar bör göra för att betraktas som 'goda'. En konsekvens av denna 

gestaltning av föräldraskapet blir dock att barnen betraktas som passiva subjekt utan egen 

agens (ibid.:86).  

 Assarsson & Aarsand menar att denna föräldrasyn framställs som väldigt enhetlighet, 

där liten eller ingen hänsyn lämnas åt vilka förutsättningar olika föräldrar har sett till klass, 

kultur eller andra komplexa kontextuella faktorer. Fokus förskjuts därmed från strukturella 

förutsättningar till att handla om individuella val och preferenser. Detta är ytterligare en 

aspekt av det 'goda' föräldraskapet, att ta del av samt ta till sig och agera i enlighet med de 

normer som råder. Att förkasta denna möjlighet, oavsett strukturella förklaringar, utmärker 

därmed det 'dåliga' föräldraskapet (ibid.:78).  
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 3.2.2 Föräldraskap och klass  

Även om Assarsson & Aarsand visar att medier porträtterar det 'goda' föräldraskapet som 

klasslöst och möjligt för alla så menar tidigare forskning kring just klass och föräldraskap att 

föräldraskap i allra högsta grad är en klassberoende process (Gillies 2008; Lareau 2011; 

Widding 2015). Detta innebär inte att Assarson & Aarsands beskrivning av det medierade 

föräldraskapet är felaktig, utan att det utgör ett hegemoniskt
3
 ideal. Normerna för ett 'gott' 

föräldraskap, samt möjligheterna att leva upp till olika normer, varierar i linje med förälderns 

klasstillhörighet, vilket medför att det riskerar att uppstå en diskrepans mellan det 

hegemoniska medelklassidealet och de föräldraskapsnormer som råder inom arbetarklassen. 

 Inom arbetarklassen föreligger istället en hierarkisk skillnad mellan vuxna och barn, 

där barnet inte tillåts samma centrerade position som inom medelklassen. Detta medför att 

fokus i större utsträckning läggs på att sätta gränser för barnen och föräldern beskrivs då som 

en mer auktoritär person vars uppgift är att förmedla moraliska skiljelinjer gällande rätt och 

fel. Detta kan till exempel avse att föräldern vet var och med vem barnet befinner sig samt 

upprätthålla bestämda tidsramar gällande måltider eller sänggående (Gillies 2008; Widding 

2015:47). Det föreligger även pragmatiska aspekter av denna typ av fostran, eftersom 

arbetarklassens barn i högre utsträckning rör sig i miljöer där formella kunskaper har lägre 

värde och sociala egenskaper är mer betydelsefulla (Gillies 2008:107f). Detta får dock 

konsekvenser för hur arbetarklassens föräldrar betraktas utifrån ett medelklassorienterat 

föräldraskapsideal: 

 

 Yet, by ignoring the middle-class orthodoxy of sensitive parenting, they are 

 vulnerable to accusations that they are authoritarian and lacking in warmth. There is 

 little recognition that middle-class practices, which emphasize cultivation and 

 democratic decision-making, might be risky in a context where choice and power are 

 limited, hazards are many, and consequences severe. (Gillies 2008:107) 

 

Ett föräldraskap i enlighet med medelklassidealet medför andra fördelar än att enbart utgöra 

mallen för ett 'bra' föräldraskap. Detta märks bland annat i samhällets institutionella 

utformning, där policies och förståelsen av föräldraskap utformas i enlighet med det 

hegemoniska medelklassidealet (Gillies 2008, Lareau 2011). Föräldrar inom medelklassen är 

                                                      
3 Hegemoni är ett begrepp som syftar till att ett bestämt synsätt dominerar diskursen och lyckas "låsa fast 

språkets betydelser på sitt eget sätt" (Winter Jørgensen & Phillips 2000:13). Den hegemoniska 

ståndpunkten är dock alltid utsatt för diskursiv kamp om diskursens mening. 
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mer framgångsrika i att förmedla en känsla av berättigande (eng. entitlement) till sina barn. 

Detta medför att barnen redan i tidig ålder utvecklar en förväntan, men också en förmåga, att 

ställa krav på samhällets institutioner och förväntar sig att bli lyssnade på och tagna på allvar. 

Det innebär även kommunikativa och strategiska fördelar, där föräldrar kan förmedla 

kunskaper kring hur samhället är beskaffat samt hur barnen ska uppföra sig för att navigera i 

det institutionella systemet för att få sina personliga preferenser tillgodosedda, till exempel 

gällande interaktionen med skolan och hur det akademiska systemet är uppbyggt (Lareau 

2011:2ff, 26, 82, 140). Genom denna institutionella struktur grundläggs även en syn på 

arbetarklassens föräldraskap som bristande, då de inte förmår att förmedla samma typer av 

samhällskunskaper till sina barn, vilket legitimerar statlig intervention då ett bristande 

föräldraskap riskerar att fördärva arbetarklassens barn (Gillies 2008:96ff). Tydligast blir 

denna uppdelning i interaktionen mellan hemmet och skolan. Både arbetarklassens och 

medelklassens föräldrar är ense om att skolan och utbildning är viktiga. Dock menar flera 

arbetarklassföräldrar att för stort fokus läggs på prestationer i skolan medan liten hänsyn tas 

till arbetarklassbarns individuella förutsättningar och egenskaper (Gillies 2008:103ff, Lareau 

2011). Medelklassföräldrar har både andra materiella möjligheter och en annan institutionell 

förståelse för vilka förväntningar skolan har gentemot föräldrarna, men även vilka 

förväntningar och krav föräldrarna kan ha gentemot skolan (Lareau 2011:2ff, 26ff, 140). Detta 

medför att synen på vems ansvar det är att barnen klarar sin skolgång är klassberoende. 

Föräldrar från arbetarklassen har en större förväntan på att det är skolans ansvar att barnen 

klarar av undervisningen, att de får tillräckliga kunskaper samt att de får stöd när de stöter på 

svårigheter. Medelklassens föräldrar samt skolan som institution utgår istället från ett 

barncentrerat medelklassideal, där föräldrarna tar en aktiv och ledande roll i barnens 

akademiska utveckling och ställer krav både på barnen och på skolan. De har även andra 

materiella förutsättningar att stötta barn som har svårigheter i skolan, i fråga om möjlighet att 

stötta i läxläsning eller betala någon annan med adekvat kunskap att stötta barnet (Lareau 

2011). Arbetarklassens barn ges ett mycket större eget ansvar gällande sitt skolarbete, vilket 

kan ha normativa, ekonomiska eller tidsmässiga motiv. Detta resonemang går även att 

utsträcka till fritidsaktiviteter. Inom medelklassen betraktas fritidsaktiviteter som en del i att 

ge barnet möjlighet till personlig utveckling och centreras kring prestationer. Detta kan till 

exempel innebära förmågan att samarbeta i ett lag eller träna på att sätta mål och utveckla 

strategier för att nå dessa. Arbetarklassens barn deltar i lägre utsträckning i organiserade 

fritidsaktiviteter samt deltar utifrån andra motiv än medelklassens barn. Istället för personlig 

utveckling och ökad konkurrenskraft fokuseras på sysselsättning för att barnen inte bara ska 
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driva runt på fritiden (ibid.:31ff, 35-81). Dessa skillnader som manifesteras under uppväxten 

kvarstår och förstärks även när barnen sedermera når vuxen ålder (ibid.: 261-311). 
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4. Metod  

Inom ramen för denna studie har en foucauldiansk diskursanalys tillämpats. Diskurser 

betraktas då som "en kedja av utsagor som skapar ett språk för att tala om ett specifikt ämne 

vid en specifik tidpunkt, eller ett sätt att representera kunskap om ett specifikt ämne vid en 

specifik tidpunkt." (Roosvall 2005:33). Syftet är alltså inte att försöka komma åt någon form 

av sanning bortom diskursen, utan att undersöka de ramar av begränsande och möjliggörande 

som diskursen upprättar, samt för vem dessa begränsningar verkar (ibid.:33f). Språket och 

samhället betraktas som simultant konstituerat och konstituerande. Språk betraktas i studien 

som en social konstruktion, vilket används för att inkludera och exkludera, för att upprätta 

subjektspositioner samt skapa samstämmighet kring normer och värderingar; kort sagt: för att 

upprätta diskurser. Språk är därför inte att betrakta som en neutral process. Världen betraktas 

som uppdelad i diskursiva och icke-diskursiva praktiker, vilket innebär ett erkännande av att 

handlingar, och i förlängningen verkligheten, existerar bortom de diskursiva praktikerna, men 

att dessa inte kan förstås eller kommuniceras utan språket. De icke-diskursiva praktikerna kan 

med andra ord inte förklaras eller kommuniceras utan att införlivas i den diskursiva praktiken 

(Bergström & Boréus 2012:354ff; Roosvall 2005:34f; Winter Jørgensen & Phillips 

2000:18ff). 

 Det är användandet av språk och benämnandet av handlingar som utgör fokus för 

denna studie, det blir därför centralt att studera språkanvändning, men också hur 

meningsskapande möjliggörs, för att besvara studiens frågeställningar. Medierade texter 

betraktas därför som någonting mer än en källa till information. Det är med hjälp av språket, 

och i förlängningen texter, som normer och förväntningar formuleras och förmedlas. När 

texter publiceras i nationella medier och benämns nyheter drar texten implicit nytta av de 

journalistiska idealen gällande objektivitet och saklighet. Medier kan därför betraktas som en 

källa med stort inflytande över hur befolkningen inhämtar information om samt tolkar 

beskrivningar av olika händelser. Nyhetstexter bidrar därmed till att forma samhället, både i 

form av vår uppfattning om samhällets nuvarande beskaffning men även hur samhället bör 

utvecklas eller förändras (Boréus 2011b:131f; Roosvall 2005; SOU 1990:44:60–74). Detta 

medför att det kritiska studiet av texter blir både betydelsefullt och nödvändigt inom en 

statsvetenskaplig kontext. En kvalitativ diskursanalys erbjuder möjligheten att studera både 

explicita och implicita betydelser hos en text. Detta innebär att ett mindre material studeras än 

vad som hade varit möjligt genom en kvantitativ textanalys men det studien förlorar i 

omfattning vinner den i djup. Syftet med studien har inte varit att undersöka hur frekvent 
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vissa åsikter förekommer eller förklara kausala mekanismer till varför Husbykravallerna ägde 

rum, utan att försöka förstå hur texters innehåll ger uttryck för normer och värderingar, samt 

hur dessa kan kopplas till föräldraskap och klass. 

 Det är tänkbart att kvalitativa intervjuer delvis hade kunnat användas för att besvara 

studiens frågeställningar. Fokus hade dock förskjutits från hur de undersökta nyhetsmedierna 

upprättar diskursiva konstruktioner, för att istället centreras kring hur respondenterna 

upplevde och tolkade händelseförlopp och nyhetsrapportering. Detta är förvisso ett intressant 

forskningsområde men tillåter inte samma djupgående fokus på bakomliggande strukturella 

förklaringar och maktrelationer. Därför vidhålls att en kvalitativ diskursanalys erbjuder den 

bästa möjligheten att uppfylla studiens syfte. 

 

 4.1 Diskursanalys 

Michel Foucault har publicerat en mängd verk, där Övervakning och straff (1987/2003) samt 

Vansinnets historia (1983/2010) tillhör de mer berömda. Det är dock inte de ämnesspecifika 

uttalandena i hans studier som kommer att tillämpas för denna studies genomförande, utan de 

metodologiska tillvägagångssätt samt generella teorier kring makt och synen på subjektet. Då 

Foucault inte utvecklade sina teorier i syfte att generera en specifik metodologi finns det få 

konkreta verktyg eller ramar för hur en focauldiansk diskursanalys ska genomföras. Foucault 

själv förhåller sig skeptisk till den kritiska lingvistikens uteslutande fokus på språkets 

grundläggande uppbyggnad, då han anser att detta riskerar att icke-diskursiva praktiker samt 

sociala skeenden utesluts eller ges otillräcklig uppmärksamhet (Roosvall 2005:34). Jag 

instämmer delvis i detta synsätt men kommer ändå att använda mig av ett fåtal verktyg från 

den kritiska lingvistiken, då texters uppbyggnad alltid innebär att någon form av prioritering 

gjorts gällande representation och ordval (Jfr Roosvall 2005:84). Språkets konstruktion är 

därför på intet sätt oviktig, även om fokus är hur texters konstruktion får konsekvenser i 

samhället. Det valda materialet kommer därför även att studeras utifrån röster, modalitet, 

lexikalitet och presuppositioner utöver Foucaults begreppsapparat kring subjektspositioner, 

interpellation och utestängningsmekanismer. Dessa finns närmare definierade och beskrivna i 

kommande avsnitt.  

 

 4.1.1 Subjektspositioner, interpellation och själv-interpellation  

Inom diskursanalysen betraktas subjektet som decentrerat. Fokus ligger istället på identiteter 

och strukturer samt hur dessa påverkar och påverkas av diskurser, snarare än på enskilda 
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aktörer eller individer. Därför talas det inom diskursanalysen oftare om vilken 

subjektsposition en person talar utifrån snarare än vem denne är som individ (Foucault 

1987/2003:33ff, 200; Winter Jørgensen & Phillips 2000:21f). Subjektspositioner kan förklaras 

som "en uppsättning regler som diskursen tillhandahåller som talar om hur man förhåller sig i 

olika sociala sammanhang" (Bergström & Boréus 2012:359) och utgör de olika identiteter 

eller roller aktörer intar vid en bestämd tidpunkt. Subjektet placeras i en subjektsposition 

genom interpellation, ett begrepp som ursprungligen utvecklades av Louis Althusser: 

 

 Vi menar alltså att ideologin "handlar" eller "fungerar" i den mån som den "rekryterar" 

 subjekt bland individerna (den rekryterar alla), eller "omvandlar" individerna till 

 subjekt (den omvandlar alla) genom den högst precisa operation som vi kallar 

 interpellation, vilken man kan föreställa sig som det banala och vardagliga fallet när 

 en polis interpellerar: eller ropar till en "hallå, ni därborta!". 

 Om vi antar att den föreställda teoretiska scenen äger rum på gatan, vänder sig den 

 anropade individen om. Genom denna enkla, fysiska 180-graders-vändning blir hon 

 subjekt ([sic!] Althusser 1976:144 citerad i Winter Jørgensen & Phillips 2000:22) 

 

Charlotte Fridolfsson (2004) menar dock att Althussers interpellationsbegrepp är otillräckligt, 

eftersom det berövar subjektet all agens samtidigt som det bara erkänner en dominerande 

ideologi som determinerar alla subjekts positioner. I likhet med Stuart Hall menar hon att det 

kan vara möjligt att förkasta den subjektsposition som en tilldelas, samtidigt som det är 

möjligt att interpellera sig själv i subjektspositioner vi finner eftertraktade. Hon kallar detta 

själv-interpellation (Fridolfsson 2004:81ff). Jag delar Fridolfssons syn på interpellation och 

kommer därför betrakta både interpellation och själv-interpellation som möjliga för 

subjektspositionernas konstituerande. Det blir då intressant att studera vilka uttalanden som 

görs utifrån vilken subjektsposition samt vilken effekt detta har för den undersökta diskursen, 

då olika subjektspositioner tilldelas olika grader av makt varierande på situation och kontext 

(Bergström & Boréus 2012:362; Winter Jørgensen & Phillips 2000:22f). 

 

 4.1.2 Kunskap/makt och utestängningsmekanismer 

Flera av Foucaults arbeten fokuserar på makt. Makten betraktas här som relationell, som ett 

flexibelt tillstånd vilket existerar mellan människor snarare än som en enkelriktad process där 

en person utövar förtryck gentemot en annan (Foucault 1987/2003:31ff, 245; Sunesson 

1987/2003:xii-xv). Foucault erkänner dock att maktutövande ofta medför negativa 
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konsekvenser för vissa subjektspositioner, samtidigt som det möjliggör handlingar för andra. 

Denna konstruktiva process inbegriper skiftande utövare och mottagare utifrån den specifika 

kontext som studeras, även om samma subjektspositioner innehar stor makt inom flera 

diskurser och/eller under en längre tidsperiod, till exempel politiker. Makt kan dock inte 

existera oberoende av kunskap, likväl som tolkningsprivilegiet av vad som ska betraktas som 

kunskap inte kan existera utan maktrelationer. På så sätt genererar makt ett specifikt vetande, 

vilket i sin tur genererar och reproducerar ett visst språk. Därmed är varken 

kunskapsskapande eller språk att betrakta som neutrala processer (ibid.).  Genom olika 

kunskap/makt-förhållanden etableras ett språk samt ramar för diskursen. Detta reglerar det 

Foucault benämnet utestängningsmekanismer, alltså vad som är möjligt att yttra och inte, 

samt av vem, inom en specifik diskurs och en given kontext. Detta kan exemplifieras genom 

att betrakta upprättandet av binära oppositioner, där konstruktionen av vad som benämns som 

naturligt eller normalt samtidigt konstituerar vad som bör betraktas som avvikande eller 

onaturligt. Genom att avgränsa och definiera vad som är naturligt etableras simultant ett språk 

för det avvikande och normativt icke önskvärda (Foucault 1983/2010:129ff; 1987/2003:200). 

Denna konstruktion går att applicera även på andra typer av relationer, så som förälder/barn. 

Foucault betonar dock att ramarna för diskursen alltid är möjliga att utmana och ifrågasätta. 

Dock tillmäts inte alla röster samma betydelse; det blir alltså betydelsefullt för utfallet vem 

som protesterar samt vid vilken tidpunkt detta sker. Utestängningsmekanismer kan därför 

även beröra vem som får uttrycka sig med auktoritet inom en diskurs, samt vilka röster som är 

att betrakta som mindre betydelsefulla eller fullkomligt oviktiga (Roosvall 2005:35f). Genom 

att upprätta kunskap/makt-förhållanden och utestängningsmekanismer konstrueras villkor och 

regleringar för subjektspositionerna, både mentalt och fysiskt. Foucault menar därför att 

kroppen ofta är den centrala arenan för denna typ av diskursiva konstruktioner, vilket medför 

"en process som handlar om en politisering av själva livet" (Bergman et al. 2011:9), det han 

benämner biopolitik (Foucault 1987/2003:33ff; Hall 2013:35). 

 

 4.1.3 Lexikalitet, presuppositioner, röster och modalitet  

Som nämndes i inledningen till metodavsnittet innebär textproduktion alltid ett val. Lexikalitet 

handlar om ordval samt från vilken vokabulär ord, metaforer och synonymer hämtas. Genom 

att studera dessa lexikala register är det även möjligt att analysera vilken betydelse den 

'främmande' diskursen ges i de studerade texterna (Roosvall 2005:85). Presuppositioner är en 

lingvistisk term som handlar om implicita, förgivettagna utgångspunkter i en text och kan 

handla om en person, tidigare händelser eller olika normativa åsikter. Det är ett sätt för textens 
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författare att avstå från att artikulera vissa antaganden som utgör textens utgångspunkt; en 

form av åberopande av ett delat common sense med textens läsare. Det som inte uttrycks 

explicit i en text tenderar att lättare gå läsaren förbi, men är också svårare att kritisera då det 

aldrig faktiskt artikuleras. Presuppositioner förankrar textens innehåll i en kontext och 

positionerar läsaren i förhållande till textens innehåll och budskap. Vid studiet av 

presuppositioner analyseras bland annat "[v]ad sägs inte i just denna text, men har sagts i 

andra texter, som man lutar sig på här? Vad tas för givet?" (Roosvall 2005:75). 

 Det blir även viktigt att studera texters röster. Begreppet begränsas inte till hur 

individuella röster representerar ett enskilt subjekt; en röst betraktas även som en 

representation för personens subjektsposition. Detta innebär ett fokus på vilka 

subjektspositioner som får komma till tals i en text samt huruvida dessa yttrar sig i egen sak 

eller om de får sina åsikter representerade av någon annan. Den röst som representeras är med 

andra ord simultant ett uttryck för individens åsikter och preferenser, samtidigt som den 

placeras i ett sammanhang där den bidrar med förståelse för den samlade subjektspositionens 

röst. Vidare beaktas vilka röster som inte representeras i texten, vilka motiven till detta kan 

vara samt vilken betydelse detta får för textens budskap och innehåll (ibid.:81). När röster 

hörs direkt eller indirekt i en text framförs de uttalanden som sker med olika grad av 

modalitet. Modalitet avser med vilken säkerhet någonting uttrycks i en text, vilket i sin tur 

påverkar vilken betydelse ett uttalande eller ett påstående ges (Fairclough 2003:106f, 248, 

389; Roosvall 2005:89; Winter Jørgensen & Phillips 2000:87ff). Textproducenten förhåller 

sig alltid till sanningsanspråken i ett påstående och styrkan i dessa sanningsanspråk kan 

graderas enligt följande skala, som Anna Roosvall (2005:89) omarbetat utifrån Fowlers 

förlaga: 

 1. sanning (”truth”) 

 2. huruvida något bör göras/hända (”obligation”) 

 3. tillåtelse (”permission”) 

 4. önskvärdhet (”desirability”) 

 

Ett påstående som "regeringen kommer att tillföra pengar till skolan i höstbudgeten" har med 

andra ord högre modalitet än påståendet "det hade varit önskvärt att skolan fick utökade 

resurser". 
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 4.2 Analysverktyg samt dess tillämpning 

För att uppfylla studiens syfte att undersöka den diskursiva konstruktionen av klass och 

föräldraskap samt besvara studiens frågeställningar krävs en nära läsning av texten samt en 

djupare förståelse av textens implicita och explicita innehåll. För att möjliggöra detta måste 

ett analysverktyg utformas, där flera empiriska frågor med förankring i studiens metod ställs 

till texten under upprepade djupläsningar. Analysverktyget som används inom denna studie 

har formulerats utifrån Kristina Boréus (2011b:146f) förslag på empiriska frågor. Svaren på 

de empiriska frågorna utgör grunden för studiens analys, vilken följer i avsnitt 5.  

 

 Frågeställning 1:  

Vilka subjektspositioner upprättas och vilka egenskaper tillskrivs dessa i Aftonbladets, 

Expressens, Dagens Nyheters samt Svenska Dagbladets nyhetsrapportering under 

Husbykravallerna 2013?  

 Frågeställningen har konkretiserats till följande empiriska frågor, som tillämpats på 

alla subjektspositioner i materialet: 

  

 Vem får komma till tals och vilka röster hörs i materialet? Får de olika 

subjektspositionerna tala i egen sak eller beskrivs de utifrån andra subjektspositioners 

röster? Vilka attribut tillskrivs de olika subjektspositionerna, både inom den egna 

subjektspositionen och av andra subjektspositioner? 

 Med vilken modalitet beskrivs olika subjektspositioner samt deras handlingar och 

egenskaper? 

 Vad underförstås eller utgör outtalade, förgivettagna utgångspunkter i det undersökta 

materialets resonemang och påståenden (presuppositioner)? 

 Från vilka lexikala register hämtas ordval, metaforer och synonymer? Hur påverkar 

detta läsningen av texten? 

 

Resultatet för dessa frågor redovisas i avsnitt 5.1 Subjektspositioner. Här inkluderas vilka 

subjektspositioner som upprättas i materialet. I detta avsnitt kommer en mer djupgående 

analys av de mest frekvent förekommande subjektspositionerna genomföras. Dessa 

överensstämmer väl med de subjektspositioner som är betydelsefulla för att besvara studiens 

syfte: poliser, ungdomar, barn samt föräldrar. 
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 Frågeställning 2: 

Hur konstrueras föräldraskap diskursivt i det undersökta mediematerialet och vilken betydelse 

tilldelas klass i denna konstruktion? 

 Frågeställningen har konkretiserats till följande empiriska frågor: 

 

 Vad uttrycks explicit och vad kan förstås implicit gällande föräldraskap i de studerade 

texterna?  

 Hur kan denna konstruktion förstås utifrån den tidigare forskning kring klass som 

presenterats i den teoretiska ramen? 

 Vad underförstås eller utgör outtalade, förgivettagna utgångspunkter i det undersökta 

materialets resonemang och påståenden (presuppositioner)? 

 Vad trängs undan eller görs illegitimt? Vad blir omöjligt att uttrycka i diskursen kring 

föräldraskap och klass när diskursen formuleras på detta vis? 

 

Resultatet för dessa frågor redovisas i avsnitt 5.2 Föräldraskap och klass. Här redovisas hur 

föräldraskap och föräldraskapande konstrueras diskursivt utifrån ett klassperspektiv, samt 

vilken betydelse klass har i beskrivningen av ett 'bra' respektive 'dåligt' föräldraskap. Detta 

omfattar även synen på relationen mellan hemmet och skolan samt olika perspektiv på ansvar. 

 

 4.3 Validitet, reliabilitet och reflexivitet  

Inom naturvetenskapen föreligger ofta möjligheten att isolera det studerade fenomenet eller 

objektet i ett experiment, men för samhällsvetenskapen erbjuds inte samma möjligheter att 

skilja studieobjektet från sin kontext. Inom kvantitativa forskningsmetoder betraktas 

avhandlandet av studiens validitet och reliabilitet som central för att bedöma en studies 

vetenskaplighet. Dessa begrepp har dock kritiserats för att i alltför stor utsträckning fokusera 

på mätning av enheter samt noggrannheten i dessa mätningar och därmed ha lägre relevans 

inom en kvalitativ studie (Bryman 2011:351f). Trots detta är det fortfarande av intresse att 

diskutera kvalitativa studiers vetenskapliga kvalitet och därför kommer studiens 

genomförande kommenteras utifrån de kvalitativa kriterierna kring tillförlitlighet, vilket delas 

upp i fyra underkategorier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka 

och konfirmera (Bryman 2011:352ff). 

 När en diskursanalytisk metod används är det inte möjligt att betrakta forskaren som 

en neutral observatör som befinner sig vid sidan av det studerade fenomenet, särskilt som en 
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premiss för en djup analys är att forskaren tillägnar sig en kontextuell förståelse. Detta medför 

att den tolkande ansatsen blir central för studiens genomförande, samtidigt som analys och 

tolkning av text är en subjektiv aktivitet, vilket går att koppla till kriteriet möjlighet att styrka 

och konfirmera. Här krävs en medvetenhet om tolkningsprocessens förutsättningar samtidigt 

som "forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

utförandet av och slutsatserna från en undersökning" (ibid.:355). Detta påverkar även studiens 

överförbarhet, som därmed kan betraktas som komplicerad, då den tolkning av materialet som 

föreligger är knuten till min förförståelse och livserfarenhet, men även till det teoretiska 

ramverkets resultat och antaganden. Genom att tillhandahålla en 'tät' beskrivning av 

materialets innehåll, de kontextuella förutsättningarna samt substantiella beskrivningar av den 

egna studiens resultat i relation till tidigare forskning möjliggör forskaren för läsaren att 

bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö samt förekomster av eventuell 

skevhet i analysen utifrån forskarens bias (Bryman 2011:352, 355; Creswell 2014:201f). Detta 

går att koppla samman med en studies trovärdighet, då en tydlighet kring vad som utgör citat 

direkt från materialet och vad som utgör forskarens tolkning av detsamma samt ett 

tydliggörande av metodens begrepp och dess tillämpning möjliggör för läsaren att förstå hur 

analysen har genomförts, vilket ger läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten i de 

presenterade resultaten. Det innebär även att eventuella motsättningar eller tveksamheter i 

materialet avhandlas öppet i analysen, i syfte att eftersträva transparens gentemot läsaren 

(ibid.). För denna studie sker detta dels i avsnitt 3.2 Analysverktyg samt dess tillämpning, dels 

löpande i avsnitt 4. Analys och resultatredovisning.  

 Studiens pålitlighet, vilket motsvarar begreppet reliabilitet, bedöms utifrån hur väl 

forskaren skapar "en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen." (Bryman 2011:355). Det blir då viktigt att noggrant beskriva 

forskningsprocessen, att begrepp samt dess användning är väl definierade samt att 

tillämpningen av analysverktyget är tydligt, i syfte att minska missförstånd samt 

tolkningsutrymme i analysen (Creswell 2014:201ff). Detta har eftersträvats genomgående i 

studien men betonas särskilt i fråga om urval samt utformning av metod och analysverktyg.  

 För att uppnå en god kvalitativ vetenskaplighet krävs även ett självkritiskt 

reflekterande förhållningssätt, det Gustafsson & Johannesson benämner reflexivitet 

(2016:19ff). Detta innebär att forskaren uppvisar en medvetenhet kring sitt eget bias samt att 

detta, när så krävs, synliggörs i analysen i syfte att möjliggöra för läsaren att bedöma 

argumentationens giltighet och bäring i ett vidare sammanhang. Det är därför även centralt att 

forskaren uppvisar transparens gentemot läsaren kring hur resultat har nåtts samt vilka 
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premisser dessa antaganden vilar på. I den genomförda studien innebär detta framförallt en 

strävan efter tydlighet gällande vad som utgör citat från materialet samt vad som är min egen 

tolkning av materialets innehåll och betydelse. 

 I ljuset av ovanstående diskussion bör det därför nämnas att jag själv har bott i Husby 

under perioden 2006-2012, men det är inte den plats där jag är född och uppvuxen. Dock var 

det i Husby som jag själv blev förälder, då båda mina barn föddes under denna period. Jag har 

därför erfarenhet av att fostra barn i Husby, med de olika val detta innebär gällande förskola 

och vardagsliv. Vidare är jag vit och född i den övre medelklassen, vilket medför en rad 

privilegier, till exempel att kunna flytta från Husby när vi så önskade. Dessa privilegier kan 

tänkas påverka den analys jag genomfört. Det är möjligt att en person med andra erfarenheter, 

till exempel av att rasifieras, hade betraktat till exempel etnicitetsdimensionen som mer 

central för analysen än vad som argumenteras för i denna studie.  
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5. Analys och resultatredovisning  

Följande avsnitt utgör studiens resultatredovisning. Inledningsvis ges en djupare analys av de 

subjektspositioner som dominerar materialet, sett till mängd och vilket kvalitativt utrymme de 

ges i diskursen, samt är betydelsefulla för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Under rubrik 5.2 avhandlas vilken betydelse klass fyller i den diskursiva konstruktionen av 

föräldrar och föräldraskapande i mediematerialet.  

  

 5.1 Subjektspositioner 

I materialet upprättas en mängd olika subjektspositioner. Vissa förekommer endast ett fåtal 

gånger, så som lärare, medan andra nämns i näst intill varenda text. Dock använder sig denna 

studie av ett kvalitativt perspektiv. Det är därför otillräckligt att enbart undersöka hur frekvent 

en viss subjektsposition förekommer. Hänsyn har därför även tagits till vilket kvalitativt 

utrymme de respektive subjektspositionerna ges i materialet, både som explicit tillfrågade och 

omtalade men även som implicit närvarande. Ett exempel på detta är subjektspositionen barn 

som omnämns eller uttalar sig i ett jämförelsevis fåtal artiklar, men som ofta ges stort 

utrymme i långa intervjuer och reportage (1:6; 2:17, 26; 4:9f, 19, 26). Med hänsyn till denna 

struktur har de undersökta subjektspositionerna varit polisen som institutionellt subjekt, 

ungdomar som upploppsmakare, barn som offer samt föräldrar. 

 

 5.1.1 Polisen som institutionellt subjekt 

Polisen är, tillsammans med de ungdomar som deltar i kravallerna, den subjektsposition som 

ges störst utrymme i materialet. Unikt för denna subjektsposition är dock att den både 

beskrivs frekvent av andra, ges stort utrymme att beskriva sig själv samt ges utrymme att 

definiera och beskriva andra subjektspositioner (1:4, 10; 2:2, 8, 22; 3:11, 16, 19; 4:2, 4, 7, 18, 

21). Polisen är också den subjektsposition som ofta tillfrågas om vad som (egentligen) skett 

och har därmed möjlighet att kontrollera den diskursiva konstruktionen av sig själv och andra 

deltagare i händelseförloppet. De har, till skillnad från deltagande ungdomar, en 

kommunikativ fördel genom sin tillgång till för ändamålet utbildad personal. Detta innebär 

bland annat vana att tala med pressen, förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt den 

institutionella förståelse som Lareau menar är en av de dolda fördelar som kommer med en 

subjektsposition inom medelklassen. Genom sin position som statliga representanter samt 

fysiskt närvarande på platsen betraktas polisen då som en tillförlitlig källa till fakta. Detta 

visar sig bland annat i de nyhetsartiklar som inte består av reportage eller intervjuer, utan som 
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framställs som just information om händelseförloppet, där polisens beskrivning av vad som 

skett återberättas för läsaren som objektiv information (1:2, 10f, 17; 2:2, 24; 3:11, 16; 4:2, 10, 

21). Detta etablerar det Foucault beskriver som ett kunskap/makt-förhållande, där 

produktionen av det som betraktas som objektiv information befäster producentens 

maktposition. Detta styrks ytterligare av att polisen framgångsrikt får en annan betydelsefull 

institution, nämligen de etablerade nyhetsmedierna, att acceptera och distribuera polisens syn 

på händelseförloppet som fakta. 

 Polisen konstrueras i sin roll som representanter för en statlig institution, vilket medför 

att de interpelleras, och interpellerar sig själva, i sin yrkesroll. Vilka de enskilda poliserna är 

blir oviktigt, utan det är rollen inom den egna organisationen som skänker dem högre 

auktoritet och legitimitet i sin diskursiva berättelse än de som interpelleras som granne eller 

Husbybo. En intressant aspekt av detta blir att polisen emellanåt explicit måste poängtera att 

de också är människor. Detta indikerar ytterligare att polisen essentialiserats till sin yrkesroll 

och därför betraktas som en subjektsposition vid sidan om sin egen mänsklighet (Jfr 2:8). 

I och med polisens subjektsposition som reifierad i sin yrkesroll tillskrivs polisen få 

personliga, men desto fler strukturella egenskaper. Det förekommer både positiva och kritiska 

uppfattningar bland lokalbefolkning och journalister kring hur polisen agerar, eller inte agerar, 

i sitt yrkesutövande innan och under kravallerna. Svenska Dagbladet skriver: "Självfallet ska 

inte polisen bete sig illa. Men nog är det en smula cyniskt att anklaga polisen när de ingriper i 

ett tumult. Polisen verkar dessutom ha gjort sitt jobb och skyddat oskyldiga boende." (4:7). 

Lokalbefolkningen verkar ha en något mer splittrad bild, eller nyanserad om man så vill, av 

polisens agerande:  

 

 – Jag hatar polisen. De kommer bara hit i kravallutrustning, säger Samir, 19. /.../ Han 

 får medhåll av en äldre man som inte vill uppge sitt namn. – Polisen borde vara här på 

 dagtid och etablera kontakt med ungdomar. De här problemen har ignorerats alldeles 

 för länge, säger han till Aftonbladet. (1:3) 

 

 Vi tycker att vi behandlas orättvist av myndigheter och poliser. Men det går inte att 

 rättfärdiga det som händer. Vi är bortglömda och man har rustat ner allt som funnits i 

 Akalla och Husby, säger Tuncay Kaplan, 37, boende i Husby (2:2) 

  

 När polisen konfronteras med negativa bilder av sitt beteende möts detta av en 

individualisering av beteendet, där beteendet markeras som avvikande från de normer och 
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ideal som omger subjektspositionen. Uttalanden eller handlingar betraktas då som en 

representation för en enskild polis beteende, inte polisen som institution (2:8). Om det 

beteende som kritiseras handlar om polisens våldsamma bemötande vid kravallerna ifrågasätts 

istället legitimiteten i påståendet, samtidigt som polisen positionerar sig som reaktiv och 

svarande på en provokation från de deltagande ungdomarna snarare än aktiva i ett negativt 

beteende. 

 

  – Vi är rätt så trötta på snacket om att det är polisen man är upprörd över, det är bara 

 en förevändning för att busa. Man ger sig på väktare, brandbilar, fastighetsskötare. 

 Man eldar upp sina grannars bilar, det är så jäkla onödigt och det finns ingen logik i att 

 säga att det är polisens fel, säger Jörgen Ohlsson. (3:25) 

 

En annan konsekvens av polisens maktposition blir möjliggörandet av den diskursiva 

sammankopplingen mellan händelser i Husby och andra utanförskapsområden, även sett över 

tid, då polisens arbetssituation binder samman Husbykravallerna med incidenter i Rinkeby 

och Tensta 2011-2012 (1:10). Den stenkastning och de hot mot polisen som äger rum i Husby 

beskrivs även i samband med oroligheter i andra förorter, både i Stockholm och i övriga 

landet. Flera artiklar nämner att upploppet sprider sig (1:4; 3:16f). Detta går att betrakta som 

ett lexikalt lån från ett sjukdomsrelaterat register, där en sjukdom eller ett virus sprider sig i 

människokroppen. Foucault menar att kroppen ofta är att betrakta som den främsta arenan för 

maktutövande. Kroppen skulle därför gå att likställa med samhällskroppen, där de våldsamma 

upploppen sprider sig och hotar, men samtidigt hejdas av, polisen, vilka kan liknas vid 

samhällskroppens immunförsvar. Detta försvårar ytterligare en positiv identifikation med de 

deltagande ungdomarna och deras agerande samtidigt som det stärker bilden av polisen som 

majoritetssamhällets beskyddare mot det främmande och hotande. Det legitimerar även att 

polisen besvarar kravallerna våldsamt, eftersom våldet inte är önskat utan används för att 

försvara samhället. I denna konstruktion framställs polisen som utsatta. Polisen reagerar på 

provokation; de söker inte konfrontation och står därmed med lägre skuld och ansvar för sina 

handlingar. Yrkesrollen som statens representant möjliggör därmed ett anspråk på 

ansvarsfrihet, då de är beordrade att närvara och agera i syfte att "försvara" medborgarna 

(1:11; 4:7, 10). Den diskursiva kopplingen till tidigare och på kravallerna följande incidenter 

överför även polisens ansvarsreduktion till dessa tillfällen. Detta blir även tydligt i den tilltro 

som uttrycks gällande den egna och andra statliga institutioner, till exempel att upplevda 

kränkningar med rasistiska förtecken ska anmälas till polisen och hanteras enligt lagen, 
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oavsett vilket förtroende offren känner för polisen som institution med hänsyn till enskilda 

polisers handlande (1:7; 2:4, 8; 4:2f, 4). Detta styrker även det tidigare resonemanget kring att 

poliser betraktar sin yrkesroll som frikopplad från personliga egenskaper och värderingar. 

 Vidare skulle polisen vilja vara mer proaktiva och etablera en relationell yrkesroll, 

men hindras i denna ambition både på grund av resursbrist och av ungdomarnas eget 

agerande, vilket tvingar polisen att nyttja sitt våldsmonopol på bekostnad av den 

kommunikativa dimensionen: 

 

 Erling Staxäng, Polisförbundets nationella huvudskyddsombud, anser att hoten inte tas 

 på tillräckligt stort allvar. Kritiken att det skulle vara polisens kravallutrustning i sig 

 som provocerar bråk slår han ifrån sig. – I första hand ska vi föra en dialog, men när 

 den inte finns utan det uppstår en våldssituation, då ska vi ha den utrustning som finns. 

 Då finns inte utrymme för att diskutera om det är provocerande. Är det när en eller två 

 stenar är kastade? (1:10) 

 

Detta synsätt medför även att ansvaret för skeendet förflyttas från kravallpoliserna till 

ungdomarna eftersom de senarenämndas agerande omöjliggjort dialog. Genom att konstruera 

polisen på detta sätt och implicit acceptera deras händelsebeskrivning som sanning etableras, 

via medierna, även bilden av ungdomarna och deras handlingar. 

 

 5.1.2 Ungdomar som upploppsmakare  

Genomgående i materialet beskrivs de personer som deltar i kravallerna som ungdomar, vilket 

medför att detta är den andra subjektsposition som dominerar materialet. Så gott som alla 

artiklar i materialet berör dem och deras handlingar i högre eller lägre utsträckning. Samtidigt 

är det den subjektsposition som i lägst utsträckning har en egen röst. De talar alltså sällan om 

sig själva, utan konstrueras genom andras beskrivning av dem (1:2f, 4; 2:22f; 3:4ff, 13, 19; 

4:9f, 14). Viktigt att notera är att även om de uttalanden som görs av och om 

subjektspositionen ungdomar präglas av starka modalitetsanspråk så framförs de utifrån 

subjektspositioner med varierande grad av autencitet och auktoritet. De röster som presenteras 

som lokalbefolkning eller ortsbor har en hög grad av autencitet i sin roll som lokalt förankrade 

och/eller ögonvittnen till skeenden (1:4; 3:13, 19; 4:16). De saknar dock formell auktoritet då 

de enbart beskrivs kontextuellt och då som boende eller granne. Poliser och politiker utgör 

röster som framförs med en hög grad av auktoritet, men med en varierande grad av autencitet. 

Framförallt politiker beskrivs ofta som situerade i en kontext skild från de faktiska kravallerna 
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eller Husby som område (1:9; 2:15, 10; 3:25; 4:12). Polisen etableras, till skillnad från 

politiker, ofta som närvarande och därmed autentiska. Detta gäller även i de fall då 

tveksamhet råder kring deras närvaro (t ex 4:5) eller explicit frånvarande (1:5, 17; 2:2; 3:11; 

4:21). Denna kombination av hög modalitet, auktoritet och autencitet medför att polisernas 

beskrivning av ungdomarna, ungdomarnas egenskaper och det generella händelseförloppet 

ofta används som 'faktaunderlag' i materialet (1:2, 10f, 17; 2:2, 24; 3:11, 16; 42, 10, 21). 

 Det finns flera tänkbara anledningar till beskrivningen av kravallernas deltagare som 

just ungdomar. Det första är en kombination av praktiska aspekter av textproduktionen samt 

diskursiva antaganden. Deltagarna i kravallerna är maskerade och således svåra att identifiera. 

Journalister och poliser använder sig därför av tidigare erfarenheter och konstruerar ett för 

dem rimligt antagande. Denna presupposition är grundlagd redan den 21 maj och upprepas 

sedan frekvent tills dess att det framstår som en etablerad sanning (1:2; 2:2, 11; 3:4, 11, 13; 

4:2). Den 22 maj rapporteras det att fyra personer i åldrarna 15-18 år har anhållits och två har 

gripits men släppts, den ena på grund av sin låga ålder: 14 år (1:8; 2:22). Denna information 

medför att det som från början var ett antagande, att kravallernas deltagare utgörs av 

ungdomar, bekräftas som sant och utsträcks till hela kollektivet. 

 En annan anledning att konstruera deltagarna som just ungdomar är diskursiv. Här 

används subjektspositionen för att skapa en diskursiv skillnad gentemot andra 

subjektspositioner, nämligen barn och vuxna.  De skiljs diskursivt från 'barn' eftersom barn 

gestaltas som offer för kravallerna (jag återkommer till detta i avsnittet nedan); de skiljs även 

från vuxenvärlden genom att de saknar, samt saknar möjlighet, att tillförskansa sig 

vuxenvärldens markörer så som arbete och egen bostad (Jfr Lareau 2011). 
 

 De egenskaper som tillskrivs subjektspositionen ungdomar reifieras från att utgöra ett 

karaktärsdrag eller någonting man gjort till någonting man är, så som kriminell, stenkastare 

eller våldsam (1:11; 2:22; 3:3; 4:14). På detta sätt skapas genom språket en essentialisering, 

vilket medför en reduktion av möjliga egenskaper som kan tillskrivas denna grupp. Detta 

upprättar ungdomarnas egenskaper som den ena (negativa) halvan av en binär opposition, 

vilket försvårar en positiv interpellation eller själv-interpellation i denna subjektsposition. Det 

blir helt enkelt normativt oönskat att identifiera sig med ungdomarna och deras handlingar 

eftersom man samtidigt tillskrivs de egenskaper som associeras med subjektspositionen.  

 Kön utgör en intressant aspekt av den diskursiva konstruktionen av ungdomar, då de 

alltid konstrueras som män (1:9, 13; 3:19; 4:12, 14, 17, 27). Detta gäller såväl informanter i 

intervjuer som deltagare i upploppen. Det är även intressant att ungdomarna könas som män, 

till skillnad från barn som könas som pojkar, när det finns en stor grad av osäkerhet gällande 
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deltagarnas juridiska ålder. Utifrån de personer som faktiskt arresteras är enbart två över 18 

år, vilket medför att de övriga rent juridiskt är barn (1:8, 12; 2:22). Ändå tillskrivs de 

omdömet man, vilket indikerar att personerna snarare betraktas som vuxna. Även om det 

poängteras upprepade gånger att ungdomarna i kravallerna är maskerade och svåra att 

identifiera så beskrivs de alltid som unga män eller arga unga män (1:9, 11, 13; 2:22; 3:3, 19; 

4:12, 14, 17, 27). Även detta går att betrakta som en form av presupposition, där man drar 

slutsatser om könstillhörighet utifrån tidigare erfarenheter, men konsekvensen blir även en 

utestängningsmekanism, där kvinnor inte kan positioneras som deltagare i kravallerna. Detta 

förstärks av att kvinnor ofta används för att exemplifiera motstånd mot eller fördömande av 

ungdomarnas agerande (1:2, 5, 6; 4:10). 

 Utöver subjektspositionens egenskaper läggs stort fokus på förhållandet mellan språk 

och fysiskt våld, som etableras som en binär opposition mellan intellekt och fysik. Precis som 

Lareau argumenterar för finns positiva associationer till den kommunikativa förmågan, då den 

grundar sig i kunskap som förvärvas via skolan, vilket medför att det värderas högt inom det 

hegemoniska medelklassidealet för föräldraskap. Dialog och retorisk argumentation premieras 

som metod för konfliktlösning, vilket även går att se i materialet där bruket av närpoliser som 

kan etablera kontakt med lokalbefolkningen samt dialogpolis betraktas som det mest 

önskvärda (1:3, 8, 20; 2:8, 4:10, 21). Bruket av dialogpolis omöjliggörs dock genom 

ungdomarnas agerande och polisen tvingas då tillkalla kravallpolis för att nyttja sitt 

våldsmonopol för att bemöta ungdomarnas våldsamma provokation (1:10). Våld betraktas 

enligt tidigare forskning som en tänkbar, emellanåt nödvändig, metod för konfliktlösning 

inom arbetarklassen, både i fostrande och konfliktlösande syfte (Gillies 2008; Lareau 2011). 

Ungdomarna legitimerar sitt våldsamma deltagande i kravallerna med att polisen initierat 

konflikten genom dödsskjutningen av en 69-årig man, trakasserier och rasism (se t.ex. 1:4f; 

2:6; 3:4, 17; 4:2f, 4). Denna förklaring förkastas dock av polisen själva, som därmed utnyttjar 

sitt kommunikativa överläge och sin institutionella förståelse för att förmedla sin syn på 

händelseförloppet som fakta. Polisen menar att ungdomarna har haft möjlighet att nyttja den 

institutionella strukturen, genom att anmäla polisens lagöverträdelser till rättsväsendet, men 

att ungdomarna istället valt att använda sig av fysiskt våld som metod (1:10; 2:4; 4:2f, 4). Att 

poliser använder sig av n-ordet, apa och dylikt är ett felaktigt språkbruk, men det är 

fortfarande en språklig kommunikation (2:6, 8; 4:2, 4). Stenkastning och bilbränder är 

våldsamma fysiska yttringar som signalerar handlingar som är mindre värda, både 

statusmässigt och politiskt, eftersom de inte betraktas som likvärdiga den intellektuella, 

teoretiska, debatten. Då ungdomarnas agerande kan ses som ett resultat av föräldrarnas 
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uppfostran förstärks bilden av ungdomarna som resultatet av samt representanter för det 

'dåliga' föräldraskapet (jfr Gillies 2008).  

 Som Foucault påpekar är gränserna för diskursen alltid möjliga att utmana. Detta 

märks i materialet vid de tillfällen som en informant försöker etablera en positiv konnotation 

kring subjektspositionen ungdomar, antingen genom att försöka nyansera bilden av 

ungdomarna eller genom att beskriva ungdomar med ett positivt beteende (2:6, 18; 3:11; 

4:21). På så sätt är innebörden av subjektspositionen omstridd, men domineras ändå av den 

tidigare beskrivna bilden av ungdomar som arga, potentiellt kriminella och våldsamma män.  

 

 5.1.3 De drabbade barnen 

Om deltagarna i kravallerna beskrivs som ungdomar så konstrueras barnen till föräldrar med 

ett 'bra' föräldraskap som just barn. Denna urskiljning sker explicit dels genom en språklig 

betoning (ordvalet barn), dels genom att framhålla barnens ålder (1:6; 2:17; 4:9f, 19). Men det 

sker även genom en implicit diskursiv konstruktion av barnen som markant annorlunda 

jämfört med de ungdomar som deltar i kravallerna. Barnen framställs ofta som utan agens 

samt medgörliga till sina föräldrars och/eller skolans regler och förväntningar. De är dessutom 

offer för andras beslut då de är drabbade av kravallernas konsekvenser trots sitt egna korrekta 

handlande: 

 

 På Husbygårdsskolan håller fönsterrutorna till Armand Darabis klassrum på att bytas 

 ut. Men efter den brandbomb som kastades mot skolan går klassrummet ändå inte att 

 använda. Och inte fritidsgården. Inte böckerna heller. De är helt sotiga. – Sidorna är 

 svarta och faller liksom isär när man tar i dem. Och jag var nästan helt klar med 

 matteboken, säger Armand, nio år. /.../ de senaste dygnen har varit oroliga. Ingen har 

 kunnat sova ordentligt. – Jag vaknade flera gånger i natt och var så rädd. Jag var helt 

 svettig, lakanet, täcket. Allt var svettigt, säger Armand. (bilaga 4:9) 

 

 Dessa konsekvenser innefattar allt från dåligt rykte för Husby som bostadsort, vilket 

försämrar barnens utgångsläge på arbetsmarknaden, till rädsla och svårigheter att sova eller att 

vistas i det offentliga rummet (1:6; 2:17, 26; 4:7, 9, 19, 21). Detta medför även att de 

egenskaper som tillskrivs barnen kan delas upp i två olika aspekter: personliga egenskaper så 

som ambitiösa, väluppfostrade och lyhörda, samt känslor till följd av kravallerna så som 

rädda, stressade, utsatta och hjälplösa (ibid.). 
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 Barnen associeras frekvent till skolan som kontextuell miljö. Deras röster hörs ofta i 

skolan som kontext eller i nära relation till skolan och utbildning som institution (ibid.). Det 

blir därför av intresse att Husbygårdsskolan är en av få byggnader i området som eldhärjas, 

eftersom detta gestaltas som en attack från ungdomarna gentemot skolan som institution och i 

förlängningen samhället. I artiklarna där barn och/eller föräldrar förekommer beskrivs 

kravallerna ofta med lexikala lån från ett krigsregister (1:6; 2:17; 3:19). En man går så långt 

att han påstår "Jag har jobbat i Kabul för både EU och FN, där förväntar jag mig att se sådana 

här saker, men jag trodde aldrig att jag skulle uppleva det i Husby " (3:19); flera personer i 

lokalbefolkningen gör jämförelser med länder de flytt från för att undkomma krig och 

etnicitetsaspekten används på så vis för att ge autencitet åt beskrivningen av kravallerna som 

ett krigstillstånd (1:6; 2:24; 3:19; 4:14). Detta är intressant eftersom det förstärker bilden av 

att situationen är extremt hotfull för lokalbefolkningen, särskilt som ämnet avhandlas i 

samband med beskrivningen av gravida kvinnor som temporärt flyttar, att flera i 

lokalbefolkningen överväger att flytta och till och med barnen själva reflekterar över att de 

kan vara tvungna att flytta för att ha goda framtidsutsikter (2:17, 26). Ett rimligt antagande är 

att de avsedda textkonsumenterna inte har personliga erfarenheter av krig och flykt, utan 

använder sig av tidigare information och erfarenheter som de tagit del av i medier och/eller 

populärkultur. Att jämställa stenkastning mot polisen av några dussin ungdomar och brända 

bilar med Kabul eller Bagdad ger således extrema associationer. Detta förstärker bilden av 

ungdomarna som onaturliga, näst intill monstruösa, som tvingar kvinnor och barn på flykt 

från sina hem, samtidigt som det förstärker bilden av barnen som offer.  

 Barnens röster ges ett kvalitativt sett stort utrymme i artiklarna. Direkta citat 

förekommer frekvent och de ges utrymme att både uttrycka och utveckla sina åsikter och 

resonemang. Detta etablerar även en association till hur värdefullt språket är för att signalera 

det 'goda' och reflexiva föräldraskapet. Stort fokus läggs på barnens egna beskrivningar av 

framtidsdrömmar och drömyrken samt en betoning av hur betydelsefull skolan är för att 

uppnå dessa mål (2:26; 4:9). Vidare betonas att skolan erbjuder barnen möjligheter och 

positiva förebilder som föräldrarna ensamma inte kan tillhandahålla: "Jag har fått en helt 

annan bild av arbetslivet. Innan tyckte jag att det verkade tråkigt att jobba. Jag tror att jag vill 

bli ingenjör" (2:27). Denna uttalade ambitionsnivå etablerar en skillnad gentemot de 

ungdomar som deltar i kravallerna samtidigt som det signalerar det 'goda' föräldraskapet. 

Barnen är ofta explicit kritiska till ungdomarnas agerande i kravallerna; " När jag ser 

ungdomarna tycker jag de är jätteotäcka. De flesta kompisar säger att de är maffia och coola. 

Men jag tycker inte det" (2:17); vilket ännu tydligare etablerar ett avståndstagande samt att en 
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skillnad föreligger mellan dessa barn och 'de Andra' ungdomarna. Detta är särskilt intressant i 

artikeln Kravallerna får inte krossa drömmen (2:26f) där de intervjuade barnen är 14 år och 

alltså åldersmässigt tangerar det bekräftade åldersspannet för de ungdomar som deltar i 

kravallerna (1:8). En central konsekvens av att konstruera barnen på det här sättet är att det får 

betydelse för hur föräldrar och föräldraskap konstrueras. Som både Gillies och Lareau 

påpekar får barnens uppförande konsekvenser för hur ett föräldraskap betraktas. Om barnens 

beteende är positivt, som i de exempel som presenteras ovan, betraktas även föräldraskapet 

som positivt. Det 'goda' föräldraskapet möjliggör även för en binär opposition, där det 'dåliga' 

föräldraskapet blir möjligt att definiera i negation till det 'goda'. Denna relation bekräftas av 

barnen själva, men då som gällande även mellan barn. Barn till 'dåliga' föräldrar riskerar att 

'smitta' barn till goda föräldrar: " Om jag får barn så inte en chans att jag bor här. För även om 

jag är en bra förälder så kommer mina barn att lära sig av andra i området, det blir som en 

smitta. Jag vill bo i ett bra område " (2:26). 

 

 5.1.4 Föräldrar och föräldraskapande 

Den diskursiva konstruktionen av barn och ungdomar påverkar även konstruktionen av 

föräldrar och föräldraskap, både på grund av att föräldrar ofta nämns i samband med att barn 

diskuteras men även med hänsyn till Gillies och Assarsson & Aarsands teorier kring att det 

går att 'se' kvaliteten på föräldraskapet genom att bedöma barnens beteende. Som nämndes i 

tidigare avsnittet reflekterar även barnen själva kring detta, att ett 'dåligt' föräldraskap smittar 

av sig på barnen men att 'smittan' även sker mellan barn (2:26). Barn till 'dåliga föräldrar 

riskerar således att kontaminera barnen till 'goda' föräldrar och därmed försätta deras positiva 

föräldraskapande i fara.  

 Föräldrar och synen på föräldraskap är den subjektsposition som i störst utsträckning 

etableras både explicit och implicit. Detta innebär att normer och föräldraskapsideal upprättas 

och reproduceras även genom negationer, upprättandet av binära oppositioner samt 

associationer. Det poängteras genomgående i materialet när en person är förälder, ofta till hur 

många barn, och de subjekt som interpelleras eller interpellerar sig själva som föräldrar 

fokuserar ofta sina röster kring sitt eget och/eller andras föräldraskap (1:6, 8, 13; 2:2, 15, 17ff, 

25f; 3:8, 11, 13, 19; 4:9, 22, 24f). Om ungdomarna essentialiseras till sina tillskrivna 

egenskaper så reifieras föräldrarna i sitt föräldraskap och sitt föräldraskapande. De tillskrivs, 

eller tillskriver sig själva, få egenskaper utöver att de är föräldrar och att detta medför ett 

särskilt ansvar. Istället betonas känslor kring och upplevelser av vardagslivet i Husby i 

allmänhet och kravallerna i synnerhet. 
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 Vad gäller föräldraskapets representation och röster så delas dessa i två 

subjektspositioner: föräldrar till barn samt föräldrar till ungdomar. Föräldrar till barn 

beskrivs i ett fall i relation till sitt arbete och i flera fall lyfts barnets lyckade prestationer fram 

som markörer för ett framgångsrikt föräldraskap (1:6; 2:18, 26; 4:9). Överhuvudtaget betonas 

förmågan av att ta ansvar för sina barn och aktivt reglera barnens beteende och umgänge. 

Detta relateras ofta till en betoning på skolan som betydelsefull samt vikten av att förse sina 

barn med positiva förebilder (1:6; 2:18; 3:11, 13; 4:9). Flera föräldrar reflekterar över att de 

överväger att flytta för att förbättra barnens förutsättningar eller reducera deras otrygghet men 

att barnens sociala sammanhang håller dem kvar. Denna aspekt av social klass situerar dem i 

en mindre gynnsam kontext, vilket kan betraktas som en negativ aspekt av föräldraskapet, att 

inte handla i enlighet med 'rätt' information. Detta vägs delvis upp genom en betoning av 

ansvarstagande, gränser och kännedom kring barnens umgänge (ibid.). 

  Konstruktionen av föräldrar till ungdomar sker ofta av andra föräldrar, men i ett fåtal 

fall ges de möjlighet att uttrycka sina egna röster (1:8, 2:24f). Detta sker som kommentarer till 

att deras ungdomar har gripits av polis i samband med kravallerna, vilket ligger i linje med att 

de ungdomar som deltar i kravallerna ofta gestaltas som kriminella. Dessa föräldrar 

interpelleras därmed i en negativ föräldraskapsroll eftersom det negativa resultatet av deras 

föräldraskap, ungdomarnas beteenden, appliceras på kvaliteten av föräldrarnas föräldraskap 

(ibid.). Överlag beskrivs de 'dåliga' föräldrarna av andra vuxna och föräldrar som icke-

närvarande, utan kontroll över sina barn samt att 'deras' ungdomar har skilts från skolan som 

institution och varken jobbar eller pluggar. Det antyds även att om föräldrarna hade varit mer 

närvarande hade deras ungdomar inte agerat på det sätt de gör, genom att delta i kravaller, 

möjligtvis eftersom de hade haft bättre förebilder gällande 'rätt och fel' samt inte samma frihet 

att röra sig ut på kvällarna (2:26; 3:23f; 4:18f). På så sätt blir föräldraskapet direkt ansvarigt 

för de ungdomar som deltar i kravallerna, men även indirekt en del av anledningen till att 

kravallerna överhuvudtaget bryter ut. Föräldrarna till ungdomar uppvisar även en viss 

medvetenhet kring detta; "- Jag har förbjudit honom att gå ut, men han lyssnar inte. Han sa att 

han inte skulle göra något utan bara titta, säger 14åringens mamma." (1:8); men ifrågasätter 

delvis sin subjektsposition som 'dåliga' föräldrar genom att hänvisa till barnens autonomi. 

 Jag utvecklar hur dessa föräldraskapskonstruktioner kan förstås i relation till klass i 

kommande avsnitt. 
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 5.2 Klass och föräldraskap  

Föräldraskap utgör en social konstruktion som möjliggör upprättandet av identiteter samtidigt 

som normer, värderingar och ideal etableras och reproduceras. Föräldraskap är därmed inte att 

betrakta som en neutral företeelse. Föräldraskapet går att förstå som en icke-diskursiv praktik 

som existerar bortom språket, men när det omtalas och benämns är det som en social process, 

ett föräldraskapande om man så vill, och därmed en del av den diskursiva praktiken. När vi 

talar om föräldraskap sker därför en ständig värdering mellan ett 'bra' eller 'dåligt' 

föräldraskap, men dessa uttryck för ideologiska åsikter och sociala normer varierar utifrån 

vilken subjektsposition vi talar samt den kontext vi befinner oss i. Tidigare forskning har visat 

att social och ekonomisk klasstillhörighet påverkar de premisser enligt vilka vi bedömer 

föräldraskap samt hur föräldraskap utformas (Assarsson & Aarsand 2011; Gillies 2008; 

Lareau 2011; Widding 2015). De normer och ideal för föräldraskap som uttrycks i materialet 

är till synes uppdelat efter ett hegemoniskt medelklassideal samt ett utmanande 

arbetarklassideal. Därmed upprättas ett utmanande av de utestängningsmekanismer som 

reglerar diskursen gällande föräldraskap. 

 Det hegemoniska medelklassidealet utgår från ett barncentrerat perspektiv samt ett 

reflexivt föräldraskap. Språk och kommunikativ förmåga skattas högt och föräldrar premieras 

därmed utifrån sin förmåga att kommunicera värderingar kring ett önskvärt beteende. Detta 

medför att skolan får en mycket framstående roll, eftersom det är här verbal kompetens samt 

institutionell förmåga erhålls (Jfr Lareau 2011). Framgång i skolan blir därför essentiellt för 

en lyckad transition mellan barndom och vuxenlivet (1:13; 2:11, 15, 26; 3:2, 21; 4:18). I 

materialet företrädas detta ideal av olika samhällsinstitutioner samt deras representanter: 

medier/journalister, skolan, polisen samt politiker. Dessa representanter befinner sig dessutom 

i ett kontextuellt sammanhang som är skilt från Husby. I och med denna bild av ett positivt 

föräldraskap upprättas en binär opposition, där de som misslyckas med att eftersträva 

och/eller uppnå en efterlevnad av dessa ideal döms ut som 'dåliga' föräldrar och interpelleras i 

en subjektsposition som knappast kan betraktas som eftersträvansvärd (Jfr Assarsson & 

Aarsand 2011; Assarsson Aarsand 2011). Denna position som möjlig och eftersträvansvärd 

för alla ifrågasätts dock av arbetarklassens föräldraskapsnormer. För att möjliggöra en positiv 

själv-interpellation i rollen som 'bra' förälder skiktas arbetarklassens föräldraskapande i två 

lager: de som betonar en alternativ uppsättning normer för ett positivt föräldraskap och lyckas 

med att uppfylla dessa (och därmed kan interpellera sig själva som 'bra' föräldrar) samt de 

som misslyckas med att uppfylla även de alternativa normerna och därmed verkligen 
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positioneras som 'dåliga' föräldrar (1:6, 8; 2:18, 24f, 26; 3:11, 13, 23f; 4:9, 18f). Det 

intressanta med denna konstruktion är att arbetarklassens utmanande av diskursens gränser 

samtidigt befäster den egna positionen utanför de hegemoniska idealen. Detta är en riskfylld 

process, eftersom arbetarklassens föräldrar besitter låg diskursiv makt, samtidigt som 

Assarsson & Aarsand (2011)  menar att de föräldrar som känner till de hegemoniska idealen 

för föräldraskap men förkastar dem samtidigt etablerar sig själva som 'dåliga' föräldrar (Jfr 

även Fridolfsson 2004). 

 Med hänsyn till den sociala kontext som omgärdar Husbykravallerna samt vilka röster 

som får komma till tals i materialet så dominerar det utmanande arbetarklassidealet 

rapporteringen kring de deltagande ungdomarna samt förklaringar till vilka åtgärder som kan 

stoppa kravallerna. När föräldrar till barn samt deras barn får sina röster representerade ligger 

uttalanden och beteenden ofta i linje med ett arbetarklassideal för 'bra' föräldraskap: "Som 

vanligt går han och storebror Omid med mamma till familjens blomsterbutik i centrum efter 

skolan, innan det är dags att stänga butiken och gå hem." (4:9) eller " Där möter vi Joan 

Rahim, 41 år, med fyra barn. Tonåringarna håller hon inne på kvällarna. – Husby mår mycket 

dåligt. Jag har bott här i elva år och det har varit bra, men nu vet jag inte vad som händer." 

(2:17f). Här beskrivs en hierarkisk relation, där föräldrarnas uppgift är att kontrollera och 

reglera barnens beteende. Genom denna positiva förebild grundläggs även en binär opposition 

avseende vad som är att betrakta som ett 'dåligt' föräldraskap, nämligen föräldrar till 

ungdomar som misslyckas med att upprätthålla den eftersträvansvärda kontrollen över sina 

barn (2:17f, 26; 3:23). De ser inte heller till att barnen studerar eller arbetar: " - Min son är 25 

och honom gick det bra för, han är pilot, men många i hans ålder pluggar inte, jobbar inte, gör 

ingenting. Det är jättefarligt." (2:18). 

 Men även 'bra' föräldrar uttrycker sig stundtals kritiskt till rådande förhållanden (3:20; 

4:4, 22);  

 

  – Det var kaos och poliserna använde hundar och batonger. Kravallerna började för att 

 många i Husby, barn som vuxen, tycker att polisen gjorde fel som sköt mannen förra 

 veckan. Nu tänker många att kan de skjuta honom så kan de göra så mot min familj 

 också, säger Hamid Taki.(2:2) 

 

och lyfter implicit fram det Gillies och Widding menar är en mer pragmatisk aspekt av 

föräldraskapet: att fysiskt våld inte alltid nödvändigtvis är fel. Fysiskt våld kan istället vara 

nödvändigt för att försvara sig mot negativa influenser, men framförallt som försvar mot 
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förtryck eller orättfärdig behandling. Här uppstår en diskrepans mellan arbetarklassnormer 

och medelklassnormer, som även blir tydlig i den diskursiva konstruktionen av oroligheterna 

som kravaller. Vid flera tillfällen används beskrivningen av andra protester som fredliga 

demonstrationer för att ytterligare förstärka bilden av kravallerna som orättfärdiga samt 

förkasta ungdomarnas argument att ingen lyssnar till deras röster när de försöker använda sig 

av traditionella politiska kanaler (1:17f; 2:6; 3:4; 4:22ff). Denna kategorisering kan, på ett 

filosofiskt eller språkligt plan, betraktas som godtycklig. En annan indelning är möjlig. På 

samma sätt kan det framstå som paradoxalt att studera normer för föräldraskap under 

kravaller. Kravaller, bilbränder och stenkastning mot polis ger sällan positiva associationer 

och den automatiserade reaktionen blir ofta att det betraktas som en uppenbart oönskat socialt 

beteende, vilket i förlängningen indikerar för ett 'dåligt' föräldraskap. Men att inrama 

upploppen i Husby 2013 som just kravaller är inte en neutral språklig handling. Kravaller ger 

en bild av okontrollerat våld som sker bortom de diskursiva ramar för vad som är 'riktig' 

politik. Men det är naturligtvis möjligt att betrakta och beskriva Husbykravallerna på andra 

sätt, eller placera dem i en annan politisk kontext, och därmed få en annan bild av skeendet 

(Jfr de los Reyes & Hörnqvist 2016; Schierup et al. 2014). Detta görs också, när 

lokalbefolkningen diskuterar de strukturella motiv som de menar har orsakat upploppen (1:4f; 

2:2, 6; 3:4, 17; 4:2f, 4). Argumentationen vilar då mindre på en vilja att förstöra och mer på 

ett sätt att uttrycka frustration över att en form av socialt kontrakt mellan medborgarna och 

staten lämnas ouppfyllt. Det hade då även varit möjligt att rent journalistiskt placera 

upploppen i en historisk kontext av icke-privilegierades uppror mot en förtryckande struktur, 

så som den tidiga socialdemokratiska rörelsen, en historisk politisk kontext som dessutom är 

starkt klassbetingad. Vid denna perspektivförändring blir det inte heller lika självklart att 

ungdomarnas handlingar är en form av illegitimt våld som i förlängningen befäster bilden av 

ett bristande föräldraskap. Kravallerna kan därmed förstås utifrån Foucaults teorier kring 

utestängningsmekanismer. Det är då inte förvånande att politiker, som representerar de 

rådande politiska prioriteringarna, artikulerar att kravallerna är oacceptabla (1:2,11; 2:3; 3:6, 

19; 4:2ff). Genom att etablera kravallerna som oacceptabla upprättas även riktmärken för vad 

som är att betrakta som 'riktig' eller legitima politiska metoder för att driva förändringsarbete. 

Det märks även att den dåvarande politiska oppositionen har ett mer nyanserat perspektiv 

gällande kravallernas omständigheter - även om våldet per se fördöms: 

  

 Det som händer där beror på att människor känner frustration, långtidsarbetslöshet och 

 sämre skolgång skapar allt det här, säger Löfven. – Men för att undvika missförstånd, 
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 vi accepterar inte våld, det ska bekämpas. Men vi måste förstå att den situation som 

 skapas när vi har en långtidsarbetslöshet som vi har, det blir en grogrund. (3:21) 

 

 5.2.1 Skolan som arena för lösningar 

De olika föräldraskapsideal som beskrivits ovan medför en väldigt splittrad syn vad gäller 

motiv till kravallernas uppkomst, men framförallt avseende lösningar för att förhindra att 

liknande incidenter äger rum i framtiden. Ansvarsfrågan domineras av röster som talar utifrån 

ett medelklassperspektiv på föräldraskap och skolans roll, framförallt politiker och 

journalister (1:9, 13f; 2:3, 4, 11, 15; 3:2, 12, 21; 4:21f). De erkänner förekomsten av vissa 

strukturella faktorer, så som segregationsproblematiken, medan andra områden, som 

ekonomiska och materiella faktorer, ofta lämnas oadresserade (1:7; 2:3, 4f, 11, 15, 19, 20f; 

3:5f, 12, 25; 4:7, 9). Skolan lyfts fram som den enskilt viktigaste åtgärden för både en lyckad 

integration och för att få fler ungdomar i arbete. Här används argument som ligger i linje med 

det Lareau beskriver som ett medelklassperspektiv: en betoning av både språkets betydelse 

och föräldrars ansvar i relationen mellan hemmet och skolan (2:15, 18, 26f; 4:22). Det blir 

därför mindre betydelsefullt huruvida föräldrarna lever upp till det arbetarklassideal för 

föräldraskap som de etablerar eller ej. Detta då den institutionella strukturen, till exempel 

skolans läroplaner, är formad efter och premierar ett föräldraskap i linje med 

medelklassidealen, vilket medför att även ett 'bra' föräldraskap enligt arbetarklassidealet döms 

ut som misslyckat (Assarsson & Aarsand 2011; Gillies 2008). Eftersom ansvaret för framgång 

i skolan betraktas som delat mellan hemmet och skolan antyds det implicit att ungdomarnas 

misslyckande skolgången - och därmed den höga arbetslösheten och sysslolösheten bland 

ungdomar - delvis är föräldrars ansvar. Det medför även att det blir kommande generationers 

föräldrars ansvar att åtgärda detta misslyckande i förhållandet hem- skola (1:9, 13f; 2:3, 4, 11, 

15; 3:2, 12, 21; 4:21f). Det går även att förstå denna explicita betoning av skolan utifrån 

Assarsson & Aarsands teorier kring att tillgången till 'rätt' kunskap medför ett föräldraskap i 

linje med det hegemoniska medelklassidealet, då det är normativt önskvärt att kunna 

interpelleras samt interpellera sig själv som en 'bra' förälder. När skolan då betonas som en 

universallösning på den sociala problematik som förorsakat kravallerna kan detta ses som att 

medier tillhandahåller 'rätt' kunskap. Därmed förskjuts ansvaret för resultatet från den 

politiska och ekonomiska sfären till det enskilda föräldraskapet och dess förmåga att efterleva 

de upprättade normerna, oavsett vilka ekonomiska och sociala förutsättningar som föreligger i 

form av tid, pengar och akademisk kompetens. 
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 Politiker erkänner ett behov av satsningar på skolområdet, men vad dessa satsningar 

innebär är oklart. Uttalandena görs med låg modalitet samt signalerar ett svagt 

ansvarstagande:  

 

 Han anser att politiker ”behöver göra mer”, inte minst inom skolområdet och att unga 

 ska få jobb. – Vi vill göra satsningar på att få bättre skolresultat, särskilt då riktad mot 

 skolor och den typ av utanförskapsmiljö som vi nu diskuterar, sade Reinfeldt som inte 

 kom med några nya konkreta förslag. (2:15).  

 

Genom att gestalta lösningarna på detta  sätt, samt lyfta fram enskilda 'framgångsexempel' på 

barn och ungdomar som lyckas trots sin sociala kontext, förskjuts perspektivet från 

strukturella och ekonomiska förutsättningar till att handla om individers val och ansvar för sin 

egen situation (2: 18, 20f, 26). 

 Flera Husbybor och -föräldrar talar också om skolans betydelse, men utifrån ett 

arbetarklassorienterat föräldraskapsideal. Där fokuseras det snarare på att skolan är 

betydelsefull, men att lärande och framgång i skolan är en uppgift för barnen själva samt 

experter, det vill säga lärare och övrig skolpersonal, snarare än barnens föräldrar (1:6; 2:26; 

4:18). Detta är ett område där klassperspektiv får avgörande betydelse och där diskrepansen 

mellan de olika perspektiven kan få reella sociala konsekvenser. 
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6. Slutsatser  

Studiens syfte och frågeställningar kretsar kring vilka subjektspositioner som upprättas i de 

fyra undersökta nyhetsmedierna under perioden 21-23 maj 2013. Av särskilt intresse är hur 

föräldrar och föräldraskap konstrueras diskursivt samt vilken betydelse klass fyller i denna 

konstruktion. Analysen ska inte betraktas som en utvärdering av polisens eller politikers 

arbete i samband med Husbykravallerna, utan utgör min tolkning av materialet utifrån metod 

samt teoretisk ram.  

 Studiens resultat visar att den medierade gestaltningen av föräldraskap är en starkt 

klassbunden process. Journalister, poliser och politiker företräder ett medelklassorienterat 

föräldraskapsideal där skolans betydelse lyfts fram, den kommunikativa förmågan premieras 

och det reflexiva föräldraskapet förespråkas. De lokala rösterna presenterar istället en 

oppositionell syn utifrån ett arbetarklassperspektiv för föräldraskap. Här betonas istället 

behovet av kontroll, regelefterlevnad samt en viss kontextuell förståelse för användandet av 

våld i konfliktlösande syfte.  

 Kravallernas deltagare beskrivs genomgående som ungdomar och etableras genom ett 

diskursivt motsatsförhållande med subjektspositionen barn, vilka gestaltas som kravallernas 

främsta offer. Detta får även konsekvenser för hur deras respektive föräldrar beskrivs i 

materialet, då föräldrar till barn representerar det 'goda' föräldraskapet och föräldrar till 

ungdomar det 'dåliga' föräldraskapet. Denna bedömning ligger i linje med ett arbetarklassideal 

för föräldraskap. Utifrån ett medelklassperspektiv på föräldraskap bedöms dock även de 'bra' 

arbetarklassföräldrarna som bristfälliga. Denna beskrivning genomsyrar även vilka lösningar 

som betonas för att komma till rätta med den problematik som orsakat Husbykravallerna. 

Genomgående lyfts betydelsen av skolan, och i förlängningen språket, fram av både föräldrar, 

journalister samt politiker. Men synen på vem som har ansvar för en lyckad skolgång skiljer 

sig. Även här påverkar klassperspektivet, där föräldrarna betraktar ansvaret för att barnen 

slutför sin skolgång, och därmed når tillgång till arbetsmarknaden, som skolans 

ansvarsområde. Politiker och journalister betonar istället i mycket högre utsträckning ett delat 

ansvar mellan hemmet och skolan. Vissa strukturella problem, så som segregation, erkänns 

medan andra strukturella problem, så som klasstillhörighet och materiella faktorer lämnas 

oadresserade. 

 Studiens resultat ligger i linje med den tidigare forskningen på området, dock 

föreligger inte samma fokus på föräldraskap som ett specifikt kvinnligt ansvar som tidigare 

studier påvisat. Studiens resultat visar därmed på att de strukturer som tidigare identifierats i 
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populärkultur samt policystudier verkar gälla även för den diskursiva konstruktionen av 

föräldraskap under Husbykravallerna, så som de gestaltades i Aftonbladets, Dagens Nyheters, 

Expressens samt Svenska Dagbladets rapportering.   

 

 6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Studien har avgränsats till att enbart beröra Husbykravallerna i maj 2013. Vid en mer 

omfattande studie hade det varit möjligt att inkludera material gällande andra förorter i 

Stockholmsområdet eller nationellt då det hade varit intressant att undersöka om och i sådant 

fall hur diskursen reproduceras i ett mer omfattande material samt ett större geografiskt 

område. I studiens avgränsning diskuterades även att bilder valts bort för analys. Även detta 

hade varit en intressant utökning av materialet för en fortsatt studie av området, både 

avseende tryckta medier samt rörligt bildmaterial, så som tv-sända nyhetsreportage. 
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