
 

Sociologiska Institutionen 

Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. 

Vt 2016  

Handledare: Alejandro Leiva  

 

 

Hur används begreppet  

utanförskap i media?  

En diskursanalys av begreppet utanförskap  

  

 

Abeer Youniss   

Dalia Youniss                                                                                                     



 

  

Sammanfattning 

Utanförskap är ett begrepp som förekommer flitigt i massmedia. Syftet med denna uppsats är 

att studera och analysera hur begreppet utanförskap konstrueras i media, närmare bestämt i 

ledarartiklar från dagstidningarna Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vi svarar på följande 

tre frågeställningar: Vad betyder ”utanförskap” i texten? Vilka andra begrepp tycks 

utanförskap inkludera eller associeras med? Samt: Finns det någon skillnad mellan de två 

tidningarnas konstruktion av begreppet ”utanförskap”? Teorierna som används i studien är 

socialkonstruktivism samt diskurs som teori. Som båda tillämpas i analysdelen. Där vi med 

hjälp av teorierna kunnat se hur begreppet utanförskap konstrueras. Det empiriska materialet 

består utav tio ledartiklar ifrån Aftonbladet och Svenska Dagbladet som vi analyserat med 

hjälp av textanalys. 

Genom att utgå ifrån Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som metod så har vi med 

hjälp av en noggrann textanalys kunnat framhäva de diskurser som ständigt sammankopplas 

till utanförskap. Uppsatsen viktigaste slutsats är att begreppet utanförskap får sin betydelse 

genom diskurserna arbetslöshet, bostadsområde, samt fattigdom. Begreppet tycks inkludera 

människor som saknar vissa resurser som anses vara viktiga för en delaktighet i samhället. 

Där kriminalitet och ohälsa konstrueras som konsekvenser av utanförskap. För det andra fann 

vi att begreppet utanförskap många gånger skrivs som ett problem på individnivå, där även 

kulturella skillnader och egenskaper presenteras som utlösande faktorer till utanförskap 

snarare än något som politiken har ansvar för. För det tredje fann vi mer likheter än skillnader 

i användningen av begreppet utanförskap mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet trots 

tidningarnas olika politiska inriktningar. Däremot så presenterar Svenska Dagbladet mer 

åtgärder och lösningar på utanförskapsproblemet tillskillnad ifrån Aftonbladet.  
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Inledning. 

Begreppet utanförskap har sedan 2000-talet diskuterats väldigt mycket i svensk dagspress, 

både i politiska och massmediala sammanhang (Björkemarken 2014:5). I de flesta 

sammanhang så har begreppet återkommande gånger nämnts i negativ bemärkelse 

tillsammans med problematiska kontexter som råder i samhället. Utanförskapsbegreppet är 

enligt väldigt många ett begrepp som inte är så lätt att definiera, då det kan vara väldigt 

otydligt vilka det är som inkluderas i det. För att verkligen förstå oss på begreppet utanförskap 

så måste vi undersöka dess användningsområden. Media har idag en väldigt stor maktposition 

just i kommunikationen mellan politiska aktörer men även med medborgare.  I och med att 

det är de som väljer det som ska skrivas och gestaltas för oss läsare. Media idag har blivit en 

stor källa för oss människor att inhämta kunskap ifrån diverse ämnen. 

 

Studenten Tobias Davidsson undersökte just begreppet utanförskap i sin masteruppsats och 

kom fram till att människor inom utanförskapsramen konstruerades med negativa bemärkelser 

i såväl muntliga som skriftliga sammanhang. Han nämner även hur begreppet utanförskap får 

en starkare innebörd när det anknyts till invandring. Detta “utanförskapsbegreppet” kan enligt 

Davidsson i längden leda till stigmatisering (Davidsson 2009:3,35). Dock skiljer sig våra studiers 

inriktningar ifrån. Davidsson syfte var att analysera diskursen om utanförskap i den svenska 

riksdagspolitiska debatten. Medan vi valt att studera hur begreppet används i ledarartiklar skrivna av 

Svenska dagbladet och Aftonbladet. Samt se ifall det finns någon skillnad på hur dessa tidningar 

använder begreppet Utanförskap.  

 

Eftersom vi är intresserade av hur begreppet ”utanförskap” används, är vi intresserade av 

utanförskap som en språklig konstruktion, d.v.s. som diskurs. En diskurs är ett sätt att tala om 

verkligheten. Språket i sig har en väldigt stor betydelse för diskurser, i och med att det är 

genom språket som vi människor skapar och omskapar vår värld. Samtidigt är det genom 

diskurser som vår värld får en betydelse. Begreppet kopplas väldigt ofta ihop med begreppet 

social exkludering (Winter Jørgensen & Philips 2000:6; Alm m.fl. 2010: 14 ). 
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie kommer vara att studera och analysera hur begreppet utanförskap 

används i massmedia, vad det tycks betyda och vilka samhällsdiskurser som inkluderas i 

begreppet. Utgångspunkten kommer vara ett socialt konstruktivistiskt perspektiv. 

Förväntningen av uppsatsen är att kunna få reda på hur begreppet utanförskap konstrueras 

men även få en bild av den makt som media faktiskt bär via deras skrifter, samt den bild som 

samhället därefter får. 

 

Frågeställningarna för denna studie är 

– Vad betyder utanförskap? 

– Vilka andra begrepp tycks utanförskap inkluderar eller associeras med?  

– Finns det skillnad i hur olika tidningars ledarskribenter använder ordet utanförskap? 

 

 

Denna studies datainsamlingsmetod är avgränsad till Ledarartiklar. Vi valde att använda oss 

utav endast ledarartiklar just pga. av att ledarartiklar är opinionsbildade och inflytelserika 

samt att ledarskribenter oftast antas använda språket på ett målmedvetet sätt. Vi avgränsade 

oss till just ledarartiklar då de har en större dignitet än exempelvis insändare eller kåserier. Vi 

ville få fram så relevant data som möjligt. Vi valde att använda oss utav ledarartiklar ifrån 

Svenska Dagbladet (SvD) som representerar högern och ledarartiklar ifrån Aftonbladet som 

representerar vänstern. Detta för att se ifall det finns någon skillnad på hur olika 

ledarskribenter använder begreppet. Vi valde att avgränsa oss till Ledarartiklar som 

publicerats åren 2011-2016. Vi valde dessa år då vi vill få en aktuell bild av hur begreppet 

används idag.  

 

1.3 Begreppet massmedia  

 
I och med att syftet med denna studie kommer var att studera hur begreppet utanförskap 

används i svenska dags- och kvällstidningar, är det bra att veta  

vad media är, samt försöka få en bild av den makt som media faktiskt bär via deras 

nyhetsblad. Det råder inget tvivel om att massmedia i form av dagspress, bloggar, TV, 
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internet spelar en oerhört stor roll inom alla samhällsområden. Media har idag en väldigt 

styrande och essentiell betydelse i människors dagliga liv. Media ger oss en föreställning om 

de vi har lite erfarenheter om. Alltså kan man säga att medierna har en väldigt viktig plattform 

och källa till att införskaffa kunskap och information, främst inom politik (Nord & Strömbeck 

2013:11,12). Framgångar och bakslag inom politik och näringsliv brukar man förklara utifrån 

medias sätt att presentera information. Undersökning har visat att det i genomsnitt per dag så 

tittar ungefär 75 % av Sveriges befolkning i någon dagstidning.  

Trots de hastiga förändringarna inom mediaområdet så är dagstidningar fortfarande en av de 

stora nyhets- och underhållningsmedier för de flesta människorna (Hadenius & Weibull 

1999:12,17). 

 

Dock är det viktigt att påpeka att media har en stor maktposition i kommunikationen mellan 

politiska aktörer och medborgare och medierna själva i och med att det är de som väljer vad 

som ska uppmärksammas samt hur informationen ska beskrivas eller gestaltas. Innan 

information eller fakta hinner nå ut till allmänheten så har den väldigt noga bearbetats innan 

den faktiskt når ut till oss människor (Kusturica 2013:4). Det pågår ett ständigt tävlande och 

konkurrens mellan medierna om att fånga läsares uppmärksamhet vilket också påverkar vårt 

sätt till läsning (Nord & Strömbeck 2013:11,13). Ledarartiklar är ett avsnitt i en tidning där 

både tidningen och redaktionens ståndpunkter och opinioner i politiska frågor formuleras och 

tydligt träder fram. Där tidningarnas politiska inriktning styrs av de som äger den. Därför har 

olika tidningar även olika inriktningar. 

 

 

2. Tidigare forskning  

 

I detta avsnitt så hade vi tänkt ta upp och behandla tidigare forskning och litteratur om 

utanförskap utifrån en diskursteoretisk utgångspunkt som vi finner vara relevant för studiens 

inriktning. Det har varit väldigt svårt att hitta diskursanalytisk litteratur om 

utanförskapsbegreppet. I många fall så har vi även märkt att vissa forskare eller författare talar 

om utanförskap men väljer att ersätta begreppet till andra synonyma ord, som exempelvis 

social exkludering, marginalisering, stigmatisering.  
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Howard Beckers huvudfokus i boken Outsiders var hur utanförskap och avvikande beteenden 

uppstår i ett samhälle. Dock utgick han inte ifrån en diskursanalytisk utgångspunkt. Han 

förklarar hur det avvikande beteendet faktiskt ses som något nervärderat. Där ingen riktigt vill 

befinna sig. Han nämner hur alla samhällsgrupper formas av normer och regler och så fort 

man bryter mot denna grupps regler så kan man ses och betraktas som utanförstående. Det 

viktigaste som han försöker trycka på är att avvikande beteende inte beror på avvikarnas 

handlingar i sig utan på att omgivningen reaktioner (Becker 2006: 17,22). Däremot så är inte 

vårt syfte att studera hur de som befinner sig i utanförskap hanterar eller hamnar där utan 

medias sätt att använda begreppet utanförskap.  

 

I Socialvetenskaplig tidskrift går Ingrid Sahlin och Nora Machado i artikeln ”Diskriminering 

och exkludering – en introduktion” in på just begreppet utanförskap. I artikeln nämner de hur 

den svenska översättningen av begreppet social exkludering är utanförskap. Samt att 

begreppet uppmärksammades och lanserades i Sverige av Folkpartiet 2004 i samband med 

analysen utanförskapets karta av Mauricio Rojas 2004 (Sahlin & Machado 2008:177). De 

nämner hur utanförskap idag är ett begrepp som definieras som en situation som framträder 

som permanent och ohjälplig samt knuten till bristfälliga egenskaper hos dem som befinner 

sig i utanförskap. De som är utanför förtjänar att ha det sämre (Sahlin & Machado 2008:177).  

Sahlin & Machado är dock väldigt kritiska till begreppet utanförskap så som det används av 

Folkpartiet, då det skiljer sig ifrån Beckers syn. De anser att Folkpartiets användning av 

begreppet är statiskt och framställer de marginaliserade som människor med bristfälliga 

egenskaper. De kritiserade Folkpartiets användning av begreppet då detta tenderar att skapa 

och konstruera en homogen grupp av ”andra”. När utanförskapsbegreppet förstås i dessa 

termer så menar de att det leder till att begreppet mångfaldigt reproduceras i samhället som i 

sig kommer leda till att ojämlikheter ökar istället för at minska (Sahlin & Machado, 2008,s, 

177).  

 

Mariann Björkemarken (2014) skriver om begreppet utanförskap, allt ifrån när vi började tala 

om begreppet utanförskap i Sverige, vad det står för, samt Sveriges olika partiers definitioner 

av begreppet. Hon menar att själva begreppet är ett socialpsykologiskt begrepp som har 

använts av människor i samhället som ett sätt att förklara främlingskap samt social 

utanförskap. Hon konstaterar att man förr i tiden använde begreppet för att förklara vissa 

minoritetsgrupper i samhället (Björkemarken 2014: 6). Där hon menar att utanförskap står för 
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individer eller grupper av människor som på grund av olika anledningar saknar vissa resurser 

som anses vara givna för en full delaktighet i samhällsgemenskapen (Björkemarken 2014: 6).  

 

Under de senaste åren så har även den svenska politiken börjat använda begreppet 

utanförskap. Björkemarken nämner hur begreppet fick ett genomslag i Sverige i samband med 

dåvarande Folkpartiets (numera Liberalerna)  rapport “Utanförskapets karta” som släpptes ut 

år 2004. Denna rapport uppmärksammades väldigt mycket. Dess syfte var att få en klarare 

bild av “utanförskapets” utbredning i Sverige. Året därpå så släppte de rapporten “Bryt 

utanförskapet”. I denna text så får vi tydligt reda på hur det svenska partiet ser utanförskapet 

som ett problem som måste åtgärdas (Davidssons 2009: 2). Folkpartiet menade att utanförskap 

är de som bor i utsatta områden, dvs. utanförskapsområden. Dessa utanförskapsområden 

identifieras när man finner låg sysselsättningsgrad, lågt valdeltagande, låga skolresultat, låga 

inkomster, hög invandrartäthet samt låga genomsnittliga utbildningsnivåer. När man finner 

alla dessa kriterier så vet man att man hittat ett utanförskapsområde (Björkemarken 2014: 9). 

 

I likhet med oss har Tobias Davidssons uppsats (2009) som syfte att studera begreppet 

utanförskap. Däremot så skiljer sig vår uppsats från hans vad gäller empiriskt material och 

frågeställningar. Vi har valt att studera ledarartiklar 2011-2016 medan Davidsson studerar 

riksdagsdebatten 2003-2006. Dock så kommer Davidsson fram till att diskursen om 

utanförskap i många aspekter påminner om underklassbegreppet, där de människor som anses 

befinna sig i utanförskap antas ha en rad negativa egenskaper (Davidsson 2009: 68). Han 

skriver även att begreppet utanförskap kopplas samman med och får mening av tre andra 

begrepp, nämligen bidragsberoende, invandrare och kriminalitet. 

 

3. Teori  

 

3.1 Socialkonstruktivismen  

 

Teori i sig är en viktig del i varje akademisk uppsats. Teorin används som ett hjälpmedel för 

att hålla uppsatsen inom begränsade ramar och strukturera studiens inriktning. Förutom detta 

så kommer de valda teorierna att underlätta förståelsen av insamlad empiri.  
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En av utgångspunkterna i denna uppsats är socialkonstruktivismen. Socialkonstruktivism är 

ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet så anser 

man att det sociala skapas i en så kallad konstruktionsprocess. Där konstruktion står för en 

medveten handling (Wenneberg 2010:70). Inom socialkonstruktivismen så förutsätter man att 

människans upplevelse av omvärlden är socialt konstruerat, det finns alltså inte en versionsfri 

eller oberoende verklighet utan dessa konstruktioner skapas av människor i samspel med 

varandra. Konstruktioner är något som skapas men även omskapas beroende på 

sammanhanget (Wenneberg 2010:12; Börjesson & Palmblad 2007: 9). Man menar inte att 

förneka själva existensen av samhällsfenomen utan för att kunna förstå, studera eller uppfatta 

något så måste man se det utifrån olika tolkningar och diskurser. 

 

Berger & Luckman är två sociologer som har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. Där de 

utifrån deras teori ser människan från början social. Där de anser att människors vardagliga 

upprepande vanor blir externaliserade. Dessa upprepningar kan i längden skapa diskurser 

(Wenneberg 2010:71). Diskurs syftar på särskilda sätt att tala om vekligheten. Ett annat 

synsätt som skiljer sig mycket ifrån det socialkonstruktivistiska synsättet är det 

essentialistiska. Inom detta synsätt så utgår man ifrån att allting är bestående, naturligt och 

oföränderligt. Man ser egenskaper hos människor som något medfött och inte som något som 

ständigt skapas. I och med att diskursanalysen i denna studie utgår ifrån en social 

konstruktivistiskt perspektiv så kommer denna studie utgå ifrån detta synsätt. Precis som 

samhället är i ständig förändring så är även begreppet “utanförskap” det. Vi har valt att utgå 

ifrån socialkonstruktivismen eftersom vi anser att den sociala verkligheten delvis är beroende 

av vårt språk och våra begrepp. Det gäller inte minst ”utanförskap” som är ett politiskt 

begrepp med potentiellt flera olika betydelser. 

 

 

3.2 Diskurs som teori  

 
Under de senaste åren så har diskursteori fått en enorm spridning inom 

samhällsvetenskaperna, flera forskare har använt teorin för att förklara men även behandla 

problem inom sina forskningsområden (Howarth 2007:3). Iver B. Neuman beskriver diskurs 

som ett system som skapar en samling praktiker. Precis som de flesta metoder så får diskurs 
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olika betydelser beroende på vilket teoretiskt system den bäddas in i. I de flesta sammanhang 

brukar man beskriva en diskurs som ett bestämt sätt att tala om och förstå välden på. 

Diskursanalysens uppgift är att undersöka på vilket sätt det existerar handlingsbetingelser för 

tal och handling, hur vissa utsagor aktiverar eller ”utlöser” en rad sociala praktiker, och i 

vilken mån påståendet bekräftar eller motbevisar dessa praktiker (Neuman 2003:157,158). 

Alltså menar han att språk och tal samt handlingar har en väldigt stor betydelse för hur den 

sociala verkligheten skapas. I denna studie så ser vi diskurs som något som syftar på särskilda 

sätt att tala om verkligheten. Dessa diskurser påverkar oss människor i det vardagliga livet, 

samtidigt som det skapar en ordning i samhället. Diskursanalysens huvudfokus är just språket 

där man som forskare försöker se hur det används i sociala och kulturella sammanhang i och 

med att det faktiskt är där som sociala kategorier skapas i form av text och språk. Alltså står 

diskurser som typ av sociala relationer och sociala grupperingar (Lövgren 1999: 19).  

Lövgren förklarar diskurs som en typ av samtalsordning mellan människor, denna ordning 

anser han representera ett väldigt strukturerat sätt att både tala och tänka om vissa specifika 

fenomen (Lövgren 1999: 11). I och med detta så menar han att de begreppsliga gränserna 

fungerar även som grepp över verkligheten. Det är just detta som vi valt att undersöka i vår 

studie: medias sätt att använda begreppet utanförskap. 

 

Diskursteori har inom de senaste tiderna gått igenom förändringar. Men den traditionella 

diskursanalysens huvudfokus är själva språkbruket men även tal och text i sitt sammanhang. 

Dock så är huvudfokusen inom diskursteori de regler som råder och styr gruppers meningar i 

både skrift och tal (Howarth 2007:15). Howarth nämner hur man inom diskursteori utgår ifrån 

att alla typer av handlingar är betydelsefulla.  Där huvudfokusen är att se på vilket sätt sociala 

praktiker konstruerar men även ifrågasätter de diskurser som konstituerar den sociala 

verkligheten. Howarth menar att alla objekt är diskursiva i och med att deras mening bygger 

på ett socialt konstruerat system av regler och betydelsefulla skillnader (Howarth 2007:17,18). 

Den traditionella diskursteorin fokuserar mest på de språkliga texterna och praktikerna 

(Howarth 2007:14). Man intresserar sig för att förstå och tolka socialt producerade 

innebörder, där man genom diskursteorin försöker erbjuda nya tolkningar av händelser 

(Howarth 2007:146). Lövgren beskriver hur man inom diskursanalysen ofta söker efter 

speciella begrepp och nyckelord som berättar om fältets objekt, för att se hur olika diskurser 

bildas (Lövgren 1999: 13,14)  
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3.3 Kritisk diskursanalys  

 

Norman Fairclough är en kritisk diskursanalytiker som har varit med och utvecklat den 

kritiska diskursanalysen. I vår studie så har vi valt att utgå ifrån hans tillvägagångssätt. Den 

kritiska diskursanalysens uppgift är att kartlägga eller avslöja den roll som den diskursiva 

praktiken spelar för att upprätthålla ojämlika maktförhållanden (Winter Jørgensen & Phillips 

2000: 70). Faircloughs teori består av en samling av teoretiska metoder, metodologiska 

riktlinjer och specifika tekniker för språkanalys (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 66). Den 

viktiga delen inom kritisk diskursanalys är att se förändringmönster i sociala och kulturella 

fenomen. Genom att belysa maktrelationerna i samhället önskar man utjämna maktbalansen 

som finns i samhället (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 67-68). 

Enligt Norman Fairclough så är det vi människor som skapar diskursiva praktiker i våra 

vardagliga liv. Fairclough menar att det är genom språket som vi människor konstruerar vår 

verklighet samt formar den sociala praktiken i vilket identiteter, sociala relationer, 

maktrelationer och kunskap ständigt reproduceras och konstrueras. Vad som upplevs och 

anses vara verkligt synliggörs i den sociala konstruktionen. Där man som diskursanalytiker 

försöker studera vad som i den sociala konstruktionen anser sig vara sanning och verklig. 

Skapandet av texter samt mottagandet och tolkandet av dem ses som en väldigt viktig form av 

social praktik. Det är genom dessa praktiker – d.v.s. textproduktion och textkonsumtion – som 

sociala förändringar äger rum (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 67 

Faircloughs kritiska diskursanalys är indelad i tredimensionell modell, nämligen textanalys, 

sociala praktiken, samt den diskursiva praktiken. Utifrån den textanalytiska modellen så 

försöker man analysera de formella dragen, d.v.s. textens egenskaper samt vad för typ av 

språkbruk som förbrukas i texten. Hur ser de vokabulära, grammatiska samt sammanhangen i 

texten ut. Vad exakt i texten gör att dessa diskurser skapas. Det är detta textens betydelse som 

vi har valt att undersöka.  

I vår studie har vi valt att använda oss av Faircloughts kritiska diskursanalys. i vårt arbete 

använder vi oss av textanalys som är en av Faircloughts tre dimensioner inom kritisk 

diskursanalys. 
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4. Metod  

 

4.1 Diskurs som text  

I en textanalys så ingår det vissa element för att analysen ska inneha bra egenskaper, med rätt 

egenskaper så går det att kartlägga diskursens textuella mening. Förutom detta så kan man via 

en textanalys kartlägga hur olika diskurser förverkligas textuellt. I vår textanalys så har vi 

använt oss av fem element: transitivitet för att analysera förbindelsen mellan hur olika 

processer ser ut. Modalitet för att visa hur media lägger fram tolkningar så som i själva verket 

är endast tolkningar. Metaforer för att se hur olika aspekter döljs eller framhävs. Samt 

nodalpunkt och ekvivalenskedjor för att kunna upptäcka de begrepp som diskursen av 

utanförskap kretsar kring. (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 87-88) 

 

4.2 Transitivitet  

Vi valde att använda oss av transitivitet eftersom vi ansåg det vara passande för vår studie. 

Transitivitet handlar om i vilket mån perspektivet görs tydligt i en språklig sats. Alltså hur 

objekt och subjekt binds samman i texter. I vår studie så studerar vi hur 

utanförskapsbegreppet presenteras i media. När det handlar om ett stort begrepp som 

utanförskap så är det viktigt att vara uppmärksam och se ifall skribenten tar ansvar för de 

olika påståenden som framstår i texten eller frånsäger sig ansvar. Det är just det som man är 

ute efter att studera med hjälp av begreppet transitivitet. 

När det handlar om ett stort begrepp som utanförskap så är det viktigt att studera noggrant om 

hur ansvaret till problemet döljs eller representeras. Enligt Fairclogh så måste man ibland ta 

hänsyn till politiskt laddade frågor, då de ibland kan presenteras som händelser som bara sker 

och ibland som konsekvenser av olika aktörers handlingar beroende av skribentens 

ideologiska samt politiska övertygelse (Fairclogh 1992: 181; Davidsson 2009).  
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4.3 Modalitet  

Modalitet handlar om i vilken mån något framställs som sant, som skribenten bestämda 

uppfattning. Man kan t.ex. skiva ”jag tycker att skatten är för hög” eller ”Skatten är onekligen 

för hög” eller ”vissa menar att skatten är hög”. Skiftande grader av subjektivitet/bestämdhet. 

Modalitet är alltså det sätt på vilket något framställs som sant och säkert eller mindre sant och 

osäkert. Med hjälp av begreppet modalitet så kan vi se skribentens grad av instämmande 

(Winter Jørgensen & Phillips 2000: 87). Beroende på vilka ord skribenten väljer att använda i 

ett påstående så leder det till konsekvenser för diskursen som påverkar betydelsesystemet för 

läsaren (Winter Jørgensen & Phillips 2000: 88). I massmedia, i synnerhet i ledarartiklar, är det 

väldigt vanligt att skribenterna lägger fram tolkningar som om det vore fakta. Dels genom att 

använda kategoriska modaliteter men även via objektiva och subjektiva modaliteter. Detta 

leder till att deras modaliteter både främjar och speglar deras auktoritet. Objektiva modaliteter 

är när det på meningar inte tydligt framgår vems perspektiv som uttalas exempelvis ”det är så 

det är” medan meningar med subjektiva modaliteter uttrycks exempelvis i meningar som ”jag 

tycker” ”jag anser”.  

4.4 Metafor  

En metafor är en bildlig beskrivning av något, ungefär som en liknelse. Metaforen är 

ytterligare ett redskap som Fairclough nämner som metod inom den kritiska diskursanalysen. 

Metaforer används oftast med ett syfte att antingen framhäva eller dölj olika aspekter av 

verkligheten. Metaforer är en väldigt grundläggande del i diskurser och språk, som påverkar 

vårt sätt att tänka. Metaforer leder alltså till att verkligheten konstrueras på ett visst sätt 

(Davidsson 2009: 17; Winter Jørgensen & Phillips 2000: 164). Just därför har vi valt att 

använda detta analytiska redskap då skribentens sätt att använda metaforer påverkar hur 

begreppet utanförskap framställs och uppfattas.  
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4.5 Nodalpunkt och ekvivalenskedjor  

Nodalpunkter är tecken som andra tecken kretsar kring och det är utifrån nodalpunkter de får 

sin betydelse. Genom att försöka finna knuttecken i sitt material och se hur olika knuttecken 

kopplas samman med andra tecken så är det möjligt för oss att se hur diskursen är 

organiserad.  

Ekvivalenskedjor sammankopplar olika tecken som ger betydelse för ens studie (Winter 

Jörgensen & Philips 2000:33) I vårt fall så är nodalpunkter de begrepp som diskursen om 

utanförskap kretsar kring – t.ex. ”arbetslöshet”. ”arbetslöshet” är ett tecken som laddas med 

specifika betydelser när det sammankopplas till andra möjliga ekvivalenskedjor som 

exempelvis ”invandrare”, ”fattigdom”, etc.  

 

5. Urval och avgränsning  

Vår ambition i denna studie har varit att studera hur begreppet utanförskap används i media, 

vad det tycks betyda och vilka diskurser som inkluderas i begreppet. Vi vill förstå hur 

medierna bidrar till konstruktionen av ett socialt problem som utanförskap.  

Detta tänkte vi få svar på genom en diskursanalytisk läsning, för att kunna se hur diskurser 

formas kring begreppet utanförskap. (Winter Jörgensen & Philips 2000:68). För 

datainsamlingsprocess för denna studie så valde vi att fokusera på ledarartiklar. I och med att 

ledarartiklar har som syfte att bilda opinion och driva en viss tes, och de kan därför antas vara 

skrivna för att målmedvetet ge en viss bild av samhället eller konstruera verkligheten på ett 

visst sätt – till skillnad ifrån exempelvis nyhetsartiklar. Vi använde oss utav databasen 

Mediearkivet via Stockholms universitetsbiblioteks hemsida. Vi valde att använda oss av 

några av de största tidningarna i Sverige eftersom dessa tidningar har ett stort inflytande på 

invånarna idag. Vi valde ledarartiklar ifrån Svenska Dagbladet, vars ledarsida betecknar sig 

som ”obunden moderat”, och Aftonbladet, vars ledarsida betecknar sig som ”obunden 

socialdemokratisk”. På så sätt kan vi se ifall det finns någon skillnad i hur de olika 

tidningarnas politiska riktning färgar av sig på användningen av begreppet ”utanförskap”. 

Samt för att se om och i så fall hur deras diskurser skiljer sig åt på något sätt. 
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Vi valde att begränsa oss till tidsramen för 2011-2016 eftersom vi vill veta hur den aktuella 

diskursen sett ut just de senaste åren i Sverige, samtidigt som det var kring de åren som vi 

hittade mycket användbart material för vår studie.  

Vi spenderade mycket tid på att läsa olika artiklar för att hitta en varians mellan artiklarna så 

inte alla våra artiklar handlade om endast ett ämne. Vi kommer att använda oss av 10 artiklar 

ifrån både Aftonbladet och Svenska dagbladet. Vilket leder till att de totalt 10 artiklar som ska 

granskas, denna avgränsning är gjord utifrån den tid och utrymme som vi har. Vi valde att 

använda oss utav just dessa artiklar pga. av att de tio artiklarna berörde begreppet utanförskap 

men även för att de höll sig inom ramen av vår avgränsning.   

Textens dignitet är viktigt att ta hänsyn till i valet av tidning. Med dignitet så syftar vi till 

artikelns betydelse i samhällsdebatten. Det är alltså bra att välja artiklar som har inflytande, 

som blir lästa och tagna på allvar. Det har vi gjort genom att välja ledarartiklar, denna typ av 

artiklar kan sägas ha större dignitet än till exempel insändare eller kåserier. (Neuman 2003: 

52).  

 

 

 

5.1 Tillvägagångssätt vid analys  

För att vi ska kunna analysera hur begreppet utanförskap används i media så har vi noga läst 

de utvalda ledarartiklarna ifrån Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vi har läst allt i ljuset av 

våra frågeställningar. Vi har tittat på vilka begrepp som kopplas till ”utanförskap” och vad 

begreppet utanförskap tycks betyda. Men vi har även försökt fokusera på det outtalade. T.ex. 

om skribenten antyder en motsats till utanförskap. Vi har noga läst, strukit under, och försökt 

hitta mönster, diskuterat med varandra om våra tankar och skapat teman, dvs ämnen som vi 

identifierat i texterna som vi väljer att organisera vår presentation kring. Vi har även försökt 

upptäcka nodalpunkter. Med nodalpunkter så menar vi de begrepp som diskursen om 

utanförskap kretsar kring.  I denna studie så har vi valt att presentera dessa nodalpunkter i 

form av teman med samma namn. I analysdelen så har vi använt oss av den diskursanalytiska 
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redskapen. Vi har utgått ifrån kritisk diskursanalys för att se hur olika diskurser bildas, vad tas 

för givet när skribenten talar om utanförskap, vem är det som får tala? Är det alltid tydligt vad 

skribenterna menar eller antas det att ”alla vet” vad som menas med begreppet? 

 

5.2 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är två begrepp som är väldigt vanligt förekommande inom 

forskningsstudier. Med validitet så menar man om studien har undersökt det forskaren avsåg 

att undersöka, dvs. vilken trovärdighet och hållbarhet har studien (Kvale 1997: 37). Vårt syfte 

är att undersöka hur begreppet utanförskap konstrueras i media. Reliabilitet står för huruvida 

ett resultat kan återges via replikation av andra forskare vid ett annat skede.  

 

I en diskursanalys där forskaren har texter som metod och där språket ska analyseras så har 

diskursanalysen visat sig ha ett problem med reliabilitet och generaliserbarhet. Utifrån 

konstruktivismen så utgår man ifrån att det inte finns någon oberoende verklighet utan att all 

kunskap är social konstruerad. Det är just denna utgångspunkt som vi valt att förhålla oss till i 

denna studie (Börjesson& Palmblad 2007:9) När man har texter och språk som material som 

ska analyseras så går det inte att bortse ifrån att man som forskare är med och skapar denna 

verklighet, detta gör det svårt för oss som forskare att påstå att det finns någon objektiv 

reliabilitet (Kusturica 2013:12).  

 

Vår uppgift blir då att försöka fokusera på de skriftliga uttryckssätten som gör det möjligt för 

oss att se det som sägs i olika sammanhang men även vad som gör det möjligt att säga det 

(Kusturica 2013:13; Börjesson & Palmblad 2007:11-13). Vi utgår ifrån det påståendet att 

sanningen är en diskursiv konstruktion, genom att använda oss av diskursanalys så blir det 

dock möjligt för oss att se vilka andra möjliga tolkningar som stängs ute av diskursen. 

I och med att vi i denna studie utgår ifrån diskursteori och diskursanalys där 10 valda artiklar 

ska analyseras så går det i princip inte att diskutera om reliabiliteten eller generaliserbarheten 

då diskursanalytiska studier inte brukar ha med dessa begrepp. Vårt mål är endast se hur 

begreppet utanförskap används i media, och inte framställa någon form av generell sanning då 
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vi känner att det ät omöjligt med vår valda metod diskursteori, samt med ett sådant begränsat 

urval.  

 

6. Analys och resultat  

I denna del så redogör vi för analysen av det insamlade materialet. Vi fann i textmaterialet att 

utanförskapsdiskursen kan uppfattas lite otydligt, då ”utanförskap” är en nodalpunkt som 

omringas av tecken och begrepp som olika diskurser försöker ge mening åt på just sitt sätt. 

Vid analysen av vårt material så fann vi tre diskurser som ständigt återkom, nämligen:   

1. Diskursen om utanförskap och arbetslöshet 

2. Diskursen om utanförskap och bostadsområden  

3. Diskursen om utanförskap och fattigdom/invandrare   

 

För att analysen ska var så distinkt som möjligt så har vi valt att presentera de diskurser som 

framkommit under olika rubriker och teman. Dessa tre nodalpunkter – Arbetslöshet, 

Bostadsområden och Fattigdom/invandrare – blev vår utgångspunkt för den tematiska 

uppdelningen i denna studie. Alltså har vi valt att presentera dessa nodalpunkter i form av 

teman med samma namn. 

I diskursanalysen så har vi valt transitivitet, modalitet, metaforer, nodalpunkt och 

ekvivalenskedjor som verktyg. För att försöka spåra hur olika ord förhåller sig till utanförskap 

för att beskriva de diskurser som framträder, men även vad för begrepp som används för att 

beskriva utanförskap. Samt se ifall det finns skillnad vad gäller val av ord för hur olika 

ledarskribenter presentera utanförskapsdiskursen. Dessa verktyg anses vara väldigt viktiga 

verktyg som ständigt används inom den kritiska diskursanalysen (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:87,88)   
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6.1 Diskursen om utanförskap och arbetslöshet  

Vår första diskurs är om utanförskap och arbetslöshet. Som vi har analyserat så ser vi en 

upprepande association mellan utanförskap och arbetslöshet. I denna diskurs ser vi på vilket 

sätt skribenten väljer att skriva om personer som är arbetslösa, samt hur konstruktionen av 

utanförskap görs i samband med diskussionen av arbetslöshet. Som därmed leder till att det 

kopplas till utanförskap. Vi har även fokuserat på vilka argument, fakta och grunder som 

läggs ut som sanning.  

Här kommer ett citat som belyser hur arbetslöshet leder till utanförskap. 

 

 

… Vi vet ju vad arbetslöshet leder till: det äter människor inifrån. Det tar bort hoppet, det 

leder till sjukdom och utanförskap … (Aftonbladet 2013-04-02)  

   

När vi analyserar de signifikanta i citatet ovan som skildrar vägen till utanförskap är 

arbetslöshet en viktig faktor. Här ser vi hur skribenten på Aftonbladet väljer att använda 

begreppet för att illustrera hur livet som arbetslös leder till ett liv i utanförskap. Förutom detta 

vill hen stärka sitt påstående med en objektiv modalitet som tar sig i uttryck som ”vi vet ju”. 

Skribenten använder sig av hårda ord och meningar som ”äter människor inifrån”, ”hoppet” 

samt begreppet sjukdom för att beskriva utanförskap. Dessa signifikanter ger oss en bild att 

människor i utanförskap lever ett liv med dålig livskvalité, samt hur allvarligt utanförskap är. 

Skribenten målar upp innanförskapet utan att uttryckligt beskriva det. Att ha ett jobb är att 

befinna sig i innanförskap. 

I en artikel i Aftonbladet så skrivs det  

  … Vi lever i en tid av reaktion. Mot orättvisor, mot ökade klyftor. ‘Vi lever också i en 

tid av ökat utanförskap Skillnaderna ökar. Mellan de som har jobb och inte. Mellan stad 

och land. Mellan dem med framtidshopp och de som inget känner… (Aftonbladet 2014-

08-12) 

 

I citatet ovan så ser vi ännu en gång hur utanförskap kopplas till arbetslöshet. Det definieras 
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tydligt att personer som är arbetslösa befinner sig utanförskap, samt att utanförskap uppstår då 

orättvisor uppstår och skillnaden ökar mellan människor. Det sker en tydlig kategorisering av 

vi och dom, då skribenten jämför olika grupper genom att skriva ”Mellan dem med 

framtidshopp och de som inget känner” ”Mellan dem som har jobb och inte”. Skribenten 

illustrerar bestämt en skillnad mellan människor i utanförskap och innanförskap. Ännu en 

gång används signifikanser som hopplöshet för att beskriva människor i utanförskap och dess 

välmående.  

 

I citatet nedan så skriver skribenten vad arbetslöshet leder till. 

 

… Vi vet att arbetslöshet leder till sjukdom och fattigdom, och att detta går i arv till 

kommande generationer… (Aftonbladet 2012-09-28)  

   

Vi finner en distinkt ekvivalenskedja mellan utanförskap, arbetslöshet och sjukdom. 

Arbetslöshet beskrivs som en sjukdom som sprids mellan generationer. Ledarskribenten 

beskriver i citatet ovan arbetslösheten även som ett kulturellt problem snarare än ett politiskt. 

Med en övertygande objektiv modalitet då hen skriver, ”detta går i arv till kommande 

generationer” (Aftonbladet 2012-09-04). Att skriva att det går i arv så kan vi koppla det till 

något kulturellt dvs att arbetslöshet kan föras vidare till kommande generationer. Här I citatet 

ovan ser vi även att begreppet konstrueras som ett problem på individnivå och inte bara ett 

strukturellt problem. Genom att tala om utanförskap som en sjukdom så avpolitiserar man det, 

genom att beskriva det som något ”naturligt” istället för något som politikerna har ansvar för.  

Denna typ av konstruktion leder till att utanförskap presenteras som ett problem på 

individnivå än ett problem på det rådande politiska systemet.  

 

I en artikel från Aftonbladet så skriver ledarskribenten följande. 

 

… Men det enda riktiga försvaret mot utanförskap är politik för innanförskap… 

(Aftonbladet 2014-08-12)  

Med stark objektiv modalitet så redogör skribenten tydligt för att utanförskap ännu en gång är 

något som måste bekämpas, och betonar tydligt att det enda möjliga sättet är en bra politik för 

innanförskap. 
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Vidare i artikel så skriver ledarskribenten ifrån Aftonbladet såhär.  

… Man börjar prata om att massor av människor fuskade till sig bidrag. Man sa att de 

arbetslösa inte vill ta jobb och att de sjuka simulerade. Man hittade på begrepp som 

”utanförskap” och ”bidragsberoende” för att beskriva arbetslösa och sjuka som stod långt 

ifrån arbetsmarknaden. Det var dags att ta i med hårdhandskarna… (Aftonbladet 2014-08-

12) 

Här  i citatet ovan väljer skribenten att påpeka att begreppet utanförskap är ett påhittat 

begrepp. I och med att han använder ordet ”Man” gör påståendet svår att begripa. Dock anses 

ord som ”man” maskera rådande maktstrukturer (Börjesson 2003:99). Vi tolkar det som 

utanförskap för skribenten är ett väldigt otydligt och inbillat begrepp där transitiviteten i 

uttalandet fråntar ansvar för begreppet utanförskap. Vidare i citatet väljer även skribenten att 

använda sig av en metafor. Då han säger ”Det var dags att ta i med hårdhandskarna”. 

Skribenten väljer att använda sig utav metaforen ”hårdhandskarna” för att tydligt framhäva 

sin åsikt gentemot begreppet. Hårdhandskarna är ett ord som kan kopplas med bland annat 

aggressivitet och ilska. Genom att skribenten väljer att använda sig utav denna metafor så 

leder det till att metaforen konstruera utanförskap som något avancerat och komplicerat att 

bekämpa. Som tidigare nämnts så leder metaforer till att verkligheten konstrueras på ett visst 

sätt. I detta fall påverkar metaforen hur begreppet utanförskap används och uppfattas. 

I följande citatet nedan så beskrivs det hur vägen ut från utanförskap kan se ut.  

… Det är egentligen två olika inriktningar som ryms i det så kallade urbana 

utvecklingsarbetet, det vill säga hur vägen från utanförskap till arbete och egen 

försörjning ska bli så kort som möjligt… (Svenska Dagbladet, 2012-09-04) 

 

I citat ovan så är det tydligt att ledarskribenten menar att vägen bort från utanförskap sker 

genom arbete. Citatet visar vilken stor roll arbete har för att en individ ska inkluderas in i 

innanförskapet. Skribenten skriver inte om en viss typ av arbete eller anställning, utan att 

vilket arbete som helst kan få en individ att lämna utanförskapet.  

 

Vidare i artikeln så skriver skribenten om möjliga åtgärder för att bryta utanförskap i 

samhället.  



 

 18 

 

… Men flera delar av zonpolitiken är bra. Generellt sett. Sänkta trösklar för anställningar, 

lägre skatter på företagande och liberalare regelverk skulle hela landet må bra. Ökat 

företagande - också långt utanför de aktuella zonerna - är nyckeln till innanförskap…  

(Svenska Dagbladet, 2012-09-04) 

 

I detta citat ovan som är skriven utav en ledarskribent som tillhör högern, så påpekar även 

denna skribent att nyckeln till innanförskap är arbete. Hen går rakt på att föreslå åtgärder samt 

påpekar tydligt att det är ett strukturellt politiskt problem. 

 

6.2 Diskursen om utanförskap och bostadsområde  

I vår andra diskurs som vi kunde åtskilja bland våra artiklar var diskursen om utanförskap och 

bostadsområden. Vi fann en ständig sammankoppling mellan utanförskap och förorten. Vi 

valde att belysa denna diskurs eftersom vi vill upptäcka problemdefinitionen som föreligger i 

dessa artiklar. I artiklarna som vi har analyserat så framgår en väldigt negativ bild av 

utanförskap och att det kopplas in i samma bild som invandrare och förortsområden där 

majoriteten av population är invandrare.  

I en artikel från Svenska dagbladet så skriver ledarskribenten såhär. 

… 2004 tog jag fram den första utanförskapets karta för folkpartiets räkning. Det var ett 

sätt att belysa det utanförskap, som redan då utgjorde Sveriges svåraste utmaning. Med 

hjälp av ett solitt statistiskt underlag kunde en mycket oroväckande utveckling 

konstateras. År 2002 fanns det 136 bostadsområden som kunde klassas som 

”utanförskapsområden” att jämföra med bara tre stycken år 1990… (Svenska dagbladet 

2014-06-07) 

Med en stark objektiv modalitet så fastställer skribenten att utanförskap utgör Sveriges största 

utmaning. Genom att säga ”Sveriges svåraste utmaning”, ”kunde en mycket oroväckande 

utveckling konstateras”. I citatet så ser vi även hur utanförskapsområden ökat de senaste åren.  
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Vidare i artikeln så skriver skribenten om varför dessa områden klassas som 

utanförskapsområden. 

… Att en stor andel av de boende i dessa områden var flyktingar och invandrare gjorde 

situationen än mer laddad. En etniskkulturell dimension vidgade på ett radikalt sätt den 

växande klyfta som, vad gällde sysselsättning, skolresultat och politisk delaktighet, skilde 

utanförskapsområdena från landet i övrigt. Det borde ha fungerat som en mäktig 

alarmsignal men ingenting gjordes… (Svenska Dagbladet 2014-06-07) 

 I citatet ovan så ser vi hur skribenten påpekar att utanförskapet blev ett alvarligare problem 

när den inkluderade flyktingar och invandrare. Hen påpekar även att det finns en klar skillnad 

mellan bostadsområden där invandrare är bosatta jämfört med områden där majoriteten inte är 

invandrare. Det beskrivs även att dessa områden skiljer sig från landet i övrigt, vad gäller 

skolresultat, sysselsättning, politiksdelaktighet. Citatet belyser en hög transitivitet i aktörens 

uttalande då den talar med en självsäker ton. I citatet ser vi tydligt hur skribenten likställer 

”invandrare” med bostadsområden och utanförskap. Ekvivalensen är väldigt tydlig: att bo i 

förorten är detsamma som att befinna sig i utanförskap. Han målar även upp en bild av att 

människorna som befinner i utanförskap i förorterna är ett problem på individnivå och inte 

bara ett strukturellt problem.  

Citatet nedan är tagna från en artikel från Svenska Dagbladet då författaren skriver om den 

hopplösa situationen som finns i vissa områden i Sverige (förorten). 

 

… Rosengård 2008, Backa 2009 och 2011, Gottsunda 2012, Husby 2013. Bilar som 

brinner och stenar som kastas. Djupa pannveck hos oss tyckare. Arga ungdomar. Svettiga 

poliser Händelserna som får medierna att hopas i förorterna pågår dock i mindre skala 

hela tiden … (Svenska Dagbladet 2013-06-01) 

 

I citat ovan väljer skribenten att skriva på ett sätt som rätt så direkt målar upp en skrämmande 

bild om dessa områden. Genom att tydligt anmärka att dessa områden är ställen som får 

poliserna att svettas.  

 

Vidare i artikeln skriver skribenten hur man i förorten finner en annan typ av utanförskap.  
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… Det finns gott om bruksorter i Sverige med liknande siffror, men där lyser upploppen 

med sin frånvaro. Nej, i vissa svenska ytterstadsområden finns en annan sorts utanförskap 

och en destruktiv ungdomskultur som ser majoritetssamhället och polisen som en 

fiende… (Svenska Dagbladet 2013-06-01) 

 

I citatet ovan så ser vi hur skribenterna sammankopplar utanförskap med förorterna, men även 

med kriminalitet. Han påpekar tydligt att man endast finner denna typ av attityder och 

beteende i förorten. Människor i förorten anses förutom att befinna sig i utanförskap även ha 

en destruktiv ungdomskultur. 

 

Ännu en gång så framgår utanförskap som det vore ett problem på individnivå, då skribenten 

skuldbelägger dessa människor genom att påpeka att de befinner sig i utanförskap på grund av 

att de har en ”destruktiv ungdomskultur”. Det diskuteras inget om varför man finner dessa 

beteenden. I texten ser vi dessutom att skribenten har en väldigt stark objektiv modalitet på 

sina påståenden. Som när han exempelvis använder ordet ”finns”, vilket ger läsaren väldigt 

övertygande effekter, som framställer påståendet som en fullständig verklighetsbeskrivning. 

Som kan ge konsekvenser för konstruktionen av utanförskap men även vår förståelse av den 

(Börjesson 2003: 96). Det sker en stark kategorisering av människor i utanförskap som väldigt 

lätt skapar ett ”vi och dem”.  

 

I en artikel ifrån aftonbladet så skriver ledarskribenten såhär. 

 

… Men det enda riktiga försvaret mot utanförskap är politik för innanförskap… 

(Aftonbladet, 2014-08-12) 

 

I detta citat ovan så presenterar skribenten innanförskap för oss, där han tydligt framför att det 

enda som kan bekämpa utanförskap är politik för innanförskap. Ledarskribenten framför även 

en bild av att de människorna i innanförskapet som bär på makten för förändringen av 

utanförskap. Dessutom så tillskriver skribenten människorna en offerroll samtidigt som han 

med en stark objektiv modalitet påpekar att de människor som befinner sig i utanförskap inte 

har den ”makten” som krävs för att bryta utanförskapet de själva befinner sig i. Vilket 

tillskriver människor i utanförskap som maktlösa. 

 

Den modalitet som skribenten väljer att använda har en stor betydelse för konstruktionen av 
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utanförskapsbegreppet. Dessutom så framför han bilden av att så länge maktutövarna i 

innanförskapet inte gör något för att motverka problemet med utanförskap, så kommer 

skillnaderna att fortsätta öka i samma utsträckning. På indirekt sätt så presenterar även han för 

oss vad ”innanförskap” är. 

 

 Det problematiska med utanförskapet är att det ständigt förklaras som något som inte tillhör 

samhället men i själva verket så anser vi att det är något som är en del av samhället. Genom 

att ständigt använda begreppet utanförskap som något som befinner sig utanför samhället och 

inte en del av samhället är problematiskt.  

 

 

Som skribenten skriver i Svenska Dagbladet. 

 

… I vissa svenska ytterstadsområden finns en annan sorts utanförskap och en destruktiv 

ungdomskultur som ser majoritetssamhället och polisen som en fiende… (Svenska 

Dagbladet 2013-06-01) 

  

Dessa områden skapas av politikerna och sen diskuteras all problematik som sker i dessa 

områden som egenskaper som man befinner hos människorna i utanförskap och inte alltid 

som konsekvenser av den politik som har skapats av människor i innanförskap. 

 

6.3 Diskursen om utanförskap och fattigdom 

Vår tredje och sista upptäckta diskurs är utanförskap och fattigdom / invandring. Flera av 

ledarartiklarna som vi fick fram via Mediearkivet kopplade samman fattigdom och invandrare 

med utanförskap. Genom att upplysa diskursen fattigdom och invandrare så ser vi på vilket 

sätt det likartats med utanförskap. Samt hur dessa modalpunkter har en stor betydelse för hur 

begreppet förstås. 

I citatet nedan presenterar skribenten konsekvenserna av ett liv i utanförskap.  
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… Social utsatthet är ett arvegods man aldrig kan göra sig av med. Föds du och växer upp 

i utanförskap är dina livschanser redan från början försämrade… (Aftonbladet 2011-07-

19) 

 

Med starka objektiva modaliteter som ”aldrig” och ”redan” som vi finner i citatet ovan så ser 

vi skribentens grad av instämmande i påståendet. Många i utanförskap lever ett liv med 

försämrade livschanser. Hur skribenter väljer att uttrycka sig och hur modaliteter framförs i 

artiklarna har en väldigt stor betydelse samt följder för diskursens konstruktion men även för 

betydelsesystemet. Vi blir däremot skeptiska till påståendet, och på vilken forskning det 

baserar sig på. Modaliteten är stark i dessa meningar däremot utan belägg (Börjesson, 2003 s, 

96) 

Även om skribenten inte menar att personer i utanförskap inte kan ta sig ur utanförskapen så 

använder ändå skribenten starka modaliteter i sin text vilket gör att utanförskap framställs som 

något svårt att ta sig ur för läsarna. Utanförskap beskrivs som ett mindre väl fungerande 

samhälle.  

Vidare i artikeln så skriver skribenten om de problem som kommer i samband med 

utanförskapen.  

… Och forskning visar att fattigdom och utanförskap för med sig en rad andra problem: 

barnfattigdom ökar risken för sjukdomar, våld, mobbning. Utsattheten bär man med sig 

hela livet… (Aftonbladet 2011-07-19) 

 

Återigen upprepas att det finns en sammankoppling mellan fattigdom och utanförskap i citatet 

ovan. Förutom detta anses det finnas en ekvivalenskedja mellan utanförskap fattigdom och 

hälsoproblem. Där sjukdomar, våld, mobbning och fattigdom används för att beskriva livet för 

den som befinner sig i utanförskap. Bilden som förmedlas är ett liv med problem: 

I en artikel från Svenska Dagbladet så skriver skribenten hur utanförskap är något 

oundvikligt.  

… Med de senaste årens mycket stora invandring till Sverige och det oundvikliga ökade 

utanförskap som kommer att bli följden, står vårt land inför problem som är de 

allvarligaste sedan andra världskriget… (Svenska Dagbladet 2016-02-15). 
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Här ovan i citatet så väljer skribenten att göra en liknelse mellan invandrare i utanförskap och 

andra världskriget. Vi får bilden av att invandrarna som kommer till Sverige kommer resultera 

i alvarliga problem för landet. Med en stark objektiv modalitet – ”det oundvikliga 

utanförskapet” – så framför skribenten utanförskap som något omöjligt att undvika. 

Utanförskap framställs på ett sätt där man nästan skuldbelägger invandraren och människorna 

i utanförskap. När det egentligen är ett socialt politiskt problem.  

Vidare skriver skribenten ifrån Svenska Dagbladet såhär.  

… Därmed behöver vi också satsa massivt på att den andra generationen inte ärver sina 

föräldrars utanförskap… (Svenska Dagbladet 2016-02-15) 

I citatet ovan ser vi hur skribenten skriver på ett sätt som får oss läsare att få intrycket av att 

invandrare befinner sig i utanförskap är en självklarhet som alla redan vet. Att ärva skrivs 

oftast i sammanhang med positiv bemärkelse att ärva rikedomar, att ärva ett hus, men att ärva 

någons utanförskap är negativt. Det är sällan man använder ordet ärva i en negativ mening, 

samtidigt som de sällan man väljer att beskriva utanförskap med andra världskriget.  Man får 

även bilden av att alla invandrare hamnar i utanförskap. Att invandrare kopplas till 

utanförskap innebär att de har skett ett misslyckade i samhället, det man bör ha i åtanke är att 

de egentligen är den politiska ordningens problem.   

 

Genom att skribenten använder sig av modaliteter som är så starka som ”massivt”, ”satsa” 

”ärver” leder till texten framförs som om påståendena är självklara. Det kan leda till att det 

skapas någon sort av sanning för läsaren där konsekvensen är att det inte kommer skapas 

någon annan verklighet. Dessa framställningar leder till att den verkliga sanningen om att det 

faktiskt finns invandrare som lyckats i samhället och inte lever i utanförskap undanhålls. 

I en annan artikel från Svenska Dagbladet så skriver ledarskribenten följande. 

 

… Det får inte bli som Lotta Göring beskriver i Expressen (6/11) att vi först behandlar de 

asylsökande ungefär som krigsfångar och sedan hänvisar dem till ett liv i fattigdom och 

utanförskap … (Svenska Dagbladet 2014-11-09). 

Skribenten drar i citat ovan en direkt koppling mellan fattigdom och utanförskap. Det finns en 

stark modalitet i citatet där skribenten väldigt bestämt påpekar att fattigdom leder till 

utanförskap. Modaliteten tar sig i uttryck i ord som ”får inte”. Ekvivalensen är tydlig där. Att 
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vara fattig idag är detsamma som att befinna sig i utanförskap. Förutom detta så väljer hon 

bestämt att använda sig utav metaforen ”en trovärdig grund där munnens gap matchar 

matsäcken”. 

Det som menas med detta citat är att flyktingarna som kommer till Sverige blir inte 

behandlade på ett bra sätt som leder till att varken integrationen eller ett bättre liv fungerar för 

dessa människor.  

Återigen så kopplas utanförskap med fattigdomen som kommer med människor som befinner 

sig i utanförskap. Det som menas med detta stycke är att Sverige har varit för generösa med 

att ta in flyktingar in i landet och att det inte fungerar så bra eftersom människorna som 

kommer har ingen försörjning. Utanförskap beskrivs som en grupp av människor som ingen 

vill ta ansvar för och representera. 

 

7. Slutsats och sammanfattning  

Syftet med denna uppsats var att försöka synliggöra hur begreppet utanförskap används i 

media. Detta gjorde vi genom att analysera ledarartiklar från både Aftonbladet som är en 

vänsterpolitisk tidning och Svenska dagbladet som tillhör en högerpolitisk tidning. De 

viktigaste slutsatserna i vår studie blev följande: 

 

- Vad betyder utanförskap? 

 

Den första slutsatsen är att begreppet utanförskaps så som den formuleras i ledarartiklarna är 

ett begrepp med väldigt otydliga avgränsningar. Utanförskap konstrueras som ett väldigt 

oroväckande utveckling och problem i samhället, där oönskade egenskaper samt karaktärer 

anses tillhöra utanförskapet. I de flesta sammanhangen så kopplas det till destruktiva ord där 

det tydligt framgår att utanförskap kan föra med sig konsekvenser så som fattigdom, ohälsa 

och kriminalitet. Begreppet tycks inkludera människor som saknar vissa resurser som anses 

vara givna för en delaktighet i inannförskapen. De som befinner sig i utanförskap visar sig 

även vara de som oftast tillhör en lägre samhällsklass. 
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- Vilka andra begrepp tycks utanförskap inkludera eller associeras med? 

I analysen av vårt material så har vi kunnat se hur olika ord förhåller sig till varandra för att se 

vilka diskurser som träder fram. Vi har kunna utmärka att begreppet utanförskap får sin 

betydelse genom nodalpunkterna som presentera i vår analys nämligen, arbetslöshet, 

bostadsområde samt fattigdom. Sammanfattningsvis visar vårt resultat att problemet med 

begreppet utanförskap så som det konstrueras i ledarartiklar presenteras i vissa fall som något 

utanför samhället när det i själva verket är något som tillhör samhället.  

Vi har även kunnat dra slutsatsen om att utanförskap många gånger skrivs som ett problem på 

individnivå, där kulturella skillnader presenteras som utlösande faktorer till utanförskap, med 

risk att utanförskapet kan gå i arv till kommande generationer. Där begreppet framstår som 

något ohjälplig och permaent tillstånd. Det läggs fram på ett sätt som ”skuldbelägger” 

människor i utanförskap, De som är utanför förtjänar att ha det sämre. Man lägger ett stort 

ansvar på den som befinner sig i utanförskap.  

I vår andra slutsats så har vi  kunnat märka att det framgår tydligt att det finns skillnad på 

människor som befinner sig i utanförskap och innanförskap. Där människor som befinner sig i 

utanförskap associeras till och anses ha lägre skolresultat, vara mindre politisk delaktiga samt 

arbetslösa, tillskillnad ifrån de som befinner sig i innanförskap.   

Ännu en gång så skapar denna uppdelning ett ”vi och dom”-uppdelning mellan de i 

innanförskap och utanförskap. Där vikten läggs på individnivå som gör att utanförskap 

presteras som ett problem som uppstår på grund utav individens passivitet till att ha presterat 

dåligt till att vilja vara delaktig i samhället. Det är ju knappast roligt att förknippas eller 

betraktas som utanför. Denna ständiga uppdelning av ”vi” och ”dom” kommer endast leda till 

att begreppet fortsätter användas ,vilket kommer leda till att ojämlikheterna ökar mellan 

människor istället för att minska. Vi anser att ett sådant påstående och kategorisering endast 

leder till stigmatisering och en negativ självbild för den som kategoriseras in i ”utanförskap. 

Detta anser vi vara problematiskt man beskriver utanförskap som egenskaper och inte bara 

konsekvens av en viss politik som är bra för vissa och dålig för andra.  
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- Finns det skillnad i hur olika tidningars ledarskribenter använder ordet 

utanförskap? 

 

Vår tredje slutsats så kan vi konstatera att det inte finns någon stor skillnad i hur Aftonbladet 

och Svenska Dagbladet väljer att använda begreppet utanförskap trots att tidningarna inte har 

samma politiska ideologi. Vi fann mer likheter än skillnader. Vi tror att det beror på att 

begreppet är så stort med väldigt otydliga gränser då flera diskurser inkluderas i begreppet.  

I vår första del nämligen diskursen om arbetslöshet och utanförskap så lyckas båda 

tidningarna beskriva utanförskap som något extremt destruktivt. Vi lade även märke till att det 

inte fanns så stora skillnader när det kom till användandet av signifikanta begrepp för att 

beskriva utanförskapen mellan dessa tidningar. Vi kunde konstanterna att både Aftonbladet 

och Svenska Dagbladet i många fall tillskriver människor i utanförskap med destruktiva 

karaktärsdrag och egenskaper så som sjukdom och ohälsa, fattigdom osv. för att beskriva dess 

tillstånd. Där följden blir att människor i utanförskap identifieras med sådana begrepp.  

Att konstatera detta är inte ett problem i sig, men detta visar även hur komplex ”bilden” av de 

som befinner sig i utanförskap är. För oss som läsare så blir det svårt att fastställa en enda 

identitet som används kring begreppet utanförskap. 

 

Vid vår andra och tredje del i analysen, nämligen diskursen om utanförskap och bostads 

område och diskursen om utanförskap och fattigdom, så kunde vi däremot dra slutsatsen om 

att Svenska Dagbladet i många fall skuldbelägger människor i utanförskap. Då de väldigt 

starkt påstår att kulturella skillnader är ett utav anledningarna till att utanförskap uppstår. Då 

ledarskribenterna med starka objektiva modaliteter påpekar att det finns en skillnad mellan de 

som befinner sig i utanförskapen och innanförskap vad gäller skolresultat och politisk 

delaktighet. Men även att denna utanförskap kan ärvas i generationer. Det presenteras för 

läsarna som att det inte finns något intresse hos de som befinner sig i utanförskap att göra det 

som ”krävs” för att leva ett liv i innanförskap. Skolresultat och om man väljer att vara politisk 

aktiv eller inte är ju trots allt aktiva val som människan själv gör. 

 

Vi har även kunnat se att Svenska Dagbladet presenterar diskursen om utanförskap på ett mer 

intressant sätt då de är mer ”kaxiga” i sitt talande men även väldigt raka på sak med väldigt 

starka objektiva modaliteter som presenterar mer åtgärder och lösningar på 
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utanförskapsproblemet än Aftonbladet. Svenska Dagbladet är även skickligare på att använda 

sig utav skrämmande metaforer för att locka till läsarnas uppmärksamhet. Genom att 

exempelvis uttrycka att utanförskap är allvarligaste problemet sedan andra världskriget.  

 

När utanförskap ska studeras så är vad som skrivs i media av stort intresse. I och med att vi 

utgår ifrån ett socilkonstruktivistiskt perspektiv, så anser vi att hur språket i texterna skrivs 

och kommuniceras vidare till läsarna påverkar människors sätt att tänka men även agera. Vi 

menar inte att Aftonbladet och Svenska Dagbladet endast anser att utanförskap är ett problem 

på individnivå, det råder ju trots allt en viss form av konsensus då båda tidningarna framför 

kritik på ett strukturellt politisk system. Det vi dock undrar är de nödvändigt att kategorisera 

in människor i innanförskap och utanförskap? Samtidigt som vi ständigt uttrycker ett vi och 

dom. Är det inte som Tobias Davidsson säger fel att tillskriva dessa människor negativa 

egenskaper som kriminalitet och passivitet? Vi anser att det är fel att dessa människor skall 

behöva identifieras med dessa begrepp.   

 

Vår ambition med denna uppsats var att försöka få en förståelse för hur begreppet utanförskap 

konstrueras och används i media. Genom att presentera vad begreppet utanförskap tycks 

betyda, vad utanförskap associeras med samt ifall det finns någon skillnad i hur olika 

tidningars ledarskribenter använder begreppet.  
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