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Abstract 

Titel: Brinnande bilar och ligafasoner: En diskursanalys av rapporteringen av upploppen i 

Tottenham 2011 och Husby 2013 

Författare: Moa Törnblom 

Nyckelord: Upplopp, Husby, Tottenham, etnicitet, förortsområden, diskurs, diskursanalys. 

Uppsatsen syfte är att genom diskursanalys undersöka och jämföra hur diskurser ser ut i två 

olika dagstidningars nyhetsrapportering kring upploppen i Husby 2013 samt upploppen i 

Tottenham 2011. Detta för att se om diskurserna i respektive lands rapportering skiljer sig åt 

och i så fall på vilket sätt. 

Den frågeställning som uppsatsen bygger på är: Hur ser diskurserna kring upplopp ut i 

nyhetsrapporteringen kring upplopp i områden utanför storstäder? Skiljer sig respektive lands 

diskurser åt i rapporteringen av Husby 2013 samt upploppen i Tottenham 2011? Eftersom 

båda områdena är invandrartäta områden kommer även ett fokus läggas på hur etnicitet 

skildras i respektive tidnings rapportering. 

Uppsatsen vilar på delar av Faircloughs tredimensionella diskursanalys som metodologiskt 

och teoretiskt ramverk. Diskurser analyseras genom att induktivt identifiera de aktörer och 

grupper som belyses i rapporteringen. Det empiriska material som utgör grunden för analysen 

är sammanlagt åtta utvalda artiklar. Fyra från Svenska Dagbladet och fyra från The Daily 

Telegraph. Resultaten visar dels att i diskursen kring de svenska upploppen finns mer tillit till 

polisen än i de brittiska och att det i den Brittiska diskursen snarare är politiker som ses som 

pålitliga. Resultaten visar även att båda tidningarna rasifierar de områden där upploppen äger 

rum och slutligen att den Brittiska diskursen har en hög grad av interdiskursivitet i sin 

rapportering. 
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1. INLEDNING 

I stadsdelen Tottenham, London härjade upplopp i augusti 2011. Ungefär två år senare var det 

upplopp i Sverige; nu i Stockholmsförorten Husby, maj 2013. Det har skrivits, forskats och 

teoretiserats kring båda fallen av upplopp. Vissa vill veta hur det kunde ske, vissa vill veta 

vem som är ansvarig och delaktig eller vad som behövs göras för att motverka att upplopp 

blossar upp igen i framtiden. Nyligen sände SVT och Uppdrag Granskning ett helt avsnitt om 

upploppen i Husby 2013. Mycket av det som återgetts i media och forskning har baserats på 

den bild som nyhetsrapporteringen gett. 

 I uppsatsen kommer jag titta på hur diskurser i Svenska Dagbladet och The 

Daily Telegraph ser ut. Länderna är olika på många sätt och upploppen i respektive land är 

inte samma händelse men de beskrivs ofta som om de vore det i media. Det är därför 

intressant att försöka se om respektive lands diskurser skiljer sig åt, och i försöka förstå vad 

det kan bero på. Det är alltså inte själva händelserna som kommer att studeras, utan 

rapporteringen av händelserna. 

 Trots att händelserna i Husby och i London och då främst stadsdelen Tottenham 

inte kan påstås vara samma händelse, har de dock vissa gemensamma beröringspunkter. De 

började med att en person blev skjuten av polisen och därefter följde uppror i båda fallen, 

något som media rapporterade om både nationellt och internationellt. Det de båda områdena 

har gemensamt är att en stor andel av de boende i området är första eller andra generationens 

invandrare. Ericsson m.fl.(2000) skriver förortsområden i Sverige och hur invandrare i slutet 

av åttiotalet började ses som en del av ”problemet” i dessa områden. De skriver också att den 

visuella, alltså den synliga, dimensionen av de segregerade svenska förorterna är ett bidrag till 

rasifieringen av områden. Rasifierade områden finns även i London, Tottenham skulle kunna 

tolkas som ett sådant. 

 Det jag ska göra är en jämförelse av diskurser i nyhetsartiklar utifrån delar av 

Faircloughs tredimensionella diskursanalys som metodologiskt och teoretiskt ramverk. 

Diskurser analyseras genom att identifiera de aktörer och grupper som belyses i 

rapporteringen. I min analys utgår jag från frågor kring hur världen är presenterad, vilka 

identiteter är satta för de som är involverade i artikeln, samt vilka relationer som presenteras. 

Studien syftar till att se hur olika diskurser manifesteras genom tidningarnas porträttering av 

olika aktörer, händelser och grupper i rapporteringarna. De tidningar som jag tittar på är 

Svenska Dagbladet och The Daily Telegraph i England då dessa två är stora dagstidningarna i 

respektive land med en liknande politisk hållning. Urvalet baseras på publiceringsdatum. Jag 
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valde artiklar från de båda tidningarna som sträcker sig från den tid då upproren startade i 

respektive område och cirka en vecka framåt. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syfte 

Uppsatsen undersöker hur nyhetsrapporteringens diskurser kring upploppen i Husby 2013 

samt upploppen i Tottenham 2011, och jämför dem. Detta för att se om diskurserna i 

respektive lands rapportering skiljer sig åt och i så fall på vilket sätt. 

Frågeställning 

Hur ser diskurserna kring upplopp ut i nyhetsrapporteringen kring upplopp i områden utanför 

storstäder? Skiljer sig respektive lands diskurser åt i rapporteringen av Husby 2013 samt 

upploppen i Tottenham 2011? Eftersom båda områdena är invandrartäta områden kommer 

även ett fokus läggas på hur etnicitet skildras i respektive tidnings rapportering. 

1.2 Disposition 

Texten är upplagd på följande sätt; Först inledning, syfte och frågeställning inleder texten. I 

kapitel två beskrivs vad diskurs och diskursanalys är enligt Fairclough och Winter Jörgensen 

och Philips. I den tredje delen presenteras tidigare forskning; två texter om framställningen av 

förortsområden runt Stockholm i media och en text om hur ungdomar i segregerade 

förortsområden använder sig av hiphop för att hantera stigmatisering; därefter tre analytiska 

texter som tar upp upploppen i Husby 2013 och Tottenham, London 2011. Kapitel fyra är en 

metoddel där urvalet och empirin presenteras samt en kritisk metoddiskussion. Därefter följer 

en beskrivning av hur jag tillämpat diskursanalysen i min empiri. Kapitel fem består av 

summeringar av de svenska nyhetsartiklar som följs av en analys av varje artikel. Därefter 

kommer kapitlet sex med summering och analys av de brittiska nyhetsartiklarna. 

Avslutningsvis presenteras sammanfattning och slutsatser i kapitel sju. 
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2. DISKURS OCH DISKURSANALYS 

Jag har utgått från lingvisten Norman Faircloughs texter om diskursanalys och delar av hans 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Diskursanalys tillämpas både som metod 

och teori och det är också så jag valt att presentera dem, separat. Detta kapitel redogör för hur 

en diskurs kan tolkas samt presentera diskursanalysen. I kapitel 4, metodkapitlet, presenteras 

det hur jag kommer använda mig av diskursanalys. Där det har behövts förtydliganden av 

Faircloughs teorier har jag används Winter Jörgensen och Philips bok Diskursanalys som teori 

och metod som tar upp och behandlar Faircloughs originaltexter. 

 Winter Jörgensen och Philips skriver att det finns olika definitioner av vad en 

diskurs är och vad det innefattar men att de definierar diskurs som ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen. Diskurs handlar om hur språket skapar mönster och strukturer som ligger 

till grund för hur vi agerar inom olika sociala områden och diskursanalys är en analys av 

dessa mönster. En diskurs kan, på ett förenklat sätt, beskrivas som ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (2000 s.7). 

 Fairclough skriver att begreppet diskurs är välanvänd inom social teori och 

analys, och att olika ämnen och områden har diskurser, såsom ”medicinsk diskurs”. Diskursen 

manifesteras på olika sätt via språk och symbolik. Fairclough menar att diskursen inte enbart 

reflekterar och presenterar sociala enheter utan att den också skapar och upprätthåller dem. 

Diskursen skapar positioner för sociala subjekt inom dem, som till exempel doktor och patient 

inom den medicinska diskursen, och det är diskursens sociala effekter som analyseras inom 

diskursanalys (1992, s. 3-4). 

 Fairclough skriver att han använder sig av begreppet diskurs som språkbruk som 

en typ av social praktik. Fairclough presenterar tre frågor som man kan ställa texten när man 

läser en text. Först; hur är världen presenterad eller representerad? Vilka identiteter är satta för 

de som är involverade i artikeln? Samt vilka relationer är satta för de som är involverade? 

Dessa tre frågor benämns som representation, identitet och relation, och det är dessa tre som 

jag kommer att använda mig mycket av i min egen analys av mitt material (1995 s. 2, 5). 

Diskursanalys av media 

Den kritiska diskursanalysen är formulerad av Fairclough som i sin tur är inspirerad av 

Foucaults verk. Jag kommer här presentera Faircloughs teorier om mediaanalys då det är 

media jag kommer att titta på i min egen analys. 

Den kritiska diskursanalysen pekar på att diskursen är med och formar den sociala världen. 

Winter Jörgensen och Philips menar att det mest intressanta i Faircloughs diskursanalys är 
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hans undersökning av förändring och hur en diskurs skapas utifrån någon som redan är 

existerande, att den bygger på något som funnits tidigare. Intertextualitet syftar på att en 

diskurs bygger på diskurser i sådant som redan är skrivet och formulerat (2000 s. 13). 

 Fairclough menar att den kritiska diskursanalysen har tre grundläggande 

egenskaper. Den är relationell, att den är dialektisk och den är ämnesövergripande. Den är 

relationell då dess fokus är på sociala relationer och inte på individer och en diskurs är en 

enhet fylld med en mängd sociala relationer. Men en diskurs har också relationer till sådant 

utanför den, som personer, institutioner som påverkar aktiviteter hos människor. Fairclough 

skriver att en diskurs inte kan förklaras utifrån sig själv utan enbart i relation till dess interna 

och externa relationer. Diskurs är det som är meningsskapande och relationerna i den och till 

den är dialektiska. Den kritiska diskursanalysen är därigenom en analys av de inre 

relationerna i diskursen samt den dialektiska relationen mellan diskursen och det runt den som 

den står i kontrast till. På så sätt är diskursanalys ämnesöverskridande (2010 s. 3-4). Den 

kritiska diskursanalysen kan användas som metod och teori då dess analysmodell kopplar 

samman de textuella diskurserna med sociala praktiker. 

 Fairclough menar att det finns en stor motstridighet i relationen mellan 

massmedia och den regerande makten och att man inte får göra antaganden att den rådande 

ideologin i samhället skildras i medierapporteringen, utan att detta måste analyseras och 

avgöras från fall till fall. I mitt fall har tidningarna som jag tittat på en uttalad liberal hållning, 

alltså blir de diskurser som jag kommer titta på en typ av liberala diskurser. Fairclough skriver 

att mediaanalys ständigt jämför och utvärderar representationer, vad de innefattar och vad de 

inte innefattar, vad som finns i förgrunden och vad som finns i bakgrunden. Det ända sätt att 

få fram en sann bild av händelser är genom representationer av sanningen, då alla 

representationer och framställningar innehåller olika sätt att se på saker, värderingar och mål 

(1995 s. 45-47). 

 Fairclough skriver i sin bok att inom mediaanalys undersöker man texternas 

olika funktionaliteter, hur den representerar världen, identiteter och sociala relationer. 

Fairclough exemplifierar genom att beskriva hur man kan framställa kvinnor olika beroende 

på vilka kvinnoroller man lyfter fram i texten. Det är viktigt att fråga sig i en språklig analys 

hur man använder redan existerande kategorier och vilka ideologiska grunder de har när man 

exempelvis beskriver kvinnor. Gör man det i relation till deras sexualitet eller i deras roll som 

fruar eller mammor? (1995 s. 24-27).  Detta är relevant i min analys då jag undersöker hur 

olika grupper beskrivs och hur de framställs i nyhetsartiklarna. 

 Winter Jörgensen och Philips skriver att den kritiska diskursanalysen, främst 

Faircloughs modell, i sig inte är politiskt neutral, till skillnad från objektivistisk 
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samhällsvetenskap. Kritisk diskursanalys syftar till att lyfta de utsatta gruppernas sida och är 

politiskt engagerad i social förändring, den kan visa på hur praktiker inom en diskurs 

upprätthåller ojämlika maktförhållanden (2000 s. 70). Då båda mina tidningar vilar mot en 

liberal grund är detta relevant i att ha med i beaktning i min analys av Svenska Dagbladets 

och The Daily Telegraphs artiklar. 

 Fairclough menar att dikursen och samhälleliga processer och strukturer hänger 

ihop, och att man därför behöver ett tvärvetenskapligt perspektiv, en social analys för att det 

ska bli korrekt. Winter Jörgensen och Philips menar att Faircloughs diskursanalys ser 

diskursen som en social praktik som skapar och återskapar kunskap, sociala relationer, 

identiteter maktrelationer. Winter Jörgensen och Philips skriver att analysen av diskursiva 

praktiker fokuserar på hur författaren skapar en text utifrån redan existerande diskurser och 

genre och hur mottagaren använder sig av existerande diskurser för att ta in texten. Målet med 

kritisk diskursanalys är att titta på förbindelsen mellan språk och social praktik. För att 

analysera den bredare sociala praktiken måste man ta in andra teoretiska perspektiv, 

sociologiska eller kulturteoretiska (2000 s. 72-76). Jag anser det därför vara viktigt med en 

sociologisk analys av texterna för att se hur de upprätthåller de diskurser de utgår ifrån. 
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3. TIDIGARE FORSKNING: 

3.1 Porträtteringen av förorten 

I Ericsson, Molina och Ristilammis (2000) text beskriver farfattarna hur bilden av 

förortsområden förändrats under slutet av 1900-talet. Förortsområden i denna text avser de 

områden som byggdes upp utanför stadskärnorna under efterkrigstiden och då främst 

invandrartäta miljonprojekts områden. Ericsson m.fl. menar att ett genomgående tema för 

debatten kring förortsområden är att de boende själv inte beskriver bostadsområdena på ett 

negativt sätt. Att de som har makten över beskrivningarna är professionaliteten som får 

formulera både problemen och också lösningarna. Då de boende i områdena höjer sina röster 

ifrågasätts gärna rimligheten i deras påståenden  (Ericsson m.fl. 2000). 

 Texten beskriver Järvafältets delområden, hur den massmediala rapporteringen 

om förortsområden gick igenom en rad faser. Ericsson m.fl. menar att i slutet av sjuttiotalet 

började den massmediala rapporteringen om förortsområdena få nya inslag som handlade om 

kriminaliteten och sociala problem. Tidigare hade förortsområden skildrats som problematiska 

men främst på grund av att de inte var färdigställda när människor började flytta in. Det var 

olika former av missbrukarproblematik, och då framförallt alkoholmissbruk som skildrades 

som en ny del av problemen i bostadsområdet, tillsammans med smuts, oordning och associalt 

beteende. I slutet på sjuttiotalet började förortsområdena presenteras som problemområden. 

 Ericsson m.fl. menar att invandrarna, som alltid funnits med i förortens 

stigmatiseringshistoria men som framförallt setts som offer för en bristfällig bostadspolitik, på 

åttiotalet fick en central roll i representationen av förorten och börjar ses som ”problemet”. 

Under åttiotalet upphörde områdena att betraktas som en del av det svenska landskapet; 

retoriken är kolonialistisk och handlar om platser som är exotiska, annorlunda, problematiska 

och farliga. Element från de tidigare stigmatiseringsprocesserna förs nu samman och bildar 

nya problematiska skildringar av miljonprogramsförorterna, menar Ericsson m.fl. De exotiska 

människorna, musiken, maten från olika delar av världen, men också kriminaliteten, 

gängmentalitet, konservativa traditioner, kvinnoförtryck är alla delar av diskurserna kring den 

invandrartäta förorten. Sexualiserat våld införlivats i representationen i den sista fasen. 

 Ericsson m.fl. skriver vidare att invandringspolitik, som senare benämns som 

integrationspolitik har präglats av debatter kring integration och segregation i städerna. 

Rapporter visar att de priviligierade områdena i de svenska storstäderna har förstärkt sin 

position medan den etniska boendesegregationen i storstäderna har ökat, vilket gett upphov 

till en polarisering av olika områden i och kring storstäderna. Personer med icke-europeiskt 
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ursprung är överrepresenterade i lågstatusområden som ligger i ytterkanten av städerna, 

områden blir uppdelad efter etniska markörer, man skulle kunna kalla fenomenet ”rasifiering” 

av staden (Ericsson m.fl.).  

 Ericsson m.fl. skriver att grunden för denna teoretiska förklaring ligger hos den 

svenska befolkningen och den etniskta hierarkin där nordeuropeiska nationaliteter befinner sig 

högst upp och de icke-europeiska längst ner. Hierarkin råder över bostads- och 

arbetsmarknaden såväl som inom politisk representation och deltagande, fördelning av 

välfärdstjänster osv. Den visuella dimensionen av de segregerade svenska förorterna är också 

ett inslag i rasifieringen, det vill säga rumsligheten. Den svenska segregationen har formats 

under lång tid, genom stadsplanering och olika bostadspolitiska beslut baserat på varierande 

ideologiska grunder beroende på dåvarande styre. Författarna skriver att det är en rad 

mekanismer och aktörer som varit med och skapat den svenska stadens rasifieringshistoria 

(Ibid, s. 12-30). 

 Här kan man alltså se att de finns en viss problematik i hur rapporteringen kring 

vissa områden sett ut i Sverige historiskt. Det är vissa grupper som generallt sätt målas fram 

som problematiska samtidigt som det är vissa grupper, som Ericsson m.fl. nämner, som får 

diktera hur dessa grupper porträtteras. De kopplas även samman med en viss typ av område, i 

detta fall förortsområden, som gör att området ses som problematiskt. Observationerna är 

relevanta för mitt syfte då det är i den typ av områden som Ericsson m.fl. tittar på som 

utloppen utspelar sig i.  

3.2 Med hiphopen som redskap. 

Ove Sernhede (2009) skriver om miljonprojektsområden, förorten, och hur territoriell 

stigmatisering kan kännas för unga i dessa områden samt metoder som används för att hantera 

utanförskap. Sernhedes artikel handlar om processer av marginalisering och mönster av 

segregering som format Sverige under 1990-talet. Sernhede menar att den nya ungdomskultur, 

fylld av samhällskritik, som växt fram i multi-etniska förortsområden måste förstås utifrån 

denna bakgrund. Artikeln argumenterar att det är viktigt att skolorna börjar jobba på att återfå 

sin trovärdighet hos unga i miljonprojektsområden. Ett sätt är att lyssna på det som uttrycks i 

ungdomskulturen, som ger unga utrymmen att uttrycka sig på ett nytt sätt, men även att se på 

hur lärandeprocessen ser ut inom ungdomskulturen. 

 Sernhede skriver att i utvecklingen mot det post-industriella samhället har den 

sociala polariseringen ökat, och nya former av marginalisering växt fram. Vi går mot ett 

Europa där allt fler lever i fattigdom och detta har konsekvenser i ökat rasism och känslan av 

marginalisering. Då de ekonomiska klyftorna ökar har polisens insatser i 
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miljonprogramsområden i form av övervakning, kontroll och ingripande ökat samtidigt som 

de socialt förebyggande insatserna i dessa områden rustats ner. Länder i Europa har tidigare 

fått uppleva upplopp i förortsområden, något som Sverige länge varit skonade från, men att 

det nu även förekommer i Sverige. 

 De ungdomar Sernhede utgår ifrån i sin artikel skulle kunna betraktas som 

dagens förlorare av många. Detta bland annat då 45 % av eleverna som går på de förortskolor 

som Sernhede tittat på i sin artikel inte gått ut nionde klass med fullständiga betyg. Sernhede 

lägger fokus på den samhälleliga kontexten samt de villkor som finns i de olika områdena och 

menar att för att motverka de klyftor som ökar i samhället och i utbildningssystemen måste 

skolan i förorten bli en del av en politisk mobiliseringsprocess. Den territoriella 

stigmatiseringen tar sig in och omfamnar alla delar av förortslivet, även individers självbilder. 

Förutom frustration hos de boende i området skapar den stereotypa föreställningar kring ras, 

kriminalitet, kultur och religion. 

 Hiphopen har växt fram från den Nordamerikanske östkusten och har, i dess 

ursprungsform, en politisk dimension. Hiphopen består av olika element där det femte 

elementet består av kunskap och lärande. Sernhede berättar i texten om hiphopkollektivet 

F.D.INC som består av unga män i 18–28-års åldern med bakgrunder från olika delar av 

världen. Gruppen skapades för att svara på de stereotypa bilder som finns av förorten.  

Sernhede menar att F.D.INC är en del av en större globalt växande rörelse, en rörelse som för 

samman immigrantungdomar i stigmatiserade förortsområden och tillhandahåller lyssnaren 

med ”analyser” och ”budskap” om hur deras verklighet ser ut. Hiphopen är ofta sprungen ur 

den plats där den är skapad och tar ofta upp ämnen som är knutet till lokal tillhörighet och 

platsens kultur. Hiphopen tar också upp andra aspekter i sitt lärande än vad skolan tar upp. 

Det är andra berättelser än den vite mannens berättelser som ryms inom hiphopen (Sernhede 

2009). 

 Dagens svenska skola har blivit mer individualistisk med ledord som 

entreprenörskap, karriär och valfrihet. Sernhede skriver att många som han intervjuat i skolor 

i miljonprogramområden uppger att de tror att de kommer missgynnas på arbetsmarknaden på 

grund av att de inte har ett typiskt svenskt namn och kommer från ett förortsområde. Sernhede 

skriver att skolans roll i fostrandet, med fokus på entreprenörskap och individualitet, inte är av 

nytta för de som upplever sig inte kunna ta sig in på arbetsmarknaden. För dessa individer 

handlar skolan fostran indirekt om att acceptera ett liv av marginalitet och underordning. 

Detta förankrar känslan att man är andra klassens medborgare. Sernhede skriver att skolan i 

sin undervisning ger sken av att alla har samma möjligheter i samhället, och att detta kan 

stärka känslan av utanförskap hos de segregerade elever som lever med vetskapen att så är 
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inte fallet. Elever på skolor i segregerade förortsområden skapar egna kulturer som strategi för 

att finna identitetet, samhörighet och respekt, det som skolan misslyckas med att ge. (2009 s. 

19-20). 

 F.D.INC använder sig av alternativa redskap för att söka förståelse om den 

samtid de lever i och erbjuder inte bara trygghet för dem inom gruppen, utan en möjlighet att 

utveckla strategier för att uttrycka känslor och kunna kommentera de social villkor de lever 

under; marginalisering, ”andrafiering” och fattigdom. Hiphopen är inte en entydig genre men 

mycket inom hiphopen skulle kunna placeras in som en typ av folkbildningsrörelse. Musiken 

skulle kunna användas som ett alternativt sätt att bli hörd, för de som kanske inte alltid får 

komma till tals. Där kan också skolorna och andra institutioner i samhället få tillgång till nya 

tolkningar av det svenska samhället.  Hiphopen fyller ett glapp i lärandet och kompenserar 

också tillvaron som stigmatiserad och marginaliserad. Sernhede menar att i de kulturella 

uttrycken finns också bidrag till diskussionen om vad som behöver göras för att minska 

ojämlikheten i samhället. Då stigmatiseringen har förpassat vissa unga till 

miljonprojektsområdena och begränsat deras kontakt med det utanför är denna typ av 

kollektiv viktig då det kan fungera som språkrör, något som behövs om man ska kunna bryta 

segregeringsmönstren. Skolan måste våga öppna sig och våga ta tag i frågor om 

diskriminering, andrafiering och stigmatisering (Sernhede 2009, s. 28-29). 

 Här kan man se hur vissa områden får en viss status och hur det påverkar de 

samhälleliga institutioner i dessa områden och därigenom be boende i områdena. Det är 

tydligt att det finns ett behov hos unga i miljonprojektsområden att få formulera sig kring 

upplevelsen av att bo och vara en del av denna typ av område. Den typ av område som 

Sernhede tar upp i sin text, samt den problematik som finns där kan liknas med Husby på 

många sätt.  

3.3 Nya röster från den Svenska förorten 

Schierup m.fl. (2014) undersöker upploppen i Stockholm 2013. Författarna beskriver hur det i 

Sverige, genom en liberal hållning växte fram reformer under 1970-talet; reformer med 

innehåll som jämlikhet, partnerskap samt fria val och med en ambition att skapa ett liberalt, 

mångkulturellt välfärdssamhälle. Detta förvandlades under 2000-talet till en mardröm för de i 

samhället som föll offer för institutionaliserad rasism, polisiärt förtryck och sociala nackdelar. 

I artikeln jämför författarna upploppen i London 2011 samt upploppen i Stockholm 2009 med 

de i Stockholm 2013 och menar att båda länderna har haft en likande historia när det kommer 

till gentrifiering av stadsområden, nerrustning av välfärdstjänster samt ökad privatisering av 

sociala välfärdstjänster till följd av en neoliberal politik 
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 Schierup m.fl. (2014) skriver att sen 1970-talet har Sverige setts som 

framgångsrikt i sin integrationspolitik och i ett skapande av ett mångkulturellt samhälle där 

nyanlända lovas mycket; löften som inte alltid uppfylldes. Under den ekonomiska krisen på 

1990-talet steg arbetslösheten i Sverige, och många första- och andra generationens 

invandrare blev lidande av detta. Områden som tog de hårdaste smällarna i krisen var förorter 

runt större städer där låginkomsttagare och invandrare bodde, vilket författarna menar satte 

sina spår då som kan ses än idag. Antalet anställda bland unga boende i Husby idag är i snitt 

24 procent lägre än i övriga landet, samt att det i och med privatiseringen av välfärdstjänster 

finns ett glapp i utbildningssystemet mellan hög- och låginkomstområden. 

 Schierup m.fl. menar alltså att de ser på upploppen i Husby 2013 som en 

händelse likt andra, något som skett i socialt utsatta område runt större städer under en 

neoliberal samhällsförvandling. De ser upploppen som alternativa, outtalade urbana 

rättighetsrörelser. Artikelförfattarna menar att bakom upploppen finns en icke-våldsam rörelse 

som syftar till att lyfta krav på ett Sverige som innefattar ett omfamnande medborgarskap, 

demokrati samt social välfärd. Artikelförfattarna menar därför att de vill undersöka upploppen 

som en start av en ny social rörelse snarare än ett förfall av den neoliberalistiska drömmen i 

Sverige. 

 De upplopp som ägde rum i Sverige under sensommaren 2009 ska ha tolkats av 

stat och media som en provokation från unga med muslimsk bakgrund mot det europeiska 

arvet av liberala grundvärderingar. Men också som en orsak av kulturella skillnader i 

beteenden och misslyckanden i integration. Upploppen i Husby 2013 där en man sköts till 

döds av polisen tolkades på ett annat sätt än upploppen under 2009. Denna gång handlade 

tolkningen om sprickorna i den Svenska modellen, i det neoliberala experimentet samt om 

ekonomisk ojämlikhet snarare än kulturella skillnader. I efterdaningarna av upploppen 2013 i 

Husby refereras händelsen sällan som ett integrationsproblem, med vissa undantag. Trots en 

viss förändring i Sveriges politiska diskurs som vänder sig bort från förstärkandet av 

strukturell rasism och institutionell diskriminering så menar Schierup m.fl. att polariseringen 

mellan hög- och låginkomstområden kvarstår. 

 Schierup m.fl. jämför de legala konsekvenser för de som greps i upploppen i 

Husby 2013 och i London 2011 och lyfter att det i Sverige föll betydligt färre och mildare 

domar än i England. Författarna nämner skillnader i upploppen, bland annat att det under 

upploppen i Sverige inte förekom plundring. Följderna efter upploppen skiljer sig också åt. I 

England blev resultatet att man diskuterade hårdare tag från polisen. Diskussionen i Sverige, 

om man bortser från Sverige Demokraternas röst, hade knappast den hållningen utan var 

snarare mer självrannsakande. 
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 En annan skillnad mellan upploppen i Husby 2013 och upploppen i Stockholm 

2009 som författarna tar upp handlade om formandet av autonoma organisationer i området, 

bestående av främst invandrarungdomar. De lyfte nya synsätt på vad som låg till grund för 

upploppen. Schierup m.fl. menar att man behöver kontextualisera den aktivism som sker i de 

utsatta områdena och förstå att där spelar inkomst, etnicitet, utrymme och makt in. I dessa 

områden finns en brist på demokratiskt utrymme. Då kan alternativa röster få göra sig hörda 

och på så sätt kan förorten bli representerad. Megafonen blev en symbol för motstånd och 

tillhörighet, en källa till samhörighet och identitet bland de boende i Husby. Detta tyder på 

födelsen av nya folkrörelser och rättviserörelser. Författarna argumenterar således att det finns 

nya autonoma aktörer som kräver att göra sig hörda. Med fokus på social rättvisa i förorten 

blir de en kritisk röst i media, och de har visat sig vara ett nytt politiskt subjekt bland de mer 

etablerade aktörerna (2014 s. 2-17) 

3.4 Upploppen i Tottenham 2011 och i Frankrike 2005 

Sutterlüty (2012) har tittat på kopplingar mellan upproren i Frankrike under 2005 och 

upproren i London 2011 och använder händelserna för att i sin artikel visa att tidigare analyser 

av händelserna enbart fångar delar av det som gav upphov till upploppen. Författaren menar 

att bilden av deltagarna i upproren som politiker refererat till har stigmatiserat och 

kriminaliserat upprorsdeltagarna och snarare piskat upp stämningen än dämpat den. 

Sutterlütys frågeställning handlar om huruvida upploppen skulle kunna ses ha en normativ 

kärna och, om så är fallet, huruvida dessa uppror kan ses som en reaktion på kränkningen av 

normativa rättigheter hos upprorsdeltagarna. Sutterlüty driver tesen kring uppfattningen av 

begreppet ”medborgarskap” (eng. citizenship) och idén kring att de grundlagsenliga 

rättigheterna av likabehandlande och jämställdhet har blivit kränkta hos upprorsdeltagarna. 

  Upploppen i England 2011 startade den 4 augusti med att en 29-årig mörkhyad 

man vid namn Mark Duggan av oförklarliga skäl sköts till döds av polisen i förorten 

Tottenham, London. Efter händelsen samlades människor utanför det lokala polishuset från 

och med den 6 augusti för att demonstrera och detta var startpunkten för de uppror som sen 

följde. Upproren och oroligheterna spred sig till andra delar av London och till andra 

Engelska städer. Under upproren attackerades polis och polislokaler; det skedde storskalig 

plundring och många fastigheter sattes i brand. Sutterlüty menar att i både de franska 

upploppen och även i de engelska så fanns det indirekta men också direkta krav på rättvisa, 

jämställdhet samt att få bli behandlade som fullvärdiga medborgare och att de som fanns i 

området för att upprätthålla och skydda deras rättigheter som medborgare hade svikit detta. 

De två institutioner som fick flest attacker under upploppen i Frankrike var skolan och 
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polisen, och argumenten var tydliga. Det handlade om upplevelser av diskriminering av 

polisen och dålig behandling samt marginalisering i skolsystemet. Genom att attackera dessa 

institutioner ville de unga utplåna symboler av den franska republiken och kräva sina 

rättigheter, skriver Sutterlüty (2012, s. 38 - 47). 

3.5 Upploppen i London och dess deltagare 

Cavanagh och Dennis (2012) text är en diskursanals av kommentarer kring upproren i London 

2011 som visar på förändring i hur media och politiker konstruerar koncept kring ras, 

ungdomlighet, kriminalitet och fattigdom. Detta görs genom att jämföra upproren som skedde 

i 1981 i Brixton, England med upproren som skedde år 2011 i London, England och se hur det 

som skedde under 2011 konstruerades i media och andra kommentatorer i jämförelse med det 

som rapporterades under 1981 samt att undersöka hur dessa konstruktioner har relaterats till 

andra protester och meningsskiljaktigheter som inträffat efter år 2010. 

 I en jämförelse av media och rapportering kan man se att det skett stora 

förändringar i attityden gentemot ungdomlighet, ras, fattigdom, polisen och klimatet i de 

fattiga urbana områdena med främsta fokus på föreställningar om kriminalitet, de 

samhälleliga ledarnas roll och relationen mellan ungdomlighet och ras. Upploppen under 

1981 beskrivs som något skapat av de strukturella förändringar som ägt rum, där media var 

undersökande och bad om underlag för förståelse kring det som skett. Detta står i tydlig 

kontrast till rapporteringen av upploppen 2011. I rapporteringen 2011 målades en bild upp av 

upploppen som smittsamma och som att deras utveckling skedde slumpvis. Cavanagh och 

Dennis menar att i detta spelade de sociala media en stor roll och framförallt twitter beskrevs 

som nätverket där oorganiserade och missnöjda ungdomar kunde inspireras till uppror. 

 Det snabbt spred sig en uppfattning om att det som skedde under upploppen 

2011 handlade om kriminella lyckorsökare och inte om missnöjda ungdomar. Enligt 

författarna är en aspekt också att delar av rapporteringen under 2011 lyfte fram upproren som 

just ett ungdomsfenomen, och här finns det likheter i rapporteringen kring upproren 1981, 

främst de som ägde rum i Toxteth, Liverpool. Det som utspelade sig i Brixton (1981) 

rubricerades som uppror i förhållande kopplat till ras och rasrelationer, medan de uppror som 

samtidigt skedde i Toxteth ansågs vara just ett ungdomsfenomen. Därefter riktades fokusen på 

familjerna och det moraliska förfall som antogs ha förekommit.   Cavanagh och Dennis 

menar att genom då upproren 2011 definierades som skapta av en mobb, drivna av 

kriminalitet har det ickelegitima i upproren 2011 upprepligen använts för att ifrågasätta 

legitimiteten i lagliga politiska protester, såsom demonstrationer, ockupationer. Den vida 

användningen av begreppet ”civil olydnad” för att sudda ut distinktionen mellan olika typer 
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av motstånd och offentligt uppvisat missnöje, är kraftfull. Det finns dock kopplingar mellan 

upprorsdeltagarnas handlingar och handlingarna hos andra demonstranter. Det kan ses som en 

källa till kommande protester är de politiska beslut som försämrar den sociala situationen för 

många. Cavanagh och Dennis menar på att upprorsdeltagarna representerar en ytterligare 

radikalisering av demonstranter som till skillnad från demonstranter, som uttrycker sitt 

motstånd genom rätten att demonstrera, gick rakt på polisen som en institutionell makt, och 

använde heller aldrig argumentet att de hade rätt till att demonstrera. 

  Författarna skriver att trots att det skedde en del plundring var upploppen inte 

heller riktat mot det kapitalistiska systemet, alltså mot de stora varukedjorna. Cavanagh och 

Dennis jämför upploppen med tidigare auktioner utfört av aktivister med tydliga budskap om 

krav på ändrade skatteregleringar. Protest mot ekonomiska åtstramningar i de sociala 

skyddsnäten må vara ett motiv för upplopp hos deltagarna under upploppen 2011 men det var 

inte deras främsta fokus. Polisens inaktivitet och upplevda frånvaro gjorde att deltagandet 

blev enkelt, det var lätt för människor i området att ryckas med och delta i upproren vilket 

gjorde att de snabbt växte. Upproren avtog när deltagare i upproren arresterades, åtalades och 

dömdes. Cavanagh och Dennis menar att likställandet samt ambivalensen i behandlingen av 

demonstranter och upprorsdeltagare, där den ena utövar sin rätt att demonstrera och den andre 

gör något olagligt, inte bådar gott för de pacifistiska folkrörelser som syftar till att förändra 

systemet (2012 s. 376-381). 

 Både Cavanagh och Dennis samt Sutterlüty har tittat på hur upploppen i 

Tottenham, London har beskrivits i media. De har även till viss del försökt förstå vad det är 

som ligger bakom händelserna. Detta ger en förståelse kring vad som präglar de diskurser som 

media styrs av. 
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4. METOD 

I detta kapitel presenteraras de artiklar som valts ut för analys samt en redogörelse hur de 

plockats fram, hur jag kommer använda mig av diskursanalys och avslutningsvis förs en 

kritisk diskussion kring min metod samt mitt val av empiri och ämne. 

4.1 Urval artiklar 

Jag använde mig av Universitetsbibliotekets databas Mediaarkivet via umu.se: s hemsida 

(https://web.retriever-info.com/services/archive.html). Kriterier för de artiklar jag valde är att 

de skulle vara nyhetsrapporteringar, alltså inga ledare-eller debattinlägg; utan skildringar av 

skeenden; det förekom även intervjuer med boende i området i vissa av de artiklar som valdes 

ut. 

För artiklar från Svenska Dagbladet användes sökordet ”Upplopp* OR 

kravaller* AND Husby*” med 96 träffar på Mediearkivet.  Jag sorterade dem så att de äldsta 

visades först. För artiklar från The Daily Telegraph användes även av mediaarkivet via 

umu.se: s hemsida i sökningen av artiklar. Sökord denna gång är ”Riot* AND Tottenham*” 

med 127 träffar. 

 Den sökperiod jag valt för artiklar för respektive upplopp är från datumen då 

kravallerna startade och två veckor framåt; alltså perioden 19e maj 2013 till den 16 juni 2013 

för Husby och 6e augusti 2011 till den 20e augusti 2011 för Tottenham. Jag valde sedan de 

artiklar som låg närmast kravallernas startdatum tidsmässigt.   

Efter att ha gått igenom de relevanta artiklar som hittades gjordes ett val att 

sortera bort de artiklar som var kortare än 400 ord. Detta då jag ansåg att de artiklarna med 

mer än 400 ord innehållsmässigt hade mer att analysera. De artiklar som sorterad bort var ofta 

kortare notiser eller uppdateringar om upploppen och då jag sökte efter beskrivningar passade 

de kortare artiklarna inte mitt urval. 

 Efter sorteringen av artiklar utifrån dess textmässiga längd valdes artiklar ut som 

låg närmast startdatumen för upploppen i båda fallen. Detta då rapporteringen förändrades ju 

längre bort man kom tidsmässigt; artiklarna gick från att vara rapporteringar till att beskriva 

insatser i området efter upploppen, politikers och andra myndighetspersoners syn på 

händelserna och ämnena Husby och Tottenham hamnade ofta under debatt eller ledarsidorna i 

tidningarna och det var inte den typen av artiklar jag var ute efter. 

 Jag är medveten om att jag gjort ett val; 4 artiklar har plockats ut från varje 

tidning och därigenom lämnat en rad artiklar som ingick i mitt ursprungliga urval. Mina 

https://web.retriever-info.com/services/archive.html
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slutsatser hade möjligen kunnat se annorlunda ut om andra val hade gjorts i mitt urval. Dock 

bestämde jag mig för att de artiklar jag valt att titta på stämde bäst in på den typ av 

rapportering som jag ville titta på. De handlade om upploppen, de beskrev skeenden och 

människor i och runt upploppen samt att de gav en bakgrund. Överlag var de utvalda 

artiklarna från respektive tidning rätt lika varandra i upplägg vilket var fördelaktigt för mig i 

analys och jämförelse, dock var detta inget jag tog hänsyn till i första urvalet utan något som 

kom fram under min analysperiod. 

 Både The Daily Telegraph och Svenska Dagbladet har en prenumerationsvägg 

som gör att läsaren måste vara prenumerant för att få tillgång till artiklarna via internet. De 

artiklar jag slutligen valde att analysera blev; 

Svenska Dagbladet 

”Nya oroligheter i Husby i går kväll” 21 maj 2013, 824 ord. 

”Uppgivenhet råder i Husby” - 22 maj 2013, 795 ord. 

”Husbybor slöt upp mot våldet” 23 maj 2013, 990 ord. 

”Polis misstänker "yrkesaktivister" 25 maj 2013, 590 ord. 

The Telegraph 

”Tottenham riot: eight police in hospital as night of violence follows fatal shooting” The Daily 

Telegraph 7 aug 2011 – 869 ord. 

“London Riots: Violence spread to all corners of capital” The Daily Telegraph 8 aug 2011 – 

1072 ord. 

“´Attack´ on teenage girl blamed for start of riot” The Daily Telegraph 8 aug 2011 – 424 ord. 

“Tottenham riot: a community blighted by drugs and gun crime” The Daily Telegraph 8 aug 

2011 – 473 ord. 

4.2 Hur utför man en diskursanalys? 

Intertextualitet beskriver Winter Jörgensen och Philips som förhållandet mellan den 

nuvarande kommunikationen och på tidigare händelser och språkbruk. En markant form av 

intertextualitet är manifest intertextualitet, då texten är tydligt uppbyggd av andra texter. 

Interdiskursiviteten är en del av intertextualiteten, och är artikuleringen av olika diskurser 

inom eller mellan olika diskursordningar. Diskursers reproduktion kan granskas genom 

relationerna mellan olika diskurser i en diskursordning, samt relationerna mellan olika 

diskursordningar (2000 s. 77) 

 Winter Jörgensen och Philips skriver att diskursiva praktiker ses som en form av 

sociala praktiker som bidrar till att skapa den sociala världen, som innefattar sociala 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8686957/Tottenham-riot-eight-police-in-hospital-as-night-of-violence-follows-fatal-shooting%207%20aug%202011
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8686957/Tottenham-riot-eight-police-in-hospital-as-night-of-violence-follows-fatal-shooting%207%20aug%202011
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8686957/Tottenham-riot-eight-police-in-hospital-as-night-of-violence-follows-fatal-shooting%207%20aug%202011
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8686957/Tottenham-riot-eight-police-in-hospital-as-night-of-violence-follows-fatal-shooting%207%20aug%202011
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identiteter och relationer, men också social och kulturell förändring. Detta att genom 

producera texter men också genom att konsumera texter? (Winter Jörgensen och Philips 2000) 

Enligt Fairclough är det inte författarens syfte med texten som analyseras i diskursanalys utan 

vilka positioner texten tar; den övergripande strukturen. För att sedan placera diskurserna i en 

sociokulturell kontext lyfter man fram hur de hänger ihop med maktstrukturer. Fairclough 

menar att man bör använda sig av tre frågor i en analys. Först; hur är världen presenterad eller 

representerad? Vilka identiteter är satta för de som är involverade i artikeln? Samt vilka 

relationer är satta för de som är involverade? Dessa tre frågor använder jag mig mycket av i 

min analys av mitt material (1995 s. 2, 5). Fairclough skriver att mediaanalys ständigt jämför 

och utvärderar representationer, vad de innefattar och vad de inte innefattar, vad som finns i 

förgrunden och vad som finns i bakgrunden. Det ända sätt att få fram en bild av händelser är 

genom representationer av sanningen (1995 s. 45-47). 

 I diskursanalys ser man på hur människor uttrycker sig kring olika teman eller 

kring olika saker. Det är inte författarens syfte med texten som analyseras utan vilka 

positioner den tar, den övergripande strukturen. För att sedan placera diskurserna i en 

sociokulturell kontext lyfter man fram hur de hänger ihop med maktstrukturer. Man bör leta 

efter de strukturer som ligger till grund för uppfattningar som texten uttrycker (Winter 

Jörgensen och Philips 2000, s. 15). 

 Utifrån detta ramverk kommer jag att titta på hur nyhetaartiklarna är uppbyggda. 

Dels kommer jag eftersom plocka ut de aktörer som lyfts fram samt analysera på vilket sätt de 

beskrivs, hur deras identiteter skildras i texten, vilka som skrivs ut som deltagande. Jag tittar 

även på intertextualitet och interdiskursivitet. Nyhetsartiklarna är skriva några dagar efter 

upploppen och det är därför troligtvis skrivna snabbt. Vissa av de artiklar jag läst är till viss 

del byggda på varandra, där kommer intertextualiteten och interdiskursiviteten in. 

Kritisk metoddiskussion 

Valet av tidningar skedde pragmatiskt. Mitt första val av tidning var inte Svenska Dagbladet 

utan en annan stor svensk tidning. Då denna tidnings rapportering inte uppfyllde mina krav 

om att artiklarna skulle vara nyhetsrapporteringar om skeenden valde jag då att titta på 

Svenska Dagbladets rapportering istället. Efter detta val av svensk tidning valde jag The Daily 

Telegraph då dess politiska hållning stämde någorlunda överens med Svenska Dagbladets. 

Det var viktigt att tidningarnas politiska hållning såg relativt likadana ut; jag ville välja 

tidningar som var lika på så många sätt som möjligt. Hade jag valt att granska artiklar från 

tidningar med olika politiska inriktningar hade resultaten kunnat se annorlunda ut och detta är 
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jag medveten om. Dock är det relevant att titta på dessa två tidningars rapporteringar då de är 

stora i respektive land, med många läsare. Om det nu är så att de baserar sin rapportering på 

en liberal grund så är det också den de upprätthåller genom att förmedla den till läsaren. Då 

jag valt dessa två tidningar är det alltså någon typ av medelklassdiskurs som jag kommer att 

undersöka då det är främst denna målgrupp båda tidningarna har. 

 De båda upploppen kan självklart inte heller tolkas som samma typ av händelser. 

Det finns en mängd faktorer som skiljer upploppen åt och det skulle därför vara svårt att 

jämföra dem som om det vore samma händelse fast i olika länder. Dock avser jag inte att 

jämföra specifika händelser utan snarare hur de beskrivs i rapporteringen. Det finns en 

relevans i att jämföra diskurserna kring upploppen genom att analysera rapporteringarna av 

respektive händelse då de i media ofta kopplas ihop. Upploppen jämförs och klumpas ihop i 

beskrivningar i media och med en granskning av det som nyligen producerats i media kan 

man snabbt se att det inte är ovanligt att upploppen buntas ihop. 

Länderna Sverige och England skiljer sig ju också åt, deras historia skiljer sig åt 

och de har båda olika inbördes problem. Varför jag väljer just dessa länder är för att de, trots 

sina uppenbara olikheter, i mångt och mycket också har många likheter. De är både 

europeiska i-länder med en historia av invandring. England är även ett land som har upplevt 

upplopp under 1980-talet, vilket Sverige inte har. Ur detta, att länderna ändå har vissa likheter, 

blir det intressant att undersöka om diskursen i Sverige och England skiljer sig åt eller ser 

likadana ut och utifrån det försöka förstå vad det kan bero på. 
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5. DISKURSANALYS AV SVENSKA DAGBLADETS 

RAPPORTERING AV HUSBYUPPLOPPEN 2013 

Utifrån de aktörer som belyses undersöka och jämföra diskurser i Svenska Dagbladet och The 

Daily Telegraph. Detta är diskurser som artiklarna utgår ifrån och förstärker i sin rapportering 

kring upplopp i utkanten av stora städer. 

Jag återger först vad jag anser att artikeln handlar om, totalt är det 4 artiklar från varje tidning 

som analyseras. Jag ser på representation och på vilka som får komma till tals och inte samt 

hur relationerna mellan aktörerna beskrivs, i vilken ordning de får tala och hur de uttrycker 

sig och lyfts fram av artikelförfattarna. Teman och kategorier utifrån aktörer har av mig 

identifierats induktivt, genom en analys av artiklarna. Efter en diagnostisk överblick är de 

aktörer jag varit främst intresserad av att titta på representationer av; polisen, de boende i de 

drabbade områden och de som deltar i upploppen; jag tittar utöver detta också på hur 

upploppen beskrivs i text. Jag vill försöka förstå vilken bild av ovan nämnda aktörer 

förmedlas och vad den bilden grundar sig på. 

5.1 Artikel 1 -”Nya oroligheter i Husby i går kväll” 

5. 1.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

Artikeln handlar om hur upploppet håller i sig med krossat glas och bilar i brand. Polisen 

uttalar sig om att de maskerade personerna troligtvis är ungdomar. Polisens arbete beskrivs, 

samt hur mycket som skadats och gått sönder hittills. En filmad misshandel av en polis 

beskrivs i artikeln. Medborgarvärden Daniel Ghirmai vittnar om hur han fått ta emot glåpord 

från polis och hur polisen agerat hotfullt när han och en kollega pratat med ungdomar i 

området. Megafonen beskrivs i texten, en verksamhet som syftar till att få ungdomar i 

området att bli mer politisk engagerade, samt de krav Megafonen fört fram efter polisens 

dödsskjutning av en äldre man i Husby som sägs ha startat kravallerna. Det finns 

kommentarer från boende om övervåld från polisen samt en intervju. Intervju med en 

journalist, boende i området, som vittnar om övervåld och dålig behandling från polis. 

Artikeln inkluderar kommentar från en äldre boende i området; en man med svenskt namn 

som ger en generellt positiv bild av Husby, men som menar att området svartmålas genom det 

som händer med upploppen. Ytterligare en polis kommenterar om kontakten med de boende i 

Husby, som han menar fungerar. Polisen menar att upploppen begås av en liten del och att det 
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handlar om brottslighet. Artikeln avslutas med att polisinspektören säger att polisen är synliga 

i området och att det jobbar på att bli ännu mer synliga. 

5.1.2 Analys 

Skildring av polisen 

Det som förmedlas här är beskrivningen av ett område där det är väldigt oroligt. En polis ska 

försöka kontrollera oroligheterna hos de boende i området, samtidigt som polisen inte verkar 

ha speciellt mycket förtroende hos de boende i området. Polisen använder inte de språkrör 

som verkar finnas i området, då syftar jag på Megafonen, för att få insikt kring vad de boende 

i Husby tänker och vill. På så sätt missar polisen en god chans att få inblick i vad som händer 

samtidigt som de missar att skapa ett bra förhållande till representanter för de boende i Husby. 

Polisen får uttala sig i artikeln men blir aldrig tillfrågade eller ombedda att uttala sig om de 

glåpord och nedsättande kommentarer som de andra respondenterna säger sig fått motta av 

polisen. Svenska Dagbladet skriver att många av de som journalisterna talat med som bor i 

Husby instämmer att polisen använt övervåld och riktade glåpord. 

Detta sista påstående lämnas okommenterat från polisens håll, vilket ger en bild 

av att polisens utsagor är de neutrala. Polisen benämner det som händer som social oro och 

avslutar artikeln med att kommentera att de har bra kontakt med de boende i Husby, att de 

åker och hjälper när någon ringer och att de som deltar i upploppen är en mycket liten grupp. 

Polisen betonar att det handlar om brottslighet som både de boende och polisen blir utsatta 

för. De berättar att deras taktik är att vara synliga och att de kallat in fler poliser för att 

patrullera och vara närvarande i Husby. Generellt för artikeln är att det är polisens röst som till 

störst del styr den bild som förmedlas i tidningen och att den inte blir ifrågasatt. 

Skildring av upploppen och de boende 

Upploppen beskrivs med ord som stenkastning och bilbränder, det mesta verkar vara riktat 

mot polis, brandbilar och räddningstjänst, alltså mot olika samhälleliga insatser. Upploppen 

kopplas till ett 40tal ungdomar, åtminstone hälften av dem maskerade så polisen har svårt att 

identifiera dem. 

Megafonen skulle som sagt kunna ses som ett språkrör mellan polisen/staten och 

de boende i Husby. SvD skriver att Megafonen jobbar för att stärka sociala verksamheter i 

förorten och att få unga att engagera sig politiskt.  Tidningen berättar att Megafonen på en 

presskonferens uttryckte att oroligheterna beror på missnöje mot polisen, att de ber om en 

oberoende utredning av polisens dödsskjutning av den 69-åriga mannen som skedde strax 

innan upploppen bröt ut, samt att polisen ger en offentlig ursäkt till 69-åringens anhöriga. 
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5.2 Artikel 2 - ”Uppgivenhet råder i Husby” 

5.2.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

Artikeln innehåller en intervju med skolbarn och deras föräldrar. Skolan har utsatts för ett 

attentat av en bilbomb; klassrummet kan inte användas efter det. Barnen som intervjuas säger 

att de är rädda; deras mamma håller med. Mamman med ett ”icke-svenskt” namn pratar om 

att det är så vardagen ser ut i Husby men att så var det inte förr, när de kom till Husby för 22 

år sedan men att media endast är intresserad när det händer något ”sånt här”. Han pratar om 

en dåtid som var bättre när det fanns en blandning mellan svenskar och invandrare i området; 

att det är annorlunda nu. Svenska Dagbladet påstår att många i Husby pratar om svårigheter 

att komma in i samhället och också att området övergetts. Artikeln innehåller en intervju med 

en polis som arbetar i samhället. Fokus är på familjerna i området och hur de upplever det 

som hänt. Det nämns att de som deltagit i upploppen inte verkar vara från området, enligt 

polisen. En annan polis pratar om arbetet med dialog med områdets unga och att det är svårare 

nu än tidigare att få kontakt, att vissa unga inte vill ha kontakt med polisen men att polisen 

inte anser att upploppen är ett tecken på polisens misslyckande då det finns andra som också 

bär ansvaret när upplopp sker. 

5.2.2 Analys 

Skildring av aktörer 

Denna artikel verkar handla om att belysa vilken grupp som är skyldig samt vilken grupp som 

drabbas, man pratar med barn och föräldrar och poliser. Det framstår som att det är ett gäng 

ungdomar som deltar i upploppen. Artikelförfattarna verkar vilja måla upp en bild av 

familjerna som bor i Husby, invandrarfamiljer med barn som är rädda, och bråkiga ungdomar 

som inte vill lyssna på polisen. I representationen i texten är det framförallt poliserna som har 

en röst, som får tala om hur saker och ting ligger till. 

Polisen får i denna artikel nästan hälften av utrymmet, textmässigt. Det är en jobbig situation 

som målas upp i artikeln, med rädsla och oro för de boende i Husby. Nu har skolan 

bombarderats av en brandbomb som förstört klassrum. Rädslan är närvarande hos skolbarnen 

och hos deras föräldrar. Husby beskrivs som en orolig plats. En av de intervjuade boende 

uttrycker bitterhet över att rapporteringen om Husby sker under upploppen men inte annars. 

”Nu brinner det nya bilar, nu är det action, då kommer ni. Men sånt händer ofta. Det är vår 

vardag”. Husby beskrivs som en plats där det inte är så kul att bo, en plats som har gått från 

att vara ett lugnt förortsområde till något helt annat. En annan av de intervjuade säger att hon 
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är rädd hela tiden och att de i hennes familj ofta vaknar av skrik och bråk. En av de boende 

beskriver en sorg kopplat till att Husby inte är som det var förr, för 22 år sedan då familjen 

kom till Husby ”.när det fanns en blandning av svenskfödda och invandrare i stadsdelen, en 

tid som inte finns kvar.” Hon fortsätter: 

Vi vill bara att det ska bli normalt här. Det behöver inte bli som Lidingö eller Nacka, bara normalt. 

Men ingenting händer. Nu tror jag det är för sent. 

Här kopplas normalitet ihop med Nacka eller Lidingö, områden i Stockholm med hög 

medelinkomst, där medel-och överklassen bor och färre med invandrarbakgrund (Nacka 

kommun har 90 108 invånare, av dem är 15 665 personer utrikes födda (Statistik från SCB, 

2010)). 

Skildring av de boende 

Här verkar det finnas en diskurs som handlar om människorna i Husby, som består av 

invandrare som inte har det bra där, alternativt att de inte får eller kan ta sig in i samhället. 

Svenskfödda framställs som mer säkra och orädda och ha en mer positiv bild av Husby än 

första eller andra generationens invandrare i Husby. 

Skildring av de som utför upploppen 

Det finns en diskurs kring de som utför upploppen som handlar om unga kriminella; en 

skuggbild målas upp av dem där de hela tiden beskrivs i vaga ordalag. Man förstår att de 

troligtvis är unga samt men det tas aldrig upp en tydlig bild av vilka det är som är eller skulle 

kunna vara som ligger bakom upploppen, de beskrivs aldrig i artikeln. Polisen däremot 

beskrivs som en god, trygg och rationell aktör.   

5.3 Artikel 3 - ”Husbybor slöt upp mot våldet” 

5.3.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

Inledningsvis handlar artikeln om hur Husbybor anordnar en manifestation för att protestera 

mot polisens våld samt mot upploppen som varit i Husby, men också för möjligheterna till ett 

värdigt liv i förorten. Det beskrivs att manifestationen förs framåt av sambarytmer från en 

lokal dansgrupp och en av de deltagande på manifestationen intervjuas. Hon uttrycker en oro 

för den kommande generationen, att det finns lite för dem att göra vilket leder till att de sitter 

och rullar tummarna, hänger i centrum och dricker alkohol, som hon uttycker det. Han säger 

att ungdomarna i området måste få en chans som människor, inte som invandrare. 

Manifestationen avbryts av att en person får en flaska i huvudet. Svenska Dagbladet pratar 

med en man som bott i området länge, han säger att han blir upprörd över det som skett men 

att det är en isolerad händelse och att många i Husby vill ha lugn och ro. Därefter handlar 
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artikeln om olika perspektiv på upploppen. Sverige Demokraterna vill införa utegångsförbud. 

Närpolischefen i området intervjuas och berättar att den bästa metoden är att närsamhället 

visar att de inte ställer upp eller tycker att upploppen är okej, att det är mer effektivt än om 

polis eller politiker säger ifrån. Sedan beskrivs en metod som används i Fittja, en annan 

stockholmsförort, där närpolisen, fritidsgårdars personal, och socialtjänst går ihop med 

Fittjaskolan, fritids, nattvandrare, föräldrar och föreningar för att prata ihop sig och försöka 

hålla området lugnt. De går runt, pratar med folk och försöker hålla fritidsgårdarna öppna 

längre. Det skrivs i artikeln att den metod som polisen använt i Fittja och Botkyrkaområdet 

har varit mer uppskattad än polisens agerande i Husby, där polisen fått mycket kritik. 

Fittjametoden går ut på att nå folk, att polisen spelar rollspel med skolelever, att informera 

och att berömma. Som när en skolklass från Fittja åkte till Husby och städade gatorna efter en 

av upploppsnätterna. Vikten av kommunikation mellan polis och boende i närsamhället är 

något som lyfts fram. Lokalt engagemang, dialog, generösa öppettider på ungdomsgårdar, 

samarbete med kommunen och tidigt ingripande från polisens håll är också viktigt menar en 

sociolog från Malmö Högskola, Margareta Popoola som forskat kring utvecklingen i 

Rosengård de senaste åren. Artikeln avslutas med ett uttalande från chefen för dialogpolisen i 

Stockholm som även han säger att de lokala krafterna är viktiga och att de behövs för att lösa 

konflikter. 

5.3.2 Analys 

Ett ”expert ”perspektiv 

Det är väldigt många poliser och experter som får uttala sig i denna artikel. Med rubriken 

”Husbybor slöt upp mot våldet” är det väldigt lite rapportering kring att Husbyborna sluter 

upp kring våldet, det är snarare fokus på hur polisen jobbat i Fittja, om metoden att skapa 

dialog mellan polis och lokalboende. 

Skildring av de boende 

Representationen av de boende i denna artikel beskrivs först, det handlar om boende i Husby 

som sluter upp för att markera att de protesterar mot polisens våld och de senaste nätternas 

vandalisering. Det beskrivs som att det är många som samlats för att protestera mot ”våld men 

för möjligheten till ett värdigt liv även i förorten som undan för undan avlövats på jobb, 

skolor och samhällsservice.”. En person intervjuas, en kvinna med ett stereotypiskt ”icke-

svenskt” namn, det står att hon bott i Husby i 17 år. Kvinnan uttrycker oro för att hennes barn 

inte ska ha något att göra, att de inte ska bli godkända i skolan och hon säger att hon vill att de 

ska få en chans inte bara som invandrare utan som människor. En annan som blir intervjuad, 
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Arne Johansson, säger att det är hemskt, att de inte vill ha några ligafasoner i Husby. Han 

säger dock att det ändå är en isolerad händelse och att manifestationen visar att det är många 

som bryr sig och som vill att vandaliseringen ska sluta. Här har vi en person med stereotypt 

icke-svenskt namn samt en person med ett stereotypt svenskt namn som fått komma till tals. 

Den förstnämnda uttrycker ängslan och låg tillit till de sociala systemen i Husby samtidigt 

som personen men stereotypt svenskt namn är mer kritisk men dock hoppfull och lugn i sin 

beskrivning av Husby, han pratar om ”ligafasoner”. 

Skildring av oroligheter 

Det finns ett inslag med beskrivning av våld där en man får en flaska i huvudet vilket gör att 

man måste avbryta mötet på manifestationen. Oroligheter har pågått i andra förorter under 

nätterna det pågått i Husby skriver SvD, och där även räddningstjänst blivit angripna när det 

anlänt till platserna. Svenska Dagbladet skriver att det finns olika syn på vad som ska få ett 

stopp på upploppen, att SD pratat om utegångsförbud och undantagstillstånd men att det finns 

andra metoder som både forskare och polis menar är mer effektiva. Polisen som intervjuas 

berättar att de ska ha möte med föräldrar och boende i Fittja, allt för att försöka hålla kvällen 

lugn: ”De goda krafterna” som polisen kallar dem. En sociolog som forskat på upplopp får 

komma till tals och trycker på vikten av kommunikation från polisens håll och 

tillhandahållanden av sociala möjligheter till de i området; detta avslutas med polisens 

uttalande om att de lokala krafterna är viktiga, underförstått familjer, fritidsgårdar, närpolis 

och socialarbetare. 

5.4 Artikel 4 -”Polis misstänker ”yrkesaktisister”” 

5.4.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

Intervjuade i artikeln är initiativtagare till en nattpatrull, nattvandrare. Andra intervjuade är: 

länspolismästare, två olika vid två tillfällen; Stockholmspolisens presschef uttalar sig en gång; 

och två av Säpos pressekreterare vid olika tillfällen. Artikeln handlar om de deltagande i 

upploppen och att en patrull nattvandrare, det verkar som att de arbetar ideellt, hittat spår av 

det de tror sig vara ”yrkesaktivister”. Spåren består i att man sett unga som man inte känner 

igen från området, som varit klädda i varma kläder och med handskar, trots värmen. Även 

rörelsemönster och metoder som används i området som indikerar att vissa deltagare i 

upploppen är så kallade ”yrkesaktivister”. Det följes sedan av en redogörelse från polisen 

samt pressekreterare från Säpo som bekräftar misstankarna om att yrkesaktivister deltar och 

har deltagit i upplopp. Texten handlar sedan om vilka ”yrkesaktivisterna” är. Det skrivs att det 
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är unga, organiserade människor från den politiska vänsterkanten som är ledda av äldre, 

kriminella ledarfigurer; allt detta är beskrivet av Säpo. 

Enligt Säpo finns misstankarna angående yrkesaktivister som deltar och har 

deltagit i upplopp, dock ingen förklaring kring varför polisen vet detta eller hur de kommit 

fram till att det är så. 

Skildring av ”yrkesaktivister” som utövare av våld 

Man kan i artikeln läsa om de individer som ses som ”yrkesaktivister” och som i artikeln 

kopplas till vänsterpolitik beskrivs som multikriminella, organiserade grupper som utnyttjar 

tillfället vid upploppen för att i skydd av anonymiteten ta chansen att begå brott, som 

länspolismästaren uttrycker det. Det är inte i positiva ordalag som ”yrkesaktivisterna” 

beskrivs, snarare som opportunistiska, kriminella unga människor som ser sin chans att begå 

brott och kasta sten. 

Rubriken handlar om polisens misstanke mot det de kallar ”yrkesaktivister”, ett 

begrepp som jag inte sett förut. I artikeln förklaras att begreppet ”yrkesaktivister” är en 

omskrivning för politiska aktivister. I artikeln skrivs det att ”yrkesaktivisterna” i detta fall 

handlar om ”våldsbejakande individer och grupper långt ut till vänster på den politiska 

skalan”. Vi får i artikeln veta att ”yrkesaktivister” är ungdomar som agerar med politiska 

motiv, eller med en politiskt ideologisk grund; de gör detta på ett illegalt sätt, de tar tillfället i 

akt. 

Denna text är väldigt spekulativ och det är märkligt hur tidigt i texten SvD 

lägger in en beskrivning av några som de kallar ”våldsbejakande individer och grupper långt 

ut till vänster på den politiska skalan”. Utifrån nattvandrarnas iakttagelser kring personer som 

verkar organiserade och som kommer från ett annat område handlar det om vänsterorienterade 

ungdomar. De som får komma till tals är poliser och pressekreterare från Säpo; gemensamt 

skapar en bild av autonoma vänsterungdomar som tar tillfället i akt för att få bråka. 

5.5 Diskurser i Svenska Dagbladet 

Som nämnt tidigare, under teoridelen, så anses diskursiva praktiker vara en form av social 

praktik som bidrar till att skapa den sociala världen; den sociala praktiken består av sociala 

identiteter, relationer och även social och kulturell förändring. Man tar del av detta delvis 

genom att producera och konsumera texter (Winter Jörgensen och Philips 2000). Detta är 

viktigt i relation till min analys då det som produceras i artiklarna konsumers av de läsare som 

läser tidningarna. Både Svenska Dagbladet och The Daily Telegraph har många läsare, och 

tidningarnas skildring av vad som händer är relevanta att studera då de med hög sannolikhet 
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ligger till grund för hur deras läsare uppfattar upproren, de boende i området, polisens roll i 

händelserna och alla faktorer som upploppen berör. 

Sammanfattande analys av Svenska Dagbladets artiklar 

Upploppen i Husby startades efter att en 69-årig man antas ha skjuts till döds av polisen i 

Husby. I Svenska Dagbladets rapportering läggs mycket av fokus på oroligheterna samt på 

polisen. Det är som sagt framförallt polisen som får tala i artiklarna. De får uttala sig både om 

konkreta skeenden i upplopp, såsom vandalism och antal bränder; men polisen tillåts även 

göra andra spekulationer om varför upploppen startade och vilka det är som deltar i dem. De 

som bor i Husby intervjuas; de intervjuade med stereotypa svenska namn verkar framställas 

som lugna och med mer tro på att Husby kommer att återgå till lugn. De personer med 

stereotyp icke-svenska namn (här bör också nämnas att i de artiklar som analyserats har dessa 

personer också intervjuats i egenskap av föräldrar) framställs som om de har lågt förtroende 

för samhället och mindre tilltro att samhället ska kunna leverera ett bra uppväxtklimat för 

deras barn; generellt sett framställs de som väldigt oroliga och pessimistiskt inställda till vad 

som kommer att hända med Husby i och med upploppen. 

Upploppen är starka och drivande, polisen mäktar inte med och detta kommer fram i 

artiklarna. Aldrig hörs någon av de som är med i upploppen men organisationen Megafonen 

uttalar sig i en artikel om att upploppen är grundade i frustration över den behandling unga i 

området upplevt av polisen. 

Diskurser kring Husby består av flera lager. I hårda drag upplever jag en 

dominant diskurs förmedlar att Husby handlar om kriminalitet och irrationell förstörelse, 

något som utförs framförallt av unga, arga och frustrerade män. På sätt och vis beskrivs 

upploppen som sprunget ur ett integrationsproblem där den som står för trovärdighet är 

polisen. Det finns en antydan om att upploppen ses som ligistfasoner, som en intervjuad 

beskrev det; inte som ett ställningstagande eller som en markering gentemot staten, samhället 

och polisen. Det är synd om de som bor i Husby, framförallt de med invandrarbakgrund då de 

inte får en chans att komma in i samhället. Genom att skriva om så kallade ”yrkesaktivister”, 

unga vänsterautonoma personer som är med i upploppen gör man det till upplopp som 

möjligtvis har mer tydliga politiska motiv. Med beskrivningen att det är unga långt ut på 

vänsterkanten som tar tillfället i akt och att deras deltagande i upploppen är organiserat; 

förmedlas tanken att upploppen utförs med ett visst motiv och inte som om de vore spontana 

reaktioner, som Megafonen antytt. 
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6.  DISKURSANALYS AV THE DAILY TELEGRAPHS 

RAPPORTERING AV UPPLOPPEN I TOTTENHAM 2011 

I detta kapitel summerars de fyra artiklarna från The Daily Telegraph. Efter varje summering 

följer en analys av artikeln. Kapitlet avslutas med en sammanfatande analys av The Daily 

Telegraphs fyra artiklar. Många av The Daily Telegraph artiklar bygger på varandra; det som 

läggs till handlar ofta om förstörelse och plundring. Det är alltså ofta exakt samma text med 

tillägg. 

6.1”Tottenham Riot: eight police in hospital as night of violence follows 

fatal shooting” 

6.1.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

I artikeln beskrivs hur patrullerande bilar, dubbeldäcksbussar samt affärer sattes i lågor efter 

att en folkmassa drabbat samman med polisen. Här finns attacker med missiler, 

molotovcocktails som slängdes mot polisen och minst en polis fick huvudskador. Det skrivs 

om förstörelse, bilar som satts i brand samt plundring i Tottenham Hale Retail Park, om 

skadade som behövt uppsöka vård. Telegraph skriver att oroligheterna startade efter att en 

medborgare intog gatorna under lördagen för att begära rättvisa för den man vid namn Mark 

Duggan som sköts till döds under torsdagen. En familjevän till Mark Duggan uttalar sig och 

säger att Marks anhöriga och vänner anordnat en demonstration där vissa la sig på vägarna för 

att föra fram sitt budskap. Ridande poliser och officerare intog gatorna efter att delar av 

Tottenham High Road rensades på demonstranter och oroligheterna fortsatte i närliggande 

områden enligt en person från Scotland Yard. Våldet ska ha startat efter att 120 personer 

marscherade från bostadsområdet Broadwater Farm till Tottenham polisstation under 

lördagen, vilket tvingat polisen att stänga av vägar och leda om trafiken. Under natten sattes 

två polisbilar i brand nära polisstationen. Polisen meddelar att attacker med flaskor och 

missiler även utförts mot officerare från polisen (Territorial Support Group) under lördagen. 

Den lokala medlemmen av parlamentet, David Lammy, uppmanade till lugn och uttalade att 

det som händer inte är representativt för majoriteten av de boende i Tottenham samt att 

samhället bör få vila från våld och läka och att rättvisa och förståelse kring vad som hände 

med Mark Duggan bara kan nås genom att undersökningar får utföras i lugn och ro. En 

talesperson för Londons borgmästare uttalar sig i artikeln och uppmanar människor att 

respektera lagen samt att våld inte hjälper i undersöknigen efter dödsskjutningen. Ett uttalande 
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från en polismästare säger att de tagit in en stor skara erfarna polisen för att få ordning och 

överblicka händelsen. Deras mål är att uppnå lugn så snart som möjligt, att gripanden kommer 

att göras men att första prioriteten är att uppnå lugn. En person från polisens avdelning för 

klagomål säger i artikeln att hon förstår alla upprörda känslor kring Mark Duggans död och att 

människor behöver få svar kring vad som hände honom, att Marks familjemedlemmar 

identifierat honom och att de fortfarande samlar in bevis som kommer användas i 

utredningen. Sedan följer en återblick; det står att Mark Duggan under fredagen färdades i en 

bil och att han sköts ner efter att eld öppnats. Den polis som var på plats hade en pistolkula i 

sin bilradio vilket tyder på att polisen var nära att ha blivit skjuten. Polisen som var på plats 

var i färd att utföra en arrest. Artikeln avslutas med en kommentar om att detta väcker minnen 

från tidigare upplopp i London under 1985 då en polisman blev ihjälhackad. 

Analys 

Det är en rätt rörig artikel med väldigt mycket fram och tillbaka i perspektiven. Dels beskrivs 

upploppen; det är kommentarer från polisen. Den fredliga demonstrationen beskrivs samt den 

påstådda orsaken till upploppen, dödsskjutningen av Mark Duggan. Upploppen beskrivs som 

väldigt dramatiska; det beskrivs hur missiler och molotovcocktails används mot polisen och 

det är nästan som om det vore rapportering från ett krigsområde. 

Artikeln är ”neutralt” beskriven, det är få beskrivningar av de som deltar i 

upploppen och inte heller någon ingående beskrivning av Mark Duggan som sköts till döds. 

Det är desto fler beskrivningar av polisens insatser. 

De som får uttala sig i artikeln är en vän till Mark Duggan, en lokal politiker och 

en borgmästare, samt en person från polisens avdelning för klagomål. De sistnämnda är 

myndighetspersoner. 

I artikeln finns olika kategoriseringar. Även här, likt i Svenska Dagbladets 

artiklar, finns det uppdelningar i texten kring de som bor i området och de som deltar. Det är 

många myndighetspersoner som får komma till tals i artikeln. Då jag ser på representation är 

det myndighetspersoner som representerar staten som får tala, även anhöriga till den döde 

Mark Duggan. Det finns även en beskrivning av vad som anses ha startat upploppen, 

dödsskjutningen av Duggan. 

Generellt sett belyses upproren generellt genom ett filter där 

myndighetspersoner får guida en genom händelserna. Det är som sagt myndighetspersoner 

som får uttala sig om händelserna, och man kan fråga sig varför de, i en nyhetsrapportering 

om upploppen, får komma till tals och varför journalisterna inte lagt mer fokus på 
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befolkningen i Tottenham, eventuellt de som är med i upploppen. Fokus i artikeln verkar mest 

ligga på att få en förklaring kring hur man ska stoppa upploppen och inte varför de pågår. 

6.2”London riots: Looting and violence spread” 

6.2.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

Artikeln inleds med att beskriva hur ungdomar ses komma ut ur affärer påpackade med saker 

se snott, många tar tid på sig och väljer noggrant ut de föremål de ska ta. Många tog tillfället i 

akt då polisen valt att koncentrera sig på att hantera våld och oroligheter på Tottenham High 

Road istället för att se efter affärer. Våldsamheter härjade för andra kvällen i rad och spred sig 

över London och polisen ska ha skadas under sammandrabbningar med ungdomsgäng i 

Enfield när glas krossades och affärer plundrades. De flesta som plundrar är unga, många av 

dem är kvinnor. Tveksamhet råder kring Mark Duggans död som orsakades av en skjutning 

från polisen, som också var starten för upploppen. Den kula som hittades i polismannens radio 

har visat sig tillhöra polisen. Polisen försvarar sina strategier att fokusera på våld och oro 

snarare än på plundringen. En återblick ges, det skrivs att oroligheterna blossat upp efter en 

fredlig demonstration hållit av vänner och familj till Mark Duggan för att protestera mot hans 

dödsskjutning av polisen. Marks bror kommenterar att han inte uppmuntrar det som händer 

och ber om att upploppen inte ska få handla om hans bror, trots att han vet att folk är 

upprörda. Artikelförfattarna skriver att mark Duggan var en misstänkt gängmedlem och att 

han under torsdagen befann sig i en taxi som stoppades av polisen, och det utreds just nu om 

det var polisen som först avfyrade sitt vapen. Det påstods från början att en polisman blev 

skjuten av Duggan och att kulan fastnat i polisradion, men undersökningar visade att kulan i 

polisradion kom från ett polisvapen, alltså hade Duggan troligtvis inte avfyrat sitt vapen mot 

polismannen. Utredare har också gått ut och avvisat rykte om att Mark skulle ha blivit skjuten 

i huvudet, likt en avrättning. Rykten gick också att upploppen startats av att polisen gripit en 

16-årig kvinna vid demonstrationen; många menar att polisen handlat hårdhänt efter att 

kvinnan kastat ett föremål mot polisen. Chefen för brandräddningen uttalade sig och sa att det 

var oacceptabelt att de blev utsatta och att det meningslösa våldet måste få ett stopp. 

Artikelförfattarna skriver att detta väckte minnen till upploppen 1985 där en polisman 

dödades. Den döde polismannens son uttalar sig i artikeln och säger att hans tankar går till de 

anhöriga till poliser som skadas i upploppen. Bränder och våldsamheter kunde hindras vid 

midnatt men många vittnade om att anarki fortfarande rådde på många områden. Artikeln 

spekulerar i teorier om att gäng som vanligtvis rivaliserade gentemot varandra nu samarbetade 

med plundring då polisen inte agerade. Artikelförfattarna skriver att plundring skedde i 
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Tottenham Retail Park. Artikeln avslutas med en rapportering av hur många som skadats och 

vilka arrester som skett. 

Analys 

Upploppen beskrivs i artikeln som svårkontrollerade, nästan som att de lever sina egna liv. 

Artikelförfattarna skriver hur ungdomar tar tid på sig med plundring, och om upplopp som 

sprider sig över områden, och att polisen inte mäktar med det som händer. De verkar stå 

handfallna inför situationen. Gruppen som deltar i upploppen är unga män och kvinnor, det de 

verkar ha gemensamt är att de arbetar ihop. Det beskrivs hur gäng av ungdomar slår till och 

plundrar. Representant för den döde Duggan är hans bror som tar avstånd från upploppen. 

Generellt finns en uppmuntran från samtliga personer som uttalar sig i artikeln till de som 

deltar i upploppen att sluta delta i oroligheterna. Det tycks som att de krav på utredning i 

händelserna kring dödsskjutningen ses som rimliga och korrekta när man tittar på uttalandena 

från de olika myndighetspersonerna. I artikeln kopplar man också upploppen till de i 

Tottenhams ökända bostadsområde Broadwater Farm år 1985, som startade efter att en svart 

kvinna dött av hjärtproblem efter polisens husrannsakan i kvinnans hem. 

6.3”´Attack´ on teenage girl blamed for start of riot” 

6.3.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

I artikeln skrivs det att en 16-åring påstås ha kastat en sten mot polisen under demonstrationer 

i Tottenham och därefter blivit nedbrottad av polisen. Detta följdes av bilbränder och 

plundring under kvällen och natten. På söndagen hade polisen fortfarande inte kunnat 

identifiera 16-åringen och kunde därför inte uttala sig om händelsen. Under en presskonferens 

uttalade sig en polis att de fortfaranade undersökte fallet men att de ville koncentrera sig på att 

återfå ordningen. Artikelförfattarna skriver att oavsett om ryktet är sant eller inte så spred det 

sig snabbt, också ut till omvärlden då människor använde sig av sina mobiltelefoner och 

twittrade om det som påstods ha hänt. Någon hade pratat med BBC och sagt att det som hade 

startat allt var att en ung kvinna hade stått upp mot polisen och då blivit nedslagen med 

batonger; sedan när det visade sig att kvinnan endast var 16 år ledde detta till att människor 

blev mer upprörda. Ett klipp på Youtube visar hur kravallpolis kolliderar med protesterande 

samtidigt som folk i bakgrunden ropar att det är en flicka. En boende i Tottenham uttalar sig 

och säger att människor först kom för att protestera fredligt och att det var legitimt, men sen 

kom ryktet om att polisen attackerat en oskyldig 16-årig flicka. Detta gör att människor blir 

upprörda och gör vad de vill, och att trots att det är ett rykte måste någon gå ut och dementera 

eller bekräfta det, annars kommer vi aldrig få reda på vad som faktiskt hänt, säger den boende. 
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Analys 

I artikeln är det framförallt polisens agerande som är i fokus. Denna artikel ifrågasätter 

polisens agerande och det går att uttyda en kritisk hållning gentemot polisen. Det finns en 

press på polisen att förklara sig och rättfärdiga sina handlingar. Genom att sätta krav på 

polisen att uttala sig om agerandet gentemot den 16-åriga kvinnan lägger artikelförfattarna ett 

visst ansvar på polisen. Polisen som aktör är skyldiga att rättfärdiga sitt handlande. Det är 

tydligt att det anses upprörande av polisen att attackera yngre människor, och även att det är 

upprörande av polisen att gå på kvinnor. Artikeln trycker på det faktum att den unga person 

som blivit attackerad av polisen var just en ung kvinna; det skrivs att även på klippen från 

Youtube beskrivs det att upprörda känslor kan härledas till det faktum att den som attackeras 

av polisen är just en kvinna. Det faktum att detta rykte får en sådan spridning och accepteras, 

och hur det lyfts fram i artikeln tyder på en diskurs kring misstro gentemot polisen och dess 

arbete. I artikeln är det enbart en av de boende i området som får uttala sig och säger att 

polisen ingrep när människor genomförde en fredlig demonstration. Detta antyder att polisen 

gjort ett felaktigt ingripande. Detta kan tolkas som att artikelförfattarna inte låter polisen 

kommentera detta rykte då det finns en möjlighet att det som den intervjuade påstod kan vara 

sant. Rättare sagt; att diskursen kring polisen i som aktör i upploppen innefattar en misstro 

gentemot poliskåren och en tro på att övervåld faktiskt kan utövas av dem gentemot 

demonstrationsdeltagare. 

6.4 ”Tottenham riot: a community blighted by drugs and gun crime” 

6.4.1 Sammanfattning av artikelns innehåll 

I inledningen står det att det kanske inte är ett sammanträffande att Mark Duggan som sköts 

till döds, det som startade upploppen, bodde i Broadwater Farm, ett område som för 26 år 

sedan skakades av upplopp. 

Tottenham utgör kärnan i London Borough of Haringey och är ett av de 

fattigaste områdena i London, härjat av gängkultur, droger och vapenvåld. Polisen har, utan 

resultat, kämpat för att bekämpa de lokala gängen som krigar om droger, något som resulterat 

i många dödsfall. Stadsdelen har runt 5000 våldsbrott årligen, och även mord. Heroinhandeln 

kopplar Storbritanniens kriminalitet ihop med den så kallade Turkiska maffian som sägs 

kontrollera runt 90 procent av heroinhandeln i landet. Tottenham sägs ha en av den största 

gruppen människor med afro-karibiska ursprung. Stadsdelen består till 50 procent av vita, 

medan personer med afro-karaibiskt ursprung står för ca en fjärdedel med Indier, Pakistanier, 

människor från Bangladesh och andra asiatiska områden som resten av populationen. Medan 
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området får en identitet som ett mångkulturellt område finns det också friktion mellan de 

olika grupperna, något som inte minst manifesterats under upploppen i 1985, skriver 

journalisterna. Idag har Haringeys etniska grupper det svårt då över 100 brott med rasistiska 

eller religiösa motiv har begåtts under det senaste året. Under Tottenhams brottsstatistik ligger 

sociala och ekonomiska problem trots miljoner som satsas för att lösa dem. Tottenham har den 

högsta andelen tonårsgraviditeter i Storbritannien. De lokala socialkontoren har hamnat 

nyligen i rampljuset efter att en bebis misshandlats till döds av sin mamma. Tottenham har 

också försökt hantera problem med arbetslöshets; med nästan 10500 personer i arbetslöshet, 

med arbetslöshetsstöd. Journalisterna skriver att de pågående upploppen i Tottenham inte 

kommer att hjälpa Tottenham, och en lokal entreprenör uttalar sig i artikeln och säger att det 

är sådana som han, de med småskaliga affärer, som faller offer i dessa upplopp och att det 

kommer ta lång tid för Tottenham att återhämta sig efter detta. 

Analys 

Denna artikel skiljer sig från de övriga; den är inte en rapportering av händelser men den är 

kopplad till upploppen. Artikeln inleds med att koppla ihop Mark Duggans död och 

bostadsområdet Broadwater Farm. Det skrivs att det kanske inte är en slump att Mark Duggan 

bodde där. Här görs kopplingen till området och troligtvis kopplar de flesta läsare ihop detta 

med upploppen som skedde där 1985. Därefter följer en redogörelse av hur Haringey Borough 

ser ut, att det är härjat av gängvåld, arbetslöshet, höga siffror när det kommer till 

tonårsgraviditeter. Det målas upp en bild av ett härjat och slitet område med social misär och 

där många av de boende är, som det skrivs i artikeln, icke-vita. Detta kopplas senare i texten 

ihop med upploppen 1985 och därigenom görs en antydan om att det som sker i Tottenham är 

samma sak som skedde då. Avslutningsvis får en lokal entreprenör uttala sig om att det är 

sådana som han, småskaliga egenföretagare i området som drabbas mest av upploppen. Denne 

entreprenör får representera det goda och driftiga i Tottenham, en som klarat sig själv i ett 

problematiskt område och om nu faller offer för den förstörelse som upploppen ger. Han är ett 

offer, de andra som beskrivs i artikeln är också offer men på ett annat sätt. 

6.5 Sammanfattande analys av The Daily Telegraphs artiklar 

Diskurserna om upploppen i Tottenham handlar dels om utredningen kring Mark Duggan som 

sköts till döds, om de krav på rättvisa för Duggan som framförs via demonstrationer och 

protester. Sedan finns det också berättelserna om själva upploppen med vandalism, plundring, 

våld och bränder. I artiklarna är det stort fokus på förstörelsen och de kriminella handlingar 

som upploppen innefattar. Dessa är relativt neutrala rapporteringar i den bemärkningen att 
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olika aktörer får höras och att de delar rätt lika på utrymmet i texten. Samtidigt finns också ett 

fokus på polisen som en aktör i händelsen, de framställs som till viss del bidragande till 

upploppen genom sitt agerande och deras arbetssätt ifrågasätts vid vissa tillfällen. Det finns 

aktörer som står för sans och ordning i artiklarna och det är högre myndighetspersoner när de 

uppmanar människor att hålla sig lugna så att utreningen av dödsskjutningen kan fortgå. Även 

de lokala boende som är arbetar i området, då främst på de lokala entreprenörerna, lyfts fram 

som goda och konstruktiva krafter. Handlingar hos de som deltar i upploppen kopplas inte 

ihop med de fredliga demonstrationerna med krav för rättvisa för Duggans familj. Bilden av 

de som deltar i upploppen är av unga män och kvinnor som är irrationella, kriminella och 

destruktiva. 

Det finns en tydlig intertextualitet i The Daily Telegraphs artiklar då de 

beskriver Broadwater Farm. Intertextualitet beskriver Winter Jörgensen och Philips som 

förhållandet mellan den nuvarande kommunikationen och tidigare händelser och språkbruk. 

Intertextualitet är hur texten bygger på tidigare texter samt tidigare diskurser. Den analyserade 

texten är då en reproduktion eller en ny sammansättning av existerande diskurser (2000 s. 19, 

77) I artiklarna nämns upploppen i Broadwater Farm (som kan sägas motsvara ett svenskt 

miljonprojekts område) i 1985, dessa sägs ha startat efter spänningar mellan svarta ungdomar 

och polisen och ledde även till att en polisman dödades av deltagare i upploppen. Detta är 

något som de flesta av The Telegraphs läsare troligtvis har kännedom om. Upploppen 1985 

handlade som sagt till viss del om spänningar mellan svarta ungdomar i området och polisen, 

där ungdomarna upplevt hårdhänt och rasistiskt bemötande från polisen. Då artikelförfattarna 

lägger in detta i texten lägger de även in en bakgrund till upploppen 2011 i Tottenham. Då de 

nämner Broadwater Farm 1985 antyder de indirekt att det är samma typ av händelse som sker 

i Tottanham 2011, det ger en förklaringsgrund till de nuvarande upploppen. Det bidrar också 

till antaganden om att de som deltar i upploppen 2011 är svarta ungdomar, likt de som deltog i 

upploppen 1985. 
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7. SLUTSATSER: EN JÄMFÖRELSE AV 

DISKURSERNA I SVENSKA DAGBLADET OCH THE DAILY 

TELEGRAPH 

Diskurserna kring upploppen i Storbritannien 2011 vilar på en tidigare diskurs kring uppror av 

icke-vita personer i fattiga områden i protest mot polisen, detta vilar The Telegraphs 

rapportering på. I den svenska rapporteringen finns inte något liknande exempel historiskt 

som diskursen kring upploppen i Husby vilar på. Det har förvisso varit upplopp i andra 

svenska städer men jag uppfattar ändå som att det som hände runt och i Broadwater Farm 

under 1980-talet i England har präglat diskursen kring upploppen i Tottenham 2011. Detta 

syns som sagt i artiklarna då Broadwater Farm nämns tillsammans med upploppen. Det gör att 

The Daily Telegraphs artiklar har en annan implicit förklaringsgrund och därför kanske inte 

behöver lägga like mycket utrymme på att försöka förstå eller förklara upploppen utan snarare 

bara skildra det som händer, med fokus på kriminaliteten kopplat till upploppen. I Svenska 

Dagbladets artiklar är det mer fokus på att försöka förstå genom att till viss del analysera 

händelserna. Dock med perspektivet att upploppen är olagligt och att de som utsätts, polisen, 

ändå försöker vara tillmötesgående. Denna bild kommer fram genom att låta polisen få 

mycket utrymme i beskrivningar. I Svenska Dagbladets artiklar känns det som att man 

försöker att inte måla fram deltagarna i upploppen som invandrarungdomar men att man 

misslyckas. Man försöker även tillhandahålla en förklaringsgrund som är grundat i samhällets 

misslyckanden i området, men i slutändan hamnar fokus trots försök ändå på individerna som 

deltar i upploppen. Det är som att man vill säga att javisst, samhällets insatser räcker inte till 

helt men vi försöker ändå och den reaktion som blir genom upploppen är överdriven och inte 

legitim. 

Polis och stat 

Någon i respektive lands rapportering får stå för trygghet. Polis och myndighetspersoner lyfts 

fram på olika sett i respektive tidnings rapportering. I Svenska Dagbladets rapportering får 

polisen ofta inleda och avsluta artiklarna. De har stor trovärdighet och de får ofta bekräfta 

eller dementera misstankar eller teorier som ges av andra i artiklarna. De beskrivs som några 

är tillmötesgående och deras arbete kritiseras i princip aldrig i Svenska Dagbladets artiklar. 

Viss kritik riktas implicit mot politiker, kritiken handlar om att de lämnat Husby i sticket. I 

The Daily Telegraphs artiklar är det politiker som får rollen som trovärdiga. Polisen framställs 

inte på ett lika smickrande sätt, deras arbetsinsatser ifrågasätts och de får lika mycket 

talutrymme som de boende eller de anhöriga till Mark Duggan. I den brittiska rapporteringen 
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är det främst politiker som framställs som trovärdiga och pålitliga. Detta tyder på att 

inställningen till polis och stat ser olika ut i respektive land. Det är problematiskt att kritisera 

polisen i den Svenska rapporteringen, polisen har mer trovärdighet än politiker då polisen får 

höras mest. Politiker samt politiska beslut lyfts fram och får kritik men ingen politiker uttalar 

sig i de artiklar som analyserats. I Storbritannien verkar tilliten ligga hos politiker och inte hos 

polisen. Polisens insats är öppen för kritik medan politiker framställs som pålitliga och 

svårare att rikta kritik mot. Varför det ser ur såhär kan till viss del bero på att Storbritannien 

har upplopp i sin historia där polis varit en aktör och anklagats för att ha misskött sitt uppdrag 

vilket öppnar upp till en diskurs som innefattar en kritisk hållning gentemot polisen i 

Storbritannien. Men också att man i Storbritannien generellt har mer tilltro och en mer 

okritisk inställning till staten som övermakt än i Sverige. I den svenska diskursen kring stat 

och polis finns en tradition av ett mer systemkritiskt hållningssätt, där kritiken i 

rapporteringen läggs på politiker och politiska beslut snarare än på polisen. 

Rasifierat område 

I den svenska rapporteringen kan man läsa mellan raderna att detta är ett invandrartätt 

område. Troligtvis har många av de som läser Svenska Dagbladet denna uppfattning då det 

ofta nämns i samband med rapportering om eller från Husby, men om inte så tydliggörs det 

också i artiklarna. Artikelförfattarna skriver såklart aldrig ut att upploppen är ett 

invandrarproblem, eller orsakat av personer med invandrarbakgrund men detta är något som 

målas upp i rapporteringen. I uttalanden kan man läsa att många i Husby upplevt att polisen 

uttalat sig rasistiskt och att de som utsatts känt sig kränkta. Personer med stereotypt icke-

svenskt namn intervjuas, alltid i egenskap av att de är föräldrar, och de uttrycker en oro för 

sina barn. En mamma säger att hon är rädd för att hennes barn bara ska driva runt och rulla 

tummarna. Detta tillsammans med beskrivningen av att de som deltar i upploppen främst är 

unga kan man dra slutsatsen att de som deltar i upploppen är unga invandrarungdomar, de 

som annars sitter och rullar tummarna, som är arga på polisen och agerar ut. 

I den engelska rapporteringen skriver man ut att Tottenham till stor del är ett 

icke-vitt område och att detta inneburit konflikter för de som bor där. Konflikter både mellan 

de boende i Tottenham men också mellan de boende i området och polisen. Ericsson m.fl. 

skriver i sin text om hur förortsområden i Sverige, med hög invandrartäthet framställts i media 

under slutet på 1900-talet. Hur invandrare i slutet av åttiotalet började ses som annorlunda, 

problematiska och farliga samt hur de målas fram som en del av ”problemet” i dessa områden. 

Ericsson m.fl. menar att den visuella dimensionen av de segregerade svenska förorterna är ett 

inslag i rasifieringen, alltså rumsligheten och att detta är en del av den svenska stadens 
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rasifieringshistoria. Invandrarfamiljerna i den svenska rapporteringen målas ut som 

problematiska och avvikande, då framförallt de unga och att artikelförfattarna på så sätt, 

mycket subtilt, rasifierar Husby genom porträtteringen av upploppen. I den engelska 

rapporteringen är rasifieringen av rum tydligare än i den svenska. 

Interdiskursiviteten i The Daily Telegraphs rapportering 

Respektive tidnings diskurser skiljer sig åt på det sättet att Svenska Dagbladets rapportering 

skulle kunna ses som mer analytisk medan The Telegraph mer beskrivande. Diskurser i 

svenska rapporteringen förhåller sig främst kring invandring, ungdomskriminalitet och 

polisen. Underliggande ligger sociala problem. Detta finns även i de diskurser som den 

brittiska rapporteringen vilar på. Dock nämns Broadwater Farm i The Telegraphs rapportering 

vid olika tillfällen. Detta förmedlar en förståelsegrund till den brittiska läsaren om vad som är 

orsaken till upploppen som kanske saknas i den svenska kontexten. Skillnaden mellan Sverige 

och Storbritannien är att Sverige historiskt sett inte upplevt samma typ av upplopp som 

Storbritannien och att det kanske därför inte finns samma behov i den brittiska rapporteringen 

om Tottenham 2011 att försöka hitta en förklaringsgrund till upploppen då den indirekt 

erbjuds genom att The Daily Telegraph nämner Broadwater Farm. Som jag nämnt tidigare 

finns en tydlig intertextualitet i The Daily Telegraphs då Broadwater Farm 1985 nämns i 

artiklarna om upploppen i Tottenham 2011. The Daily Telegraphs artiklar bygger alltså på 

tidigare diskurser som är dominanta i rapporteringen. Den dominanta diskursen innefattar 

spänningar mellan fattiga svarta ungdomar i området och polisen, där ungdomarna upplevs 

som farliga och polisen upplevs som hårdhänta och rasistiskta polisen. Det innefattar också 

föreställningen om polisens oförmåga att kontrollera upploppen. Genom att nämna 

Broadwater Farm ges en förklaringsgrund till de nuvarande upplopp, en bakgrund till 

upploppen 2011 i Tottenham och indirekta antydningar om att det är samma typ av händelse 

som sker i Tottanham 2011 som i Broadwater Farm 1985. Det bidrar till antaganden om att de 

som deltar i upploppen 2011 är svarta ungdomar, likt de som deltog i upploppen 1985. 
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