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Sammanfattning 

 

Denna beskrivande studie syftade till att undersöka hur två miljonprogramsområden 

framställs i lokalpress, samt att relatera detta till brottstatistik. 

Chantal & Mouffes (1985) diskursteori användes för att analysera opinionsjournalistiska 

texter. Detta för att få en tydlig bild av diskursen kring Bäckbyområdet. 

Lokaltidningars webbupplagor genomsöktes med sökorden “Bäckby” respektive 

“Lagersberg”, vilket genererade 1011 resp. 212 träffar. Opinionsjournalistiska texter 

diskursanalyserades. Notiser sammanställdes kvalitativt. Samtliga texter sammanställdes 

statistiskt. 

Resultatet visade att det råder en kraftig överrepresentation av artiklar som avhandlar 

kriminalitet, framförallt i Västerås. I Eskilstuna diskuteras invandring och integration mycket 

mer än i Västerås. 
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Inledning 

 

I perioder rapporterar de svenska medierna om de våldsamheter och oroligheter som utspelar 

sig i storstädernas förorter. Våldet har en tendens att bli grövre, och riktas inte sällan mot 

representanter för samhället i olika former (senare kallade närbyråkrater (Lipsky, 2010). 

2005 skrev Aftonbladet om södertäljeförorten Ronna, där det uppstod enstaka upplopp mot 

polisen. I göteborgsförorten Angered beskrevs kraftigare, mer ihållande upplopp 2006-2007. 

Sedan dess har det återkommit i olika städers förorter varje år (Kerpner, Aftonbladet 15/8-

2011). 

Från Malmöförorten Rosengård rapporterades det om kravaller och upplopp 2008. Raketer 

ska ha skjutits polis, hemmagjorda bomber användes, samt vandalisering, kastade gatstenar 

och antända bilar (Asplid, Sjöberg, Expressen 20/12-2008). All utryckningspersonal angreps, 

och brandkåren krävde poliseskort för att utföra insatser inne i Rosengård (Nilson, Expressen 

23/12-2008) vilket ledde till omfattande bränder som inte kunde släckas (Edgar, Aftonbladet 

18/12-2008). 

 

Upplopp och kravaller har spridits mellan förorter i olika delar i landet. När upploppen i 

Rosengård 2008 spreds till stockholmsförorten Tensta, beskrevs det som att man “ville visa 

stöd till Rosengård” (Salihu, Kvällsposten 23/12-2008). 

I Tensta har det rapporterats om ungdomsgäng som vid upprepade tillfällen kastat sten mot 

polisen, och meningarna går isär om förövarnas antal (Norman, SvD 29/6-2012). Större 

ungdomsgäng ska även ha beväpnat sig med molotovcocktails (hemmagjorda brandbomber), 

och tänt eld på bilar och skolor (Schreiber, Expressen 18/5-2012). Ungdomsgården i Tensta 

har blivit utsatt för flera attentat, däribland ett där en brinnande bil kraschades i entrén 

(Tottmar, DN 24/10-2011). I samma artikel beskrivs den nämnda brandattacken som “kulmen 

på ett långt kaos”, men ett halvår senare nådde oroligheterna nya höjder och man började 

prata om ungdomskravaller och politiskt misslyckande, och polisnärvaron ökades från ett fåtal 

patruller till ett sjuttiotal poliser i Rinkeby och Tensta (Dragic, Hallgren, DN 22/5-2012). 

Enligt en enkätundersökning är Tensta den otryggaste förorten i Sverige, och de upplevda 
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otrygghetsfaktorerna är fylla, våldsamma ungdomsgäng, narkotikapåverkade människor, 

rädsla för att bli antastad med mera (Lisinski, DN 4/7-2012). 

Upploppen och oroligheterna i de svenska storstäderna de senaste 5-6 åren skulle mycket väl 

kunna spridas till mellanstora städer, som har samma demografiska förutsättningar. I Brixton 

1985 och i Los Angeles 1992 utlöstes upplopp en enskilda händelser - att en person blivit 

skjuten av polis, och att detta uppfattades som orättfärdigat av många (Kerpner, Aftonbladet 

15/8-2011). Liknande händelser skulle kunna utlösa nya upplopp i svenska städer, både stora 

och medelstora. Ett exempel på en sådan risksituation är de skjutningar som inträffade flera 

nätter i rad i Eskilstuna 2012 (Lapidus, Jakobsson, Expressen 2/8-2012). Om även polisen blir 

indragen i skottlossningen kan reaktioner i form av upplopp och nya våldsamheter uppstå. 

Dessa händelser har generellt sett inträffat i förorter till större städer. En annan gemensam 

nämnare är att de har bevakats av rikstäckande dags- och kvällspress. Det vi undrar är hur det 

ser ut med den lokala bevakningen kring liknande områden i mindre städer. 
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Teori 

 

Bakgrund 

 

Efter andra världskriget tillkom ny teknik och storskaligt maskineri, och man började bygga 

bort den trångboddhet som tidigare varit mer undantag än regel i Sverige. Boendestandarden 

höjdes rejält, samtidigt som befolkningen ökade. Mellan 1961 och 1974 byggdes 1,4 miljoner 

bostäder i Sverige. Dessa områden är ofta monotont och ”rationellt” byggda med gågator och 

-broar, och med biltrafik separerad från fotgängare. Ett litet centrum finns inom gångavstånd 

från hela området, som ofta placerades utanför stadskärnorna på tidigare ej bebyggd mark 

(Vidén, 2012; s. 21-26). Förorten var ett faktum. 

 

Därefter har den inte förändrats nämnvärt till sitt yttre (Olsson & Törnqvist, 2009; s. 21). 

Tanken var att det nya området skulle efterlikna bysamhället, som en sammanhängande enhet, 

men de kan likväl ses som en isolerad ö (s. 22). Med tiden har en ”funktionsseparation” 

skapats – förorterna har främst blivit boendesamhällen utan särskilt många egna verksamheter 

och arbetsplatser (s. 23). De första decennierna fungerade dessa områden som den första 

stadsbostaden för nyinflyttade människor från glesbygden och Finland. I början var 10-20 % 

av invånarna invandrare, företrädesvis finska. Idag är siffran 70-100 %, och då främst 

bestående av utomeuropeiska invandrare som till stor del har målet att flytta därifrån (s. 24-

25). 

 

Det har gjorts försök med att förbättra förvaltningen i miljonprogramsområdena och att 

delegera ut detta till boende. Detta har till stor del varit lyckat så länge det varat men 

projekten har varit sårbara eftersom självförvaltningen främst drivits av svenska invånare - det 

finns svårigheter med att få med en mer representativ ledning i etniskt blandade områden (s. 

29-30). 

 

Efter 1990 har invandringen ökat drastiskt till dessa områden, och enklavkaraktären som 

områdena utgör kan tyckas förstärka segregationen (s. 35-36). En ”trygghetsvåg” svepte fram 

över västvärlden och även Sverige under 90-talet, men i förorterna uppgav ca 40 % under 

denna period att de inte kände sig trygga utomhus på kvällarna (s. 42). Förebyggande åtgärder 
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såsom belysning, ombyggnad etc. har gett resultat (s. 43), men då segregationen inte är ett 

områdesspecifikt problem (s. 7) kommer man inte alls åt problemets kärna med dylika 

åtgärder. De ”områdesbaserade insatser” som pågick under 90-talet (Blommanpengarna, 

Storstadssatsningen etc.) har utvärderats grundligt, med nedslående resultat (s. 46). 

Råslätt, en förort till Jönköping, har studerats i detalj och utgör ett exempel på lyckade 

insatser i ett problemområde (Öresjö, 2012; s. 85-100). Öresjö menar att det inte existerar 

någon ”dunderhonung” – något som garanterat löser situationen (s. 93). Hon förespråkar 

flexibla tillvägagångssätt, och att olika aktörer (bostadsföretag, kommunala verksamheter) 

måste ”dra at samma håll” (s. 95). Området har genomgått omfattande förnyelser i samråd 

med de boende: ”De boende uppfattade hela tiden att förnyelsen av boende miljön, både den 

fysiska och den sociala, utgick från deras behov och önskningar och inte från någon abstrakt 

framtida befolkning” (s. 97). Öresjö menar att det dock inte går att kopiera ett lyckat koncept 

till en ny kontext med samma resultat (s. 98-99), då många förorter trots vissa grundläggande 

likheter har utvecklats åt olika håll. ”Det gäller att hitta sitt eget språk” (s. 99) – som är 

specifikt för varje område, med varje unik historia. 

 

I Sverige har en stor mängd resurser lagts ner på förbättrande åtgärder inom 

miljonprogrammen. År 2008 tillsattes Delegationen för Hållbara Städer mot bakgrunden av 

klimathotet. Städerna behöver anpassas för att bli mer hållbara, inte bara ekologiskt utan 

också ekonomiskt och socialt. Detta inbegriper inte minst miljonprogrammen. För att kunna 

genomföra sin forskning fick delegationen 340 miljoner kronor. Detta är endast ett bland 

många exempel på åtgärder som inbegriper miljonprogram på olika sätt. 

 

 

Segregationens utveckling i Sverige 

 

Segregationen i Sverige har ökat från 90-talet och framåt. Man har därför skapat en 

gemensam storstadspolitik sedan 1998 (Statens Offentliga Utredningar, 2005; s. 9, 39). I vad 

som kallas Storstadssatsningen har man haft målet att få med underifrånperspektivet i insatser 

och åtgärder. Man har också försökt skapa samverkan mellan boende (s. 9). Med syfte att 

minska segregationen identifierades ett antal långsiktiga mål, som rör höjd 

sysselsättningsgrad, minskat bidragsberoende, höjda undervisningsmål för både vuxna och 
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barn, ökad trygghet och attraktionskraft hos eftersatta områden, samt demokratiskt deltagande 

(s. 42). 

 

Fram till 2005 pågick hundratals projekt i de mest eftersatta områdena (s. 39-44) men trots 

detta har det visat sig vara svårt att se ordentliga resultat. Men i redovisningen av insatser som 

skett (s. 105-189) framträder vissa mönster. Ett av dessa mönster, som man känner igen från 

Lipskys (2010) resonemang, är ett ”glapp mellan mål och insats” (s. 194). Det resoneras att 

detta dels beror på orealistiskt högt satta mål och att olika parter har olika regelverk att 

förhålla sig till (s. 194-195). En annan svårighet har legat i att målen varit ”svårfångade” (s. 

196), dels genom att de varit löst definierade, men även genom att data inte alltid varit fullt 

kvantifier- eller standardiserbar. Andra svårigheter nämns (s. 196-200), men något som tycks 

ha gett utdelning är samverkan mellan organisationer, och språkinsatser (s. 200-202). 

I Social Rapport 2010 (Socialstyrelsen) beskriver Biterman et al. att det fortfarande finns ett 

starkt samband mellan ekonomisk och etnisk segregation (s. 178), dock att det varierar lite 

olika. Den etniska segregationen är tämligen stabil, medan den ekonomiska ökar i långa 

loppet. De senaste siffrorna gör gällande att endast 30 % av utomeuropeiska invandrare i de 

mest resurssvagaste områdena förvärvsarbetar (s. 180-182). Det har även visats att när större 

skillnader mellan den egna kulturen och den svenska kulturen föreligger, riskerar 

segregationen att öka (s. 180).   

 

En konsekvens av detta är skillnader i var man väljer att bosätta sig, och att det blir mer och 

mer tydligt vem som är fattig och vem som är mer välbeställd genom dels var man bor, men 

även utseende (s. 182-183). Man skulle kunna resonera att klasskillnader nu till stor del 

speglas i hudfärg. Dock är det så att utomeuropeiska invandrare som bor i mer svenska 

områden är mer integrerade och tenderar starkt att vara mer välbeställda än invandrare i 

miljonprogram och liknande områden, och de är i genomsnitt mer utbildade än svenskarna i 

deras bostadsområden (s. 185). 

 

Mycket verkar gå i arv: Personer som är uppvuxna i resurssvaga områden är mycket mer 

sannolika att hamna i brottstatistiken och leva på socialbidrag (s. 204-205), och barn i dessa 

områden och särskilt med lågutbildade föräldrar har mycket sämre betyg än barn med bättre 

förutsättningar (s. 229-230) 
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Mouffe och Laclaus diskursteori 

 

Enligt Mouffe och Laclaus diskursteori råder det en ständig kamp mellan olika diskurser. 

Varje diskurs har som mål att nå entydighet, där det inte finns någon flexibilitet i betydelsen. 

En diskurs är en fixering av betydelse inom ett visst område. Varje diskurs innefattar olika 

tecken, som t ex ord och begrepp, som får en viss betydelse på grund av sina skillnader 

gentemot andra tecken. (Winther Jörgensen, Philips  2000).) 

 

Låt oss ta den medicinska diskursen som exempel: Här finns olika tecken, såsom "skalpell", 

"hjärta" och "vävnad". Dessa får främst sin betydelse genom att vi säger vad det är som skiljer 

dem åt. "Hjärta" är ett viktigt begrepp och får sin betydelse inom den medicinska diskursen 

bland annat genom att det skiljer sig från till exempel "mjälte". De tecken som är fasta i sin 

betydelse kallas "moment" medan tecken som ännu inte blivit helt definierade kallas 

"element". Deras position i förhållande till varandra kallas i sin tur för "artikulation" (Winther 

Jörgensen, Philips  2000). 

 

En annan viktig utgångspunkt inom diskursteorin är att allting är kontingent, dvs. godtyckligt. 

Detta är på grund av sakers konstanta skiftande i betydelse. Inom en diskurs om andlighet har 

ordet "kropp" en helt annan betydelse än inom den medicinska diskursen, till exempel. På 

samma sätt kan momentet "blod" skifta betydelse genom åren eftersom det förknippats med 

olika saker (Winther Jörgensen, Philips  2000). 

En hegemonisk diskurs är en totaliserad diskurs som återupprättar entydighet genom 

undantryckandet av andra möjligheter. Eftersom en diskurs är en fixering av betydelse inom 

en viss kontext - och diskurserna kämpar om entydighet - genomförs en hegemonisk 

intervention är att återupprätta denna entydighet. Denna intervention inträffar därför att 

diskursens entydighet hotas (en entydighet som aldrig kan uppnås på grund av godtycklighet 

och skiftningar i betydelser) (Winther Jörgensen, Philips  2000). 
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Olika perspektiv på ytterstadspolitik 

 

Hertting upp tre olika dominerande perspektiv, eller diskurser, inom Sveriges ytterstadspolitik 

under dels 80- och 90-talet. I detta fall kan dessa användas för att se vilka perspektiv som är 

dominerande i lokaltidningars opinionsjournalistiska texter. Utifrån detta går det att få fram 

hur problemen och därmed också lösningarna formuleras när man talar om situationen i en 

stadsdel eller ett bostadsområde. Det bostadsorienterade perspektivet fokuserar på den 

fysiska, konkreta strukturen hos bostadsområdet och bostäderna och de problem som de 

skapar. Detta kan ses som arkitekternas syn på ytterstadsförnyelse. Man accepterar att sociala 

dimensioner finns men i slutänden menar man på att det beror på den fysiska utformningen. 

Om områdena är för storskaliga eller byggda på ett sätt som isolerar dem från den övriga 

staden (vilket har ansetts påverka miljonprogrammens anseende, enligt Olsson, Törnquist, sid. 

22), ytterstadsförnyelse, eller om lägenhetssammansättningen är fel, så är dessa problem de 

mest centrala och åtgärdas lättast med ombyggnad. Även Herrting tar upp den tidiga kritiken 

av miljonprogrammen: att den fysiska strukturen hos ett område ansågs skapa främlingskap 

och anonymitet (Herrting, s. 25 - 26). 

 

Ett annat perspektiv som sträcker sig bortom det rent byggnadsmässiga är den 

boendeorienterade diskursen. Här ligger istället fokuset på de som faktiskt bor i de utsatta 

stadsdelarna. Man antar att policyproblemet är att en viss typ av individer med vissa 

egenskaper samlas i liknande stadsdelar: individer som ofta är arbetslösa, har sämre 

språkkunskaper och har generellt sett lägre utbildning. Ett av nyckelorden här är utanförskap. 

Trots att denna problemgrupp kan vara i minoritet i området anses den skapa stora problem 

för området i övrigt. Man menar på att otrygghet, kriminalitet, missbruk och våld lättare slår 

rot i områden där det finns en brist på sociala, politiska och materiella resurser. Lösningen 

anses därför vara individinriktade åtgärder, såsom utbildning, socialvård och 

arbetsmarknadsinsatser (Hertting, s. 27). 

 

Det tredje perspektivet har likheter med det ovanstående individperspektivet. Det 

områdesorienterade, mer kontextuella perspektiv fick fotfäste under 90-talet. Enligt denna 

modell bör statsdelen som social kontext ses som det viktigaste. Nyckelorden är bland annat 

gemenskap och social integration. Här är det inte det humana eller fysiska kapitalet som är 
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bristande, som i de ovanstående diskurserna, utan det sociala. Ömsesidigt förtroende och tillit 

är vitalt för att förhindra problem i området. Detta hänger direkt ihop med Putnams forskning 

om just socialt kapital och medborgaranda. Lösningen anses vara att stödja områdesbaserade 

tidningar, lokala festivaler, etablera lokala mötesplatser m.m. (Hertting, s. 28 – 29). 

 

I sammanställningen nedan ser vi Herttings olika perspektiv på ytterstadspolitik 

sammanfattade. De delas in i problemens orsaker, uttryck och åtgärder. Dessa kan i sin tur 

användas för att se trender inom lokalpress. 

 
 

Bostadsorienterad 

diskurs 

Boendeorienterad diskurs Områdesorienterad diskurs 

Problemens 

orsaker 

Bostädernas egenskaper 

och sammansättning 

(fysiskt kapital) 

Boendes individuella 

resurser och förmågor 

(humankapital) 

 

Bostadsområdet som social kontext 

(socialt kapital) 

Problemens 

uttryck 

Små lägenheter, låg 

standard, bristande 

tillgänglighet, 

outhyrda lägenheter 

Betalningssvårigheter, 

bidragsberoende, arbetslöshet, låg 

utbildningsnivå, kriminalitet, 

missbruksproblem. 

Dålig social sammanhållning, ensidig 

hushålls- eller 

boendesammansättning, 

stigmatisering, stigmatiserande 

strukturer 

 

Åtgärder Upprustning,  

ombyggnad 

Utbildning, socialvård, 

arbetsmarknadsinsatser 

Grannskapsarbete, 

närdemokratiprojekt, områdespolitik, 

ändrade upplåtelseformer, förtätning 

 
    

 

 

Om socialt kapital 

 

Putnam (1996) driver tesen att medborgaranda ger ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur 

möjliggör en demokratisk utveckling (att socioekonomiska faktorer spelar roll är väl allmänt 

accepterat). 
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Något som håller tillbaka den socioekonomiska utvecklingen är brist på vad Putnam kallar 

socialt kapital (s. 196). I problem av typ spelteori, fångarnas dilemma, allmänningens tragedi 

etc. finns det vinst för bägge i att lita på den andre parten, men av rädsla att bli sviken agerar 

man själv och vinsten för bägge uteblir. Putnam studerar detta genom att jämföra det 

socioekonomiskt utvecklade Norditalien med det mer agrara södra Italien. I detta fall, utifrån 

den områdesorienterade diskursen, kan problem förklaras som brister i socialt kapital. 

 

 

Syfte/Frågeställning 

 

Syftet är att i en beskrivande studie undersöka den lokala mediebevakningen kring områdena 

Lagersberg i Eskilstuna och Bäckby i Västerås. För att besvara studiens syfte har vi följande 

frågeställningar: Vilken bild förmedlas av miljonprogramsområdena Lagersberg i Eskilstuna 

och Bäckby i Västerås? Hur många brott har rapporterats inom områdena jämfört med de 

övriga städerna som helhet? 
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Metod 

 

Vår utgångspunkt var att göra en beskrivande studie. Vi valde att specifikt studera tre 

lokaltidningars nätupplagor vad gäller rapporteringen om områdena. Dessa tidningar var dels 

Västmanlands Läns Tidning (gällande Bäckby) och dels Eskilstuna-Kuriren och Folket 

(gällande Lagersberg). Anledningen till att VLT fick stå själv för datan om rapporteringen 

kring Bäckby är för att sökningen på deras sida gav ett avsevärt större antal träffar jämfört 

med de övriga två. Därför gjorde vi bedömningen att en till tidnings rapportering om Bäckby 

inte var relevant. 

 

Tidsmässigt begränsade vi oss till fyra år - från 2008 till 2012. Skälet till detta var att 

Eskilstuna-Kurirens artiklar på hemsidan var publicerade 2008 som tidigast, vilket fick bli 

gränsen för de övriga tidningarna för att tidsbegränsningen skulle bli konsekvent. 

Eskilstunas tidningar gav sammanlagt 212 träffar på sökordet "Lagersberg", medan en 

sökning på "Bäckby" på VLT gav 1011 träffar för tidsperioden. Det förekom vissa bortfall. Bl 

a dök det upp artiklar bland träffarna där områdena i fråga inte nämndes alls. Detta gällde 

främst artiklar om Lagersberg. 

Det fanns också nedkortade texter samt texter om händelser som nämns i en annan tidning 

(som i fallet med Eskilstuna-Kuriren och Folket). Dessa valde vi att ha med eftersom det 

fortfarande är relevant för att få fram vilka tendenser som finns i medierapporteringen. I vissa 

fall hade texter som hittades antingen avpublicerats eller så gick de inte att komma åt av andra 

skäl. 

Artiklarna som genererades analyserades på olika sätt: 

  

 

Kategori 1 - Opinionsjournalistiska texter och debattinlägg 

 

Laclau & Mouffes (1985) diskursanalys tillämpades på opinionsjournalistiska texter, med 

undantag för en nyhetstext. Skälet till att vi valde diskursteori var för att få en inblick i hur 

debatten om de båda områdena ser ut. Genom analysen skulle det gå att se i vilka 

sammanhang man talar om områdena, hur de lyfts fram och hur språkbruket ser ut. Tanken 

var att tillämpa denna metod på artiklar om både Bäckby och Lagersberg, men i praktiken 
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fanns endast opinionsjournalistiska texter och debattinlägg om Bäckby. Därför gick det inte 

att diskursanalysera artiklar om Lagersberg på dettas sätt. 

 

Därtill har vi sammanfattat de artiklar som finns i Kategori 1 genom att ställa ett antal frågor 

till materialet: 

Vad är problemet (som rör stadsdelen ifråga?) 

Vad är inte problem? 

Vad är orsaken till problemet? 

Vad är lösningen? 

Vilka identiteter finns och hur värderas de? 

Sammanfattningen underlättade analysarbetet och vi har valt att ha med den för att ge en 

tydligare inblick i arbetsprocessen. 

 

När det gällde Kategori 1 valde vi även att undersöka vilket perspektiv som medierna har haft 

gällande stadsdelen Bäckby. Detta gjordes med utgångspunkt i Herttings tre diskurser om 

ytterstadsförnyelse (Hertting, 2006, s. 25 - 33). Genom att se hur skribenten vinklar texten och 

vilka ord som används för att beskriva problemen med området (och därför även lösningarna) 

kan de olika artiklarna delas in efter de olika kategorierna. Sammantaget kan det ge en 

övergripande bild av vilket eller vilka perspektiv som är dominerande i mediebevakningen 

kring Bäckby. En text där skribenten valt att fokusera på kriminalitet eller låg sysselsättning 

inom stadsdelen skulle exempelvis passa in i den boendeorienterade diskursen, eftersom den 

utgår från de boendes individuella resurser och förmågor. Vi har även med detta i 

sammanfattningen av Kategori 1 som nämns ovan. 

 

 

Kategori 2 - Övriga artiklar och notiser 

 

Artiklar och notiser som behandlade Lagersberg och Bäckby sammanställdes kvalitativt för 

att ge en enhetlig bild - från 2012 i fallet med Bäckby på grund av det stora antalet träffar, 

samt 2009-2012 i fallet med Lagersberg för att ha ett lika stort material. 

Dessa artiklar och notiser kunde inte analyseras på samma sätt som ovan på grund av sin 

korthet. 
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Artiklarna delades in i kategorier beroende på vad de huvudsakligen avhandlade - exempelvis 

kriminalitet, närområde, förbättringar etc. 

Bäckby och Lagersberg sammanställdes var för sig, och sedan relaterades dessa 

sammanställningar till varandra. 

 

 

Statistisk sammanställning 

 

Denna del är en kvantitativ sammanställning av samtliga artiklar som Bäckby och Lagersberg 

nämns i under perioden 2008-2012 statistiskt, och delar in Kriminalitet, Olyckor/Tillbud, 

Invandring/Integration, Kultur/Idrott, Förbättrande åtgärder, Närområdet, samt 

Övrigt/Neutralt. i kategorier (som i Kategori 2). 

Vi jämförde sedan detta mot statistik över anmälda brott i Bäckby och Lagersberg och samma 

statistik i hela Eskilstuna respektive Västerås. 
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Resultat 

 

 

Kategori 1 - Opinionsjournalistiska texter och debattinlägg 

 

Diskursanalys    

På grund av den sortens material vi haft att arbeta med, som till stor del bestått av 

debattartiklar, visar sig ett diskursivt fält där det finns väldigt lite entydighet. Detta gäller 

förstås i den mån entydighet kan uppstå inom diskurser på grund av att allt, enligt Chantal & 

Mouffes diskursteori, är godtyckligt och ords betydelse är därför ständigt skiftande. För att 

uttrycka det i diskursteoretiska termer är diskursen väldigt långt från hegemonisk. De olika 

sidorna i debatten har väldigt tydliga identiteter i form av politisk färg och det råder därför 

hela tiden delade meningar om vad som bör göras i Bäckby. Däremot verkar båda sidorna i 

debatten - de rödgröna och allianspartierna - eniga om att Bäckby i sig är ett problemområde. 

Artikelförfattarna visar i många fall upp en hoppfull syn på vad Bäckby kan bli i framtiden 

men utgångsläget är - med ett undantag - att det finns stora problem i området, ofta rent 

sociala bekymmer som exempelvis integration. Ofta menar man att detta behövs åtgärdas 

genom bättre samverkan och ansträngningar för att göra området mer attraktivt. Ett par 

element (d.v.s ord som är löst definierade inom diskursen) är återkommande. "Trygghet", 

"otrygghet" och "segregation" är några exempel. Detta går att associera till bland annat 

kriminalitet, hot om våld eller social misär. I diskursteoretiska termer kallas denna typ av 

associationskedja för ekvivalenskedja. (Winther Jörgensen, Philips,  2000) 

 

Några konkreta orsaker till de bekymmer som sägs röra Bäckby tas väldigt sällan upp, även 

om bekymren i sig nämns upprepade gånger. Anledningarna som skribenterna nämner kan 

vara att de åtgärder som de och/eller deras parti förespråkar inte hunnit genomföras än, eller 

att det positiva som gjorts har gjorts för sent. Tecken som "utanförskap" eller ovannämnda 

"otrygghet" nämns förvisso som exempel men några tankar kring hur de huvudsakliga 

problemen från början har uppstått nämns inte. I de allra flesta fall är de enda som ställs till 

svars för problemen skribenternas politiska motståndare. Ett exempel på detta är när 

folkpartisten Roger Haddad (VLT, 2012) tar upp ett förslag från 2009 från partiet om att 
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särskilt prioritera statsdelen. I detta fall gäller det en meningsskiljaktighet om vad man ska 

göra med skolbyggnaden Bäckbyhuset. 

 

"Socialdemokraterna var knappast entusiastiska, snarare provocerade, vilket visar att deras 

inlägg om Bäckbyhuset knappast är trovärdiga". 

 

Här, liksom i många andra fall, blir deras politiska motståndare (Socialdemokraterna) de enda 

som ställs till svars för de många problemen i områden. Enligt författaren vill de inte 

prioritera statsdelen, som "är ett område som kräver mobilisering" (Haddad, VLT, 2012), utan 

stör sig istället på detta förslag. De motverkar den positiva förändring som folkpartiet menar 

att de står för. På så vis kan författaren ställa upp sitt parti som motsats till detta och därmed 

ses som framåtskridande, innovativa och kloka. Liknande resonemang återkommer i andra 

artiklar men då med andra tecken för att beskriva motståndarnas olika negativa attribut. 

 

I samma artikel lyfts en annan identitet fram: "den somaliska gruppen". Denna beskrivs som 

"en stor utmaning för landet". Det går att anta att detta gäller integration men varför denna 

grupp är en stor utmaning nämns inte i artikeln. Det tas upp att "vi", troligtvis folkpartiet, har 

etablerat flera värdefulla kontakter med gruppen. Detta anses värdefullt antagligen eftersom 

det kan hjälpa mot segregationen i staden. Författaren skriver nämligen uttryckligen att 

"Västerås är en segregerad stad". När han sätter stor fokus på den sortens problem i en artikel 

om just Bäckby, så leder det till att Bäckby i sammanhanget kan tolkas som en synnerligen 

segregerad statsdel. I artikeln uppstår det en tvetydighet vad gäller "den somaliska gruppen". 

Å ena sidan är de en "stor utmaning", ett problem som måste lösas. Å andra sidan har 

Folkpartiet etablerat flera ”värdefulla kontakter” med gruppen, vilket skulle tyda på att det 

skett stora framsteg. Eftersom både tecknen ”stor utmaning” eller ”värdefulla kontakter” är så 

pass vagt definierade – inga ytterligare förklaringar ges kring dessa tecken – går det att se 

dom som flytande signifikanter. Detta är ett diskursteoretiskt begrepp för ett element som är 

synnerligen löst definierat (Winther Jörgensen, Philips,  2000). 

 

I en debattartikel från motståndarsidan (Tsouplaki, Teljebäck, Wahlsten, 2012) menar 

författarna att de "försökt nå konsensus" men att alliansens representanter inte har vikit sig en 
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millimeter, vilket tyder på en bristande samarbetsvilja och en stor envishet, i negativ 

bemärkelse. 

Samma artikel är också kanske det enda undantaget eftersom den ställer upp läget i Bäckby 

som något positivt. Skribenterna skriver positivt om området gällande skolfrågor, att 

Bäckbyskolan är ett "unikt fall" där eleverna ser skolan som sitt "andra hem", vilket skulle 

tyda på en i positiv mening säregen miljö där, tvärtemot vad som skrivs om området i övrigt, 

personer känner sig väldigt trygga. Här är problemet inte området i sig, utan vad som kommer 

att hända med det som en följd av alliansens politik. I just detta fall är artikeln centrerat kring 

allianspartiernas plan att stänga ner Bäckbyskolan. Detta istället för att slå ihop den med 

Hällbyskolan, en annan lokal skola, vilket är vad de rödgröna vill. Bland annat menar 

skribenterna att en nedstängning kommer "drabba Bäckby och verksamheten i de båda 

skolorna. Det gagnar varken barnens utveckling eller deras skolresultat." De beskriver hur 

alliansens förslag hotar dynamiken i området ("Verksamheterna stöttar varandra och långt 

gångna planer får skrotas även på detta område") och ställer en retorisk fråga: "Finns det 

någon som tror att vi med alliansens politik får utveckling på Bäckby?". Detta uttrycker en 

skarp skepsis mot att någon överhuvudtaget skulle kunna stödja deras motståndares politik, 

som i att det är vedertaget att ingen skulle kunna stå bakom deras politik och att deras politik 

inte är ett alternativ till börja med. 

 

Resonemanget förs istället genom att lyfta fram den politik som de rödgröna för. Skribenterna 

menar att de "hela tiden haft en vision", att de har ett tydligt mål och ambitionsnivån som 

krävs för att nå dit. De tar upp att de vill ha en skola där alla barn ska kunna gå i skola i sitt 

närområde enda upp till nian. Detta ska leda till möjligheter till samverkan, stärkta kontakter 

med hemmet och lyhördhet mot barnens behov. I sammanhanget framträder det en tydlig, 

genomgående (och egentligen given) antagonism. En antagonism är ett diskursteoretiskt 

begrepp för när två identiteter står i strid med varandra. Detta kan handla om exempelvis 

tecknen "man" och "kvinna", "svensk" och "utländsk" eller som i detta fall "alliansen" och "de 

rödgröna". Här syns det en strid mellan just dessa två identiteter (Winther Jörgensen, Philips, 

 2000). 

 

På samma sätt finns det klara interpellationer vad gäller dessa identiteter. En interpellation är 

en diskursteoretisk för när någon eller några blir försatt i en viss identitet i ett visst 
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sammanhang. Ett exempel på detta kan vara när en mor hör sitt barn ropa "mamma" och hon 

reagerar på det. Hon intar då rollen - i diskursteoretiska termer subjektspositionen - som just 

mamma. I detta fall uppstår det interpellationer när de båda sidorna reagerar på varandras 

respektive politik gällande Bäckby. När den ena sidan skriver en artikel om t ex 

Bäckbyskolans framtid och den besvaras av den andra och vise versa, uppstår två 

interpellationer. De båda sidorna (“alliansen” eller “de borgerliga” samt “de rödgröna”) sätts 

då in i sina respektive subjektspositioner, vilket förtydligar deras identiteter i förhållande till 

varandra (Winther Jörgensen, Philips,  2000. Tsouplaki, Teljebäck, Wahlsten, 2012). 

 

Kameraövervakning är något som tas upp i flera artiklar. Detta ses ofta som ett bra sätt att 

åtgärda otryggheten i området. På grund av detta blir kameraövervakning något som får stå 

för trygghet inom diskursen. I en text belyser man att Bäckbyskolan tvingats ta bort kameror 

som man haft där tidigare eftersom att de var olagliga. Dessutom nämns det att man måste ha 

provat allt annat för att få bukt på problemet innan tillstånd kan ges för kameraövervakning. 

Ett förslag är att ha väktare på området tas upp. Sammantaget kan detta tyda på att det gjorts 

ett drastiskt eller ogenomtänkt beslut (eftersom kamerorna fick plockas ner) på grund av den 

upplevda otryggheten i området (Spets, 2011. Haddad, 2011). 

 

Bäckby blir i sammanhanget ett verktyg för debattörerna. Området är ett problem och 

politiska motståndare angrips genom att man tar upp vad de har gjort, inte gjort eller vilka 

åtgärder de har förhindrat inom området. Kontentan av den kritik som riktas mot den andra 

parten (alliansen eller de rödgröna) är att de är passiva och/eller envisa. De är i vägen för de 

olika idéer som partiet i fråga har för Bäckby genom att inte göra någonting, eller genom att 

inte vilja samarbeta. Detta hjälper till att stärka den egna identiteten genom att stå i motsats 

till detta: att de är ansvarsfulla, framåtskridande och ambitiösa vad gäller Bäckby (Haddad, 

2011. Tsouplaki, Teljebäck, Wahlsten, 2012). 

 

Sammanfattning: Kategori 1     

Vad är problemet? 

Genomgående i så gott som alla artiklar är en bild av Bäckby som ett problemområde, präglat 

av utanförskap, otrygghet, vandalisering, utbildningsklyftor m.m. Den gemensamma 
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nämnaren är uppfattningen om att något måste göras, oavsett vilka metoder eller mål som 

förelås av de olika parterna. 

Om man går efter Herttings tre diskurser ser man att individdiskursen (humankapital) och 

därefter områdesdiskursen (socialt kapital) är de vanligaste perspektiven. Dessa diskurser 

täcker både problemformulering och möjliga lösningar. 

 

Vad är inte problemet? 

De förslag som läggs fram av skribenten i fråga. Det kan röra sig om kameraövervakning, 

ökad polisnärvaro, eller insatser för ökad samverkan mellan olika grupper m.m. I vissa fall 

kan det också vara de få positiva sidorna hos Bäckby som hotas gå förlorade ifall de politiska 

motståndarna får sin vilja igenom. 

 

Vad är orsaken till problemet? 

I flera texter blir gränsen mellan problemformuleringen och orsaken till problemet suddig. 

Problemet beror på utanförskap men samma sak kan också tas upp som en av orsakerna till 

andra problem senare i texten. I regel är däremot orsaken till problemen vad den andra parten, 

de blå eller de rödgröna beroende på vem som skrivit texten, har gjort, inte har gjort eller har 

varit i vägen för. Kritiken mot de politiska motståndarna består oftast i en påstådd passivitet 

och/eller bristande samarbetsvilja. Väldigt sällan spekulerar man kring varför utanförskapet, 

otryggheten eller segregationen uppstod från första början. 

 

Vad är lösningen på problemet? 

Skribenten/skribenternas politik. I högerns fall handlar det i regel om brottsförebyggande 

åtgärder eller åtgärder som riktar sig mot att stimulera näringslivet. I vänsterns fall handlar det 

istället om att utveckla de kommunala bolagen. En gemensam nämnare finns, vilket är 

samverkan mellan olika grupper, såsom näringslivet, kommun och boende. Detta nämns 

oftare i vänsterorienterade debattartiklar men förekommer även i högerpolitiska texter. 

 

Vilka identiteter finns och hur värderas de? 

Det egna partiet och ”De Andra”, som är deras motståndare. På grund av materialets natur så 

förekommer detta i varje text. Andra identiteter finns (såsom ”ungdomar” eller ”den 

somaliska gruppen”) men är i så fall specifika för vissa texter. 
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Kategori 2 - Övriga artiklar och notiser 

 

Bäckby 

Materialet delas in i olika, återkommande teman. 

Fler än hälften av artiklarna som Bäckby nämns i - 97 av 179 - har huvudsakligt fokus på 

någon form av kriminalitet. Och dessa artiklar har lite olika teman som redogörs för nedan. 

Det vanligaste är småbrott av olika slag - inbrott, slagsmål, anlagda bilbränder - och nästan 

alla artiklar är bara notiser. Ett representativt exempel som ändå är förhållandevis utförligt är 

“Polisen jagar inbrottstjuv” (Widerberg, VLT 12/12-2012): Polisen kallades till Välljärnsgatan 

(som för övrigt nämns ett stort antal gånger genom hela materialet) där någon vaknat av ett 

pågående bostadsinbrott. Inbrottstjuven avvek, men ett nytt larm om ett annat inbrott en 

timme senare i närheten kopplas till den första händelsen. Och senare samma dygn kopplades 

även ett tredje inbrott till detta. Ingen greps det första dygnet efter (vilket också är vanligt i 

materialet) trots att polisen satte in så stora resurser de kunde, bland annat hundpatruller. 

Några veckor tidigare uppmärksammades (Marcusson, VLT 19/12-2012) att Västerås drabbats 

av något av en inbrottsvåg, och Bäckby (tillsammans med Skälby) framställs som 

överrepresenterat. Tjuvarna hade inte gripits när artikeln skrevs. 

 

Ett annat återkommande tema är vandalisering av olika slag. Det gäller krossade fönsterrutor 

(ofta på byggnader som tillhör kommunen, exempelvis skolan), saboterade bilar och bränder. 

Och just bilbränder nämns förhållandevis ofta (i tio av artiklarna kretsar kring bilbränder i 

Bäckby) och bilden ges av ett återkommande problem med detta. I notisen “Nya bilbränder 

inatt” (Berglin, Lindgren, VLT 15/9-2012) beskrivs två bränder av utbrända bilar varav den 

ena var på Bäckby, vilket kan sägas representera ett antal av de artiklar som rör bilbränder. 

Ett tragiskt exempel på denna typ av kriminalitet som togs till nya höjder, är en artikel (Bäck, 

VLT 12/8-2012) som beskriver en bilbrand som krävde två småhundars liv. Ägaren till bilen 

lät bilen stå obevakad endast en stund på eftermiddagen med bakluckan öppen, och hundarna i 

en bur i bilen. Räddningstjänst larmades om en pågående bilbrand, och bilen var övertänd när 

de kom fram. Hundarna var självklart döda, och ägaren chockades. Det var oklart om orsak 

till branden, särskilt med tanke på att rörde sig om en brand dagtid och de tidigare, anlagda 

bränderna hade skett nattetid. Men dagen efter framkom nya uppgifter (Kretz, VLT 13/8-
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2012) om att inte bara branden var anlagd, utan att det även var lågstadiebarn som anlagt 

branden. Ett antal personer vittnade om detta. 

 

Bilbränderna var så talrika att tendenser till ett medborgargarde bildades (Barratt-Due 

Goldberg, VLT 25/9-2012). Ett antal grannar bestämde sig för att börja patrullera nattetid, 

eftersom man bedömde att polisens resurser inte räckte till. Polisen var skeptisk till detta och 

erbjöd istället utbildning i grannsamverkan. Hur det sedan blev förtäljer inte historien, men 

det framgår att boende i området uppfattade detta som ett så pass stort problem att de var 

beredda att byta bort sin nattsömn för att försöka göra en insats. 

 

Tre fall av mordbränder nämns, även om två av fallen är att någon friats för misstanke därom. 

En villa hade brunnit ned, och en person misstänkt för mordbrand friades först i tingsrätten 

(författare okänd, VLT 24/2-2012) och senare även i hovrätten (Sannemalm, VLT 10/9-2012). 

Det framgår av artiklarna vissa omständigheter knöt 35-åringen till brottet, men att det inte 

gick att slutligt bevisa. 

 

Ytterligare ett tema är rån av olika slag, som sju av artiklarna behandlar. I en artikel 

(Sannemalm, VLT 11/5-2012) redogörs för ett rån mot Klädhuset M på Gjutjärnsgatan på 

Bäckby ( - en gata som nämns i andra sammanhang relaterade till kriminalitet). En kvinnlig 

säljare försökte stoppa ett pågående snatteri och följde efter en snattare ut på parkeringen där 

han hoppade in i en bil med ett par kumpaner väntande. Säljaren ställde sig i vägen för bilen 

och blev påkörd, men klarade sig med förhållandevis lindriga skador. Rånartrion förväntades 

gripas inom en snar framtid, då de tidigare under dagen fastnat på bild tillsammans vid ett 

annat brott i Hallstahammar. På Bäckby Torg genomfördes ett fräckt rånförsök (Kihl, VLT 

18/2-2012): En person som arbetade i en spelbutik blev utsatt för rånförsök när han var på väg 

till banken ett stenkast bort, med dagskassan. 

 

Ett annat tema - men inte alltför vanligt - är misshandel och bråk, som ibland drabbar någon 

som inte varit inblandad från början. Ett exempel (Rispoli Helling, 24/11-2012) är en 

busschaufför som misshandlas när han försöker avstyra ett bråk mellan olika personer på en 

nattbuss. 
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Många notiser som rör brott är i delen i VLT som heter “Brott och Olyckor”, som listar det 

senaste dygnets händelser. Uppemot 30 träffar återfinns här. Det är händelser som beskrivs 

med endast en mening eller två, och rör allra oftast småbrott. Det gäller datorstöld (22/10-

2012), stöld av värdefull postförsändelse (19/10-2012), inbrott i källarförråd (1/10-2012) och i 

en pizzeria (14/6-2012) samt i ett garage 16/5-2012), stöld av bensin (21/2-2012) och 

liknande brott. Endast ett fåtal av dessa notiser handlar om delen som rör olyckor, även om de 

förekommer. 

 

Sammanfattningsvis om kriminalitet: Läsningen av dessa artiklar ger en tämligen mörk och 

hotfull bild av det vardagliga livet på Bäckby. Det är egentligen endast ett fåtal brott som 

tycks vara väl planerade och genomförda - de flesta tycks vara mer eller mindre spontana; ett 

slags utagerande, slumpvist riktat mot den person, byggnad eller bil som råkar vara i närheten. 

Och man får bilden av att det är få brott som polisen kommer att ha en chans att klara upp, då 

de oftast kommer till platsen när en händelse redan utspelat sig, som i fallen med anlagda 

bilbränder. 

 

21 av de 179 artiklarna rör olyckor av olika slag. Det är ett antal trafikolyckor som innefattar 

två bilar per händelse (exempelvis Widerberg, VLT 29/9-2012), och några andra händelser 

som skulle kunna klassas som någon form av kriminalitet: En person blev påbackad av en 

annan (Brott och Olyckor, 21/12-2012), en person krockade efter att ha “fyllekört” 

(Sannemalm, VLT 22/11-2012), och en person smet från en trafikolycka (Widerberg, VLT 

30/12-2011). Gränsen mellan olycka och brott går nog att dra på olika ställen. 

Det är bara en arbetsplatsolycka som nämns: En person skadades av att ha fått en låda tungt 

material över sig, på en adress i Bäckby (Brott & olyckor, VLT 19/12-2012). 

I relation till de artiklar som behandlar kriminalitet i någon form, framstår artiklarna om 

olyckor ´som både få och mer kortfattade. Bilden man som läsare får är att ett större hot än 

trafikolyckor och andra tillbud är kriminalitet i olika sammanhang, särskilt när man väger in 

att en annan gränsdragning skulle kunna kategoriser ytterligare ett antal av de artiklar som 

behandlar olyckor som kriminalitet. 

 

Ett fåtal artiklar - ca 7 beroende på gränsdragning - behandlar kultur/idrott. Den mest utförliga 

artikeln är en debattartikel om satsningar på skejtparker och utbyggnad av Bäckbyhuset (som 
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inrymmer kommunala verksamheter inklusive Bäckbyskolan) (Tsouplaki, Andersson, VLT 

17/7-12). Artikeln är skriven av rödgröna politiker och förespråkar kulturella satsningar. 

Ett annat kulturellt sammanhang som Bäckby nämns i är en teater belägen i en annan del av 

staden som ska flytta delar av sin verksamhet till Bäckby (Kihl, VLT 18/3-12). Dock är det 

ingen scen eller replokal det handlar om, utan en dekorverkstad. Den största kulturella 

händelsen under det gångna året borde ha varit en världskulturfestival på Bäckby (författare 

okänd, VLT 15/10-12) som utannonserades som kommande. Dock har det inte skrivits något i 

efterhand om festivalen ifråga. 

 

Ytterligare en träff är en kort notis om en valborgsmässoeld som arrangeras på Bäckby, med 

talare och ett mindre tivoli (Pergeman, VLT 30/4-12). 

 

Sammantaget är intrycket för en läsare av det gångna årets artiklar att det förutom några 

undantag knappt existerar något kulturellt liv i Bäckby, vilket rimligen inte kan vara 

sanningen. 

Detta adresseras vidare i diskussionsdelen. 

 

29 av artiklarna i VLT från 2012 som nämner Bäckby kategoriserads som “Närområdet”, då 

de behandlar butiker, skolan, byggnader etc. 

En debatt som länge förts (och som finns mer utförligt beskriven i Kategori 1-analysen) är den 

om Bäckbyskolans varande eller icke-varande (exempelvis Källberg, Haddad, VLT 12/9-12), 

som får en del debattutrymme. I en artikel som rör skolorna kommer lärarna till tals 

(Bergström, VLT 20/8-12). Man menar att det finns risk för att en del barn slutar att gå till 

skolan helt om Bäckbyskolan skulle läggas ned och att den kritik för låga resultat som 

Bäckbyskolan har fått beror på det faktum att många av eleverna har varit i Sverige endast en 

kort period och att deras svenska språkkunskaper är i vardande. Skolan får som sagt fokus i ett 

antal artiklar, men en artikel sticker ut som behandlar något intilliggande - bristen på 

fritidsgårdar i Bäckby, och att det är en bättre väg att gå än kameraövervakning (Sköld, VLT 

24/8-12). Det är artikelns huvudsakliga fokus (vilket avgör dess kategorisering), men i samma 

artikel förespråkas även att underlätta för medlemskap i idrottsföreningar, och andra arenor 

för “mänskliga kontakter”. 
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Fastighetsägaren Mimers VD kommer till tals i en artikel, och för ett resonemang om varför 

det är omöjligt att bygga nya hyresrätter med lägre boendekostnader/hyror än de som redan 

finns (Barratt-Due Goldberg, VLT 9/10-12). Härav finns det svårigheter med nybyggnationer 

på Bäckby, eftersom man från Mimers sida anser att det är få som skulle klara hyror som 

ligger på samma nivå som i “dyrare” stadsdelar. Resultatet blir alltså att det är väldigt svårt att 

bygga nytt på Bäckby. 

 

Några artiklar kretsar kling nya butiker, till exempel en ny second hand-butik av ansenlig 

storlek som öppnas på Bäckby (Björkman, VLT 6/10-12). Det är glest mellan intrycken av 

entreprenörsanda, men ett undantag är en artikel som behandlar en ny livsmedelsbutik som 

håller på att öppna på Bäckby (Lundkvist, VLT 12/9-12). 

 

En handfull artiklar kretsar kring “förbättring och goda nyheter” (även om de 

skoldebatterande sidorna nog också skulle hävda att de egna förslagen är just förbättringar), 

vilka minst sagt är i underläge mot det tonnage av negativt klingande nyheter. Ett sådant 

exempel är en insamling till en ny butik i Stadsmissionens regi (sannolikt den tidigare 

nämnda) som gått väldigt bra (Bergenhamn, VLT 8/2-12). 

 

Lagersberg 

Materialet - artiklar i Eskilstunakuriren och Folket som mellan 2008 och 2012 som nämner 

“Lagersberg” - består av 173 artiklar. 

Av dessa artiklar behandlar 51 stycken kriminalitet, vilket kan delas in i olika teman. 

Ett antal, korta artiklar rör våldsamheter av olika slag. Ett typiskt exempel är en artikel som 

handlar om ett lägenhetsbråk där en skadad person fick föras till sjukhus och bägge 

inblandade misstänks för misshandel (Strömberg, Eskilstunakuriren 29/8-12). Flera fall av 

misshandel har skett i samband med fotbollsmatcher, vilket gjort att polisen fått rycka ut 

(författare okänd, Eskilstunakuriren 9/8-2009). Bland de grövre brotten återfinns ett par fall 

av grov misshandel, ett där två personer misshandlats grovt av ett gäng på cirka 20 personer 

som hade skingrats när polisen kom till platsen (författare okänd, Eskilstunakuriren 8/3-2010). 

Brottet sattes i samband med ett liknande fall av misshandel tidigare under kvällen. I 

materialet förekommer även fall av kvinnomisshandel - en kvinna misshandlades till exempel 

på Borgmästaregatan och kunde i efterhand peka ut förövaren (Naylor, Eskilstunakuriren 
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4/10-2009), och en annan kvinna slogs blodig i en trappuppgång av sin kille och flydde in till 

grannen (Naylor, Eskilstunakuriren 9/9-2009). 

 

Olika typer av rån nämns även, exempelvis ett misslyckat kioskrån som polisen bedömde vara 

begånget av unga gärningsmän som inte tillåtits att köpa tobak, och därför tyckte det var en 

bra idé att hämta kniv och rånarluvor (Sandvad, Eskilstunakuriren 17/11-11). 

I materialet förekommer även exempel på vandalisering och vad som förefaller vara 

slumpmässigt riktad kriminalitet, till exempel en mindre brand som drabbade en bondgård 

inom Lagersberg (Djapo, Eskilstunakuriren 12/6-2011) och som bedömdes vara anlagd. Och 

just anlagda bränder verkar ha varit ett återkommande problem i Lagersberg: Efter ett antal 

tillbud av bränder i förråd och någon återvinningsstation beställdes extra bevakning in av 

Kommunfastigheter (författare okänd, Eskilstunakuriren 12/5-2011), som även har haft 

sammanträden med polisen efter brandvågen(Claesson. Folket 11/5-2011). 

 

En annan typ av återkommande brott är inbrott och hemfridsbrott, till exempel ett 

lägenhetsinbrott begånget av tre personer födda 1987-1990 (författare okänd, 

Eskilstunakuriren 5/1-2011) och ett annat där ett antal datorer upptäcktes vara stulna 

(författare okänd, Eskilstunakuriren 14/12-2010). 

 

Sammanfattningsvis om den skildrade kriminaliteten i Lagersberg - förutom rånen (som oftast 

är personrån) rör det sig främst om småbrott som förefaller vara spontant uppkomna. En hel 

del utagerande, vandaliserande beteenden beskrivs, som verkar riktas helt slumpvist. 

Bränderna är ganska centrala vad gäller vandaliseringen, och spontana misshandelfall när det 

gäller våldsbrott. 

 

24 av de 173 artiklarna handlar om olyckstillbud eller liknande. Det gäller en och annan mer 

eller mindre vanlig trafikolycka, till exempel en med två personbilar inblandade men utan 

allvarliga personskador (författare okänd, Eskilstunakuriren 8/12-2012). 

Ett par artiklar behandlar försvinnanden - en pojke försvann från sitt hem i Lagersberg och 

polisen larmades, dock misstänktes inte brott (författare okänd, Folket 27/12-2009). Som i 

fallet med Bäckby förekommer ett antal artiklar om bränder som förefaller vara anlagda, men 

som skulle kunna vara resultat av slarv eller olyckshändelser. Det gäller någon containerbrand 
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(författare okänd, Folket 27/12-2010) och en och annan bilbrand som inte kan uteslutas vara 

blott en olycka (till exempel: författare okänd, Folket 15/1-2012). 

 

Kultur och idrott får visst utrymme i lokalpressen: 33 av 173 artiklar kretsar kring dessa 

ämnen på något sätt. Det gäller en och annan musikhändelse som sker i Lagersberg, till 

exempel en spelning som var en del av musikserien “Musik på Sörmländska Slott och 

Herresäten” (Forssén, Eskilstunakuriren 7/7-2011). 

 

I en artikel svarar Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Mona Kaanan på frågor från 

Eskilstunakurirens läsare, och det handlar bland annat om en planerad konstgräsfotbollsplan i 

Lagersberg (Kaanan, Eskilstunakuriren 31/7-2012). Dock var det från början planerat att den 

skulle vara belägen i Fröslunda. 

 

Lagersbergs/Råbergstorps Demokraticentrum har anordnat kulturella händelser, som även 

kretsar kring integration och samhällsengagemang. En mer eller mindre känd skådespelare 

höll en föreläsning om integration, mångfald och konsten att “tillvarata människors olika 

erfarenheter” på Demokraticentrum (författare okänd, Folket 10/11-2009). 

Dessa händelser kan sägas representera det utbud som beskrivs i Folket och Eskilstunakuriren. 

Bilden av ett närvarande kulturliv förmedlas, även om det - utslaget på de år som här är 

representerade - till viss del hamnar i skymundan bakom annat, mer negativt. 

 

I artiklarna om Lagersberg behandlas invandring och integration till viss del (i mycket större 

utsträckning än i Bäckbyartiklarna, vilket kommer att diskuteras senare). 26 av de 173 

artiklarna, lite beroende på gränsdragning (det kan överlappa med Kultur/Idrott till exempel), 

behandlar integration på något sätt. Svårigheten med att renovera lägenheter till en högre 

boendenivå diskuteras (Svedlind, Folket 28/12-2009): Eskilstuna och Lagersberg bedöms inte 

ha hyresgäster som utan svårigheter kan betala en högre hyra, och därför hålls vissa 

fastigheters skick på en nivå strax över lägsta för att inte öka segregationen. Nya fastigheter 

byggs med högre standard än tidigare, och blir därmed dyrare vilket gör att man inte 

understödjer integrationen med nya byggnationer. Problemet känns igen, men det här 

sammanhanget är vinklingen integration mer uttalad. 
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I en artikel - politiskt skriven - avhandlas första maj-demonstrationer och -tal, och människors 

vilja till samarbete och integration, och att människor trivs i sina stadsdelar, däribland 

Lagersberg (Hjälte, Folket 3/5-2010). 

Det beskrivs i en artikel (Claesson, Folket 5/5 2010) att en satsning som pågår i flera 

invandrartäta stadsdelar - däribland Lagersberg - handlar om att lära invandrare prata svenska, 

och denna frågas vikt för integrationen diskuteras. 

 

Jämförelse Kategori 2, Bäckby – Lagersberg 

I artklarna som rör bägge stadsdelarna är kriminalitet den mest tongivande kategorin - och 

främst då i Bäckby där nästan två tredjedelar av artiklarna från 2012 behandlar brott. 

Ett återkommande tema i dessa texter är anlagda bränder, samt bränder som kan misstänkas 

vara anlagda. I bägge stadsdelarna har det gått så långt att man behövt ta till extraordinära 

motåtgärder - något som liknar ett medborgargarde i Bäckby och extra samordning i 

Lagersberg. 

Men den stora skillnaden finns i vad som inte skrivs i Bäckbyartiklarna: Invandring och 

integration/segregation berörs i väldigt få fall, och om det berörs alls så är det inte så pass 

centralt i artikeln att det kunnat kategoriseras just som invandring/integration (se Statistisk 

Sammanställning nedan). 

 

Detta antyder kanske att den journalistiska kulturen är annorlunda i Eskilstuna-Kuriren och 

Folket, men det kan framför allt innebära att man undviker en väldigt stor fråga i 

Västerås/Bäckby. Ta diskussionen om nya hyresrätter som exempel - den förs även i 

Västerås/Bäckby, men utan att dra kopplingarna lika tydligt till integrationsfrågan, medan 

motsvarande diskussion i Eskilstunas/Lagersberg är en diskussion om just integration med 

byggande som infallsvinkel. 

 

Jämförelse Kategori 1 - Kategori 2 

Bland det första som framgår är att debattörernas bild av Bäckby ofta är i enlighet med den 

övriga mediebilden - det vill säga att Bäckby är ett problemområde präglat av otrygghet. Detta 

kan antingen bero på att Bäckby är ett område som är i högre grad drabbat av kriminalitet än 

andra stadsdelar eller på grund av en skev rapportering från medias sida. 
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En annan likhet är att orsaken till besvären (främst kriminalitet) sällan adresseras i de övriga 

texterna. Undantagen är emellertid de artiklar som ryms inom kategorin Närområde 

(Bergström, VLT 20/8-12, Sköld, VLT 24/8-12, Barratt-Due Goldberg, VLT 9/10-12). 

 

Här belyser man dels att de låga resultat som Bäckbyskolan har beror till stor del på att många 

av eleverna endast har varit i Sverige en kort tid och därför har bristande språkkunskaper. En 

annan text behandlar behovet av fler fritidsgårdar för att hjälpa föreningslivet och andra 

arenor för "mänskliga kontakter". En tredje tar upp svårigheter att rusta upp området då det 

skulle innebära hyror som de boende inte skulle ha råd med. Att ta upp problemen på det här 

sättet är mer sällsynt i artiklarna från Kategori 1. 

 

Likheten i det som skribenterna i Kategori 1 riktar in sig på gentemot problembilden i 

Kategori 2 blir än mer tydlig om man utgår från Hertting. Majoriteten av artiklarna i Kategori 

2 är kriminalartiklar och beskriver därmed ett problem som passar in i Herttings 

boendediskurs, d.v.s den modell där problemen tar sig i uttryck genom t ex 

betalningssvårigheter, arbetslöshet eller just kriminalitet. Detta är även det dominerande 

perspektivet i den första kategorin. Här ser vi alltså ett till exempel på hur debattörernas bild 

av Bäckby är mycket lik den som förmedlas i tidningen i övrigt. 

 

Det blir svårare med att anknyta de debattartiklar som gäller Västerås med den generella 

mediebevakningen av Eskilstuna. Detta är helt enkelt för att debattartiklarna syftar till ett 

område i en annan stad. Det går däremot att fråga sig hur debattörerna hade valt att behandla 

Bäckby i sina artiklar ifall den generella mediebevakningen tagit med integrationsaspekten 

oftare. 

 

 

Statistisk sammanställning 

 

Bäckby 

Åren 2008-2012 gav 1011 träffar på sökordet “Bäckby” på VLT:s hemsida. Dessa delades in i 

kategorier efter huvudsakligt innehåll. 
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Figur 1: Artiklar och notiser i VLT kategoriserade efter huvudsakligt innehåll. 
 

Som grafen ovan visar råder en kraftig överrepresentation av artiklar som huvudsakligen 

avhandlar kriminalitet i någon form. En annan sak som blir överskådlig är att temat 

invandring/integration inte har något utrymme alls. 

En tendens i datan är att artiklarna om kriminalitet ändå blir färre och färre, även om de 

fortfarande är en majoritet av vad som avrapporteras. 

Nedan redovisas anmälda brott per 1000 invånare i Bäckby respektive hela Västerås. 

 

 
Figur 2: Anmälda brott per 1000 invånare i Bäckby respektive hela Västerås 
(Brottsförebyggande Rådet). 
 



32 

Skillnaden är alltså inte så stor mellan brottstatistiken i Bäckby respektive Västerås de senaste 

fyra åren. Trots detta är kriminalitet alltså kraftigt överrepresenterat i media. 

En tydlig trend är att brotten går ned i Västerås. 

 

Lagersberg 

Grafen nedan visar data rörande Lagersberg: Artiklar från Eskilstunakuriren och Folket 

mellan 2008 och 2012 som ger träff på sökordet “Lagersberg”, indelade i kategorier efter 

huvudsakligt innehåll. 

 

 

Figur 3: Artiklar och notiser i Eskilstunakuriren och Folket kategoriserade efter huvudsakligt 
innehåll. 
 

Här är datan mer spridd än i Bäckbystatistiken, även om kriminalitet är den största kategorin 

allt som allt. Kategorin Invandring/integration har en plats i media i Eskilstuna, till skillnad 

från i Västerås. 

 

Nedan är statistik över anmälda brott per 100 invånare i Eskilstuna Respektive Lagersberg. 
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Figur 4: Anmälda brott per 1000 invånare i Lagersberg respektive hela Eskilstuna 

(Brottsförebyggande Rådet). 

 

Lagersberg ligger i genomsnitt högre än Eskilstuna i övrigt. Trots detta är kriminalitet inte 

alltför överrepresenterat i media. Med andra ord är framställningen i media mer rättvis i detta 

fall. 

Datan från Eskilstuna visar inte samma minskande trend som i Västerås.  
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Diskussion 

 

Nils Hertting tar bland annat i sin forskningsrapport ”Hyresgäster i nätverk” upp 

hyresgästföreningens roll gällande lokal samverkan för stadsdelsförnyelse. I samband med 

detta diskuterar han kring tre olika perspektiv, tre sammanhängande diskurser, i den nationella 

ytterstadspolitiken under 1980- och 1990-talet. I klartext rör det sig om tre olika synsätt inom 

svensk offentlig politik, på hur man ställer upp problemen och på sätt även lösningarna. Den 

bostadsorienterade diskursen, även känt som områdets fysiska kapital, fokuserar på hur 

området är uppbyggt. Ett problem med ett område skulle kunna vara att det på grund av sin 

utformning är isolerat från den övriga staden. Detta skulle därför kunna lösas genom 

ombyggnationer. Det andra perspektivet är det individorienterade (områdets humankapital) 

och riktar in sig på exempelvis kriminalitet eller låg utbildningsnivå. Dessa problem åtgärdas 

enligt detta synsätt genom t ex socialvård eller utbildningsinsatser. Det tredje är det 

områdesorienterade perspektivet och är nära sammanlänkat med Putnams idé om socialt 

kapital. Problemen kan vara social stigmatisering eller dålig social sammanhållning och 

åtgärdas bäst med exempelvis närdemokratiprojekt eller grannskapsarbetet (Hertting, 2006, s. 

25 - 27). 

 

När vi applicerade denna modell på de artiklar som ryms inom Kategori 1 gick det att få fram 

vilka av dessa synsätt – hur de ställde upp problemformuleringen kring Bäckby och därmed 

hur de ämnade att åtgärda dem – som de olika partierna har och vilket/vilka perspektiv som är 

dominerande. Artiklar som fokuserade på de boendes egenskaper och resurser var en 

majoritet: ofta kretsade artiklarna kring kriminalitet, otrygghet, vandalisering och/eller låg 

sysselsättning. Lösningen var ofta brottsförebyggande åtgärder såsom högre polisnärvaro och 

att installera bevakningskameror kring Bäckbyskolan. Även om den boendeorienterade 

diskursen inte alltid var huvudfokus dök den upp i så gott som alla artiklar, om än bara som 

ett sidospår. 

 

Detta gällde även den andra kategorin - de båda låg ofta i linje med varandra om man ser till 

Herttings perspektiv. Majoriteten av artiklarna i Kategori 2 var nämligen kriminalartiklar och 

beskriver därmed ett problem som passar in i Herttings boendediskurs, d.v.s den modell där 

problemen tar sig i uttryck genom t ex betalningssvårigheter, arbetslöshet eller just 
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kriminalitet. Här ser vi alltså ett till exempel på hur debattörernas bild av Bäckby är mycket 

lik den som förmedlas i tidningen i övrigt (s. 27 -32). 

 

Om man har detta i åtanke blir det lättare att förstå debattörernas problemformulering i 

Kategori 1. Det som i de allra flesta fall är bekymret där är deras motståndares passivitet 

gentemot den dåliga situationen som råder i Bäckby. Problemet är i många fall inte vad som 

motståndaren föreslår, utan att de inte gör något för att hjälpa till. Uppenbarligen tyder detta 

på en bild av Bäckby som en stadsdel i behov av hjälp. Detta vore en rimlig slutsats om man 

utgår från att författarnas åsikter influerats av den övriga mediebilden, där nyheter om 

kriminalitet är det i särklass vanligaste. 

 

Näst efter boendediskursen var det sociala kapitalet, eller den områdesorienterade diskursen, 

som var högst prioriterat. ”Segregation” eller ”oattraktivt” var återkommande ord vad gällde 

problemformuleringen, medan ”samverkan” var återkommande när det gällde lösningen. En 

artikel (Tsouplaki, 2010) tar även upp termer som hög- och lågstatusområden, vilket passar in 

i modellen. Enligt denna modell är stigmatisering och stigmatiserande strukturer nämligen ett 

sätt som problemen i ett område tar sig uttryck genom. En övervägande negativ 

medierapportering, som i just fallet med Bäckby, skulle mycket väl kunna bidra till detta. 

Även i detta fall förekom det en del överlappning – en boendeorienterad artikel kunde ha drag 

av områdesorienterade och vise versa. Vissa gånger togs det även upp aspekter som inte helt 

täcktes av de tre perspektiven. Detta rörde personlig hälsa och trivsel inom stadsdelen. Denna 

aspekt skulle kunna platsa inom boendediskursen eftersom den fortfarande gäller individers 

personliga egenskaper men den nämner fortfarande inte hälsa specifikt som ett av kriterierna 

(Haddad, 2012. Unell, Källberg, Lindelöf, Kallsäby, 2012. Romson, Edström, Conte, 2012. 

Hertting, 2006, s. 28 - 29, 32). 

 

Ett återkommande tema var att högerpolitiska debattörer fokuserade på boendeorienterade 

problem och åtgärder medan de vänsterpolitiska ofta förde resonemang som rymdes inom den 

områdesorienterade diskursen. I de enstaka fall där vänsterdebattörer huvudsakligen lutade åt 

boendeorienterade formuleringar var detta som svar på olika förslag från motståndarsidan, 

specifikt gällande deras idé om vad som bör göras med Bäckbyhuset (Tsouplaki, Teljebäck, 

Wahlsten, 2012). 
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Angående kopplingen mellan bevakningen kring Lagersberg och debattartiklarna i Kategori 1 

dyker det här upp en intressant fråga: Hur mycket påverkar lokal mediadiskurs lokala 

politiker? I detta fall, hade debattörerna exempelvis valt att behandla Bäckby annorlunda i 

sina artiklar ifall den generella mediebevakningen tagit med integrationsaspekten oftare, 

vilket var allt vanligare i Eskilstuna-Kurirens artiklar? Detta kan vara något som är intressant 

att forska vidare om. 

En annan intressant aspekt av detta är hur gemene man påverkas av vad som sägs och inte 

sägs i media: I multikulturella Bäckby, som två gånger av tre nämns i sammanhanget 

kriminalitet, verkar ämnet integration undvikas - får gemene man då bilden av att samhället 

arbetar mot en ökad integration? Tankar kring ett undvikande kan nog ligga nära till hands. 

 

Något annat intressant är det som tas upp av Sannerstedt (s. 29) och Lipsky (s. 16 - 18). 

Lipsky beskriver å ena sidan hur lokala tjänstepersoner - som han refererar till som 

närbyråkrater - har stor personlig autonomi och inte bara implementerar policy, utan också 

viss mån bestämmer den. Å andra sidan betonar Sannerstedt vikten av att en tjänsteman tror 

på de åtgärder som denne blivit ombedd att implementera. I detta fall skulle media kunna ha 

en effekt på den som implementerar policyn. Det kan bli svårare att tro att det man gör 

faktiskt spelar roll ifall området genomgående beskrivs som otryggt och präglat av 

kriminalitet, vilket var fallet med Bäckby och i viss mån även Lagersberg. Detta kan vara en 

idé för fortsatt forskning. 

 

 

Studiens slutsatser 

 

Bäckby utgör en arena för en politisk maktkamp, och både de opinionsjournalistiska texterna 

och statistiken håller fram Bäckby som ett problemområde. Vår slutsats är att bilden som 

förmedlas av Bäckby är oförtjänt mörk och är sannolik att påverka dels uppfattningen om 

Bäckby för de boende i området, men även för resten av VLT:s läsare. 

I Eskilstuna är mediebilden av Lagersberg mer rättvis, och då det inte framställs som ett 

problemområde i samma grad råder heller ingen maktkamp kring det (vilket kan förklara 
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bristen på opinionsjournalistiska texter om Lagersberg). Man behandlar ämnet integration i 

media, vilket görs i ytterst liten grad i Västerås. 

Eskilstuna uppvisar inte samma minskande brottstatistik som Västerås. 
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