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Titel  

Title 
 
”Den farliga underklassen” - Dagens Nyheters skildring av händelserna i Frankrike under hösten 2005 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
 
Under drygt två veckor hösten 2005 pågick det som den svenska pressen kallade för ”våldet i Paris” eller 
”Frankrikekravallerna”, alltså de uppror som bröt ut i många av de franska städernas förorter. Då upproren 
uppfattades som mer våldsamma och mer omfattande än andra uppror, fick de stor uppmärksamhet i media. Utifrån 
några teoretiska utgångspunkter och med hjälp av olika diskursanalytiska verktyg granskar jag i denna uppsats hur 
händelserna i Frankrike, platsen som händelserna utspelade sig på och människorna bakom dessa, skildrades i 
Dagens Nyheter.  

I min analys ställer jag mig kritisk till Dagens Nyheters sätt att beskriva händelserna och porträtterandet av 
upprorsmakarna. Jag har bland annat funnit att tidningen många gånger ger en relativt onyanserad och förenklad bild 
av upproren och aktörerna bakom dessa händelser. Dagens Nyheters skildring av händelserna visar hur media är med 
och döljer det faktum att upproren i Frankrike har sin främsta orsak i den ojämlika maktfördelningen som råder i 
samhället. I analysen har jag även funnit en tendens hos Dagen Nyheter att inte vilja länka dessa uppror till andra 
liknande händelser, vilket både förstärker upprorsmakarnas underläge och fördummar dem. Vad detta kan bero på 
diskuterar jag i uppsatsens avslutande del. 
 
Nyckelord 
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Förord 
Att skriva denna uppsats har jag gjort själv, men jag hade inte gjort det lika bra utan hjälp från 
några personer som jag i det här förordet vill tacka. Tack Martin Hultman för handledning, 
uppmuntran och givande diskussioner under arbetet med projektet. Tack mina kära vänner för att 
ni har stöttat och uppmuntrat mig under de veckor jag arbetat med uppsatsen. Slutligen vill jag 
rikta ett Tack till min kära familj som aldrig är långt borta när jag behöver er.  
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Inledning  
Under drygt två veckor hösten 2005 pågick det som den svenska pressen kallade för ”våldet i 
Paris” eller ”Frankrikekravallerna”, alltså de uppror som bröt ut i många av Paris förorter, och 
som senare också bröt ut i andra franska städers förorter. I den svenska pressen skrevs det att 
den utlösande faktorn var då två pojkar, flyendes från polisen, klättrade över en mur till en 
elektrisk relästation, föll ned på en transformator och omkom.1 Något som också nämndes bidra 
till händelserna var Frankrikes inrikesminister Nicolas Sarkozys uttalanden om människorna som 
bor i förorterna, där han bland annat använt uttrycket ”slödder” om dem.  

I ett stort antal av Frankrikes problembelastade förorter är olika typer av mindre uppror 
och bråk egentligen ingenting ovanligt eller häpnadsväckande, det uppstår liknande tumult både 
nu och då. Det häpnadsväckande med just dessa uppror var att de uppfattades som mer 
våldsamma och mer omfattande än många andra tidigare uppror. Ja, lika omfattande uppror sade 
man sig i både franska och svenska tidningar inte ha upplevt sedan 60-talet.2 Händelserna fick på 
det här sättet stor genomslagskraft i medierna och blev således snabbt stora nyheter över stora 
delar av Europa och i andra delar av världen. Även den svenska pressen var flitig med att skriva 
om händelserna under de två veckor som upproren pågick, men även en bra stund efter de mest 
omfattande upproren hade ebbat ut.  

Men varför är just detta intressant, och varför just nu? Ja, även om de allra flesta länderna 
runt om i världen blir allt rikare, befinner vi oss i en tid då det även i världens välfärdssamhällen 
dyker upp allt fler människor som tvingas leva under allt sämre förhållanden. Denna fattigdom är 
en ny typ av fattigdom som inte fanns på samma sätt under det industriella eller moderna 
samhällets historiska epok.3 I och med denna nya fattigdom, dyker det också upp alltmer 
omfattande reaktioner på dessa missförhållanden. Det finns med andra ord allt fler människor 
som vill göra något åt sin situation och de maktstrukturer som bestämmer över deras liv. De 
reagerar på en mängd olika sätt och det som den här uppsatsen fokuserar på är hur en del av 
dessa människors reaktioner och handlingar tolkas och förmedlas till människor i Sverige via en 
den svenska dagspressen.  

 

                                                 
1 www.dn.se 2/3-2006 13:09, Upplopp i förort till Paris, (TT, 28/10-2005) 
2 DN 11/11-2005, s. 24-25, En revansch på samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström) 
3 I den här uppsatsen använder jag mig av Anthony Giddens begrepp, och kallar dagens historiska epok för den 
senmoderna, denna börjar kring 1960-1970-talen i och med att informationsutvecklingen och globaliseringen som tog 
ordentlig fart vid denna tidpunkt. Tidigare historiska epoker kommer jag att benämna förindustriella, industriella och 
moderna. Se Manuel Castells, (2001) Informationsåldern: ekonomi, samhälle och kultur. Band 1, Nätverkssamhällets framväxt, 
Göteborg, Daidalos och Anthony Giddens, (1999) Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, 
Göteborg, Daidalos  

http://www.dn.se/
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Syfte och frågeställningar 
Det som jag i den här uppsatsen vill göra är att kritiskt granska hur händelserna i Frankrike, 
platsen som händelserna utspelade sig på och människorna bakom dessa, skildrades i svensk 
press. Det som framförallt intresserar mig är vilka formuleringar och utryck som användes för att 
beskriva händelserna, platsen, respektive de som stod bakom upproren. Jag är också intresserad 
av vilka aktörer som fick uttala sig om händelserna. Jag är alltså intresserad av vilken diskurs eller 
vilka diskurser om upproren, de franska förorterna och aktörerna bakom upproren, som 
dominerade i svensk press under hösten 2005.  
 

Disposition 
Jag kommer här nedan att presentera mitt projekt mer utförligt, där jag först presenterar det 
empirirska material jag kommer att utgå ifrån, därtill några reflektioner. Därefter kommer jag att 
gå igenom den metod och jag kommer att använda mig av under projektet, där jag också 
reflekterar något kring metodens lämplighet. Efter det kommer jag att presentera några teoretiska 
utgångspunkter och perspektiv jag kommer att använda mig av för att belysa mitt empiriska 
material. Analysen kommer att bestå av två delar, en mindre del där jag presenterar hur analysen 
gått till rent praktiskt och huvuddelen där analysens resultat presenteras, tillsammans med de 
teorier jag valt att ta hjälp av. Avslutningsvis kommer en sammanfattande slutdiskussion som 
förhoppningsvis leder till ett fortsatt ifrågasättande. 
 

Empiriskt material 
Som jag skrev tidigare är det inte ovanligt med olika typer av mindre uppror i de franska 
förorterna, (Stefan Jonsson och Ove Sernhede ger även exempel på andra omfattande uppror 
som uppstått i andra länders storstadsförorter).4 Jag har dock använt mig av texter - notiser, 
nyhetsartiklar, debattartiklar och analyser ur Dagens Nyheter - som skrevs under den tiden då 
höstens mer omfattande händelser pågick, samt två veckor därefter. Från den 27: e oktober, då 
händelserna startade, till och med den 27: e november. Anledningen till att jag valt att läsa artiklar 
som producerades även efter händelserna, är att det skrevs och analyserades mycket kring 
händelserna även efter att de hade ebbat ut.  

Jag valde att läsa all text som handlade om händelserna under den valda perioden då jag 
insåg att insändare, men framför allt ledare, vill vara med och påverka sina läsare. Här 
förekommer nämligen, som Eva Block skriver, både handlingsrekommendationer och farhågor 

                                                 
4 Stefan Jonsson, (1993) De andra. Amerikanska kulturkrig och europeisk rasism, Stockholm, Nordstedts och Ove 
Sernhede, (2002) AlieNation is My Nation: hiphop och unga mäns utanförskap i det Nya Sverige, Stockholm, Ordfront  
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eller förhoppningar om samhällets framtida utveckling.5 Då jag är intresserad av maktrelationer i 
texterna blev det därför viktigt att läsa och analysera även ledare och andra mer analyserande och 
utredande reportage. 

Totalt blev det 77 texter ur Dagens Nyheter jag ställde olika frågor till och analyserade. Ett 
material rikt på intressanta företeelser att ifrågasätta och kritiskt analysera, men ett material som 
jag, på grund av tidsbrist, dock inte utnyttjade till fullo. 

 

Dagens Nyheter 
En anledning till att jag valde Dagens Nyheter är att det är en av Sveriges största dagstidningar, 
vilket betyder att den läses av stora delar av den svenska befolkningen, och att den av många 
människor anses vara en trovärdig och sanningsförmedlande nyhetskälla. Detta är i korta drag 
vad tidningen säger om sig själv: 

DN är oberoende, står fri från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer. DN: s 
politiska hållning är liberal. Tidningen redigeras i liberal och frisinnad anda. […] Vår 
utgångspunkt är att människor, oavsett social bakgrund, ska ha möjlighet att delta i och förstå 
gemensamma angelägenheter. Vi verkar i en upplysningstradition som vill bidra till att 
svenskarna är ett läsande och tänkande folk. Därför är det bland annat viktigt att använda de 
distributionsformer som, enskilt eller i samverkan, bäst når fram till mottagaren. Vi slår vakt 
om objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan.6

En annan anledning till att välja en tidning som Dagens Nyheter och inte en tidning som 
exempelvis Aftonbladet eller Expressen, som inte har lika stor legitimitet, är att jag vill visa på hur 
mycket makt en tidning som Dagens Nyheter faktiskt har i skapandet av vissa diskurser. Detta 
blir extra tydligt då de själva påstår att de ”slår vakt om” objektivitet och oberoende. Utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv som jag i den här uppsatsen kommer utgå ifrån, är objektivitet något 
som aldrig går att uppnå.  

På Dagens Nyheters hemsida rapporterades det redan den 28: e oktober om höstens 
händelser. Papperstidningen kom dock igång relativt sent med sin rapportering, upproret hade 
redan pågått fem dygn när den första artikeln kunde läsas i tidningen. De som främst stod för 
berättandet och de politiska analyserna var DN: s Europaskribent Ingrid Hedström och Marianne 
Björklund som är DN: s Brysselkorrespondent.7 Övriga artiklar, reportage, ledare och analyser 
skrevs av andra journalister.  
 

                                                 
5 Eva Block, (1976) Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968: Kodschema och registreringar, Lund, 
LiberLäromedel/Gleerup, s. 12, hänvisad till i Frida Gustafsson, (2005) Suezkrisen i pressen. En komparativ undersökning 
av hur DN och Östgöta Correspondenten skildrade Suezkrisen 26/7 – 11/7 1956, Linköping, Institutionen för studier av 
samhällsutveckling och kultur, (ISAK), s. 3 
6 www.dn.se 28/1-2006 11:15, Om dagens Nyheter (DN) 
7 www.journalisten.nu 14/4-2006 14:40, Mats Wiklund: Förstklassig upploppsbevakning, (Mats Wiklund) 

http://www.dn.se/
http://www.journalisten.nu/
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Några reflektioner  
Det bör poängteras att det inte bara var Dagens Nyheter som förmedlade händelserna i Frankrike 
till Sverige. Även radio och tv rapporterade flitigt om händelserna. Dagens Nyheter stod inte 
heller som ensam tidning för rapporteringen. Både annan dags- och kvällspress rapporterade om 
och analyserade händelserna.  

Tanken fanns i början av projektet att analysera även andra tidningars rapportering om 
händelserna, men på grund av projektets storlek och tidsram valde jag att inte göra ett så 
omfattande arbete. Jag ville göra en kvalitativ undersökning och då var det inte mängden material 
som var väsentligt. Dock måste medvetenheten om att de val jag gjort är subjektiva val och att 
dessa val får konsekvenser för resultatet, finnas med under arbetets gång. Även sådant som 
frågeställningar, samt analysens kategoriseringar och indelningar har betydelse för 
forskningsresultatet.8 Då jag i min uppsats valt att utgå från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, 
som jag skriver mer om nedan, måste jag vara medveten att jag som forskare, då jag analyserar 
materialet, även är med och producerar och reproducerar resultatet och dess konsekvenser. 
Genom att använda mig av diskursanalys som metod när jag analyserar materialet, tar jag makten 
över en del av den makt som Dagens Nyheter har över mig och det övriga samhället. Genom att 
analysera och dela in artiklarna i kategorier och teman tar jag sönder tidningens makt i mindre 
bitar, vilket förhoppningsvis gör dess inverkan mer synlig och därmed mindre effektiv.  

Som med alla problem bör jag som forskare ta hjälp av en mängd olika typer av verktyg för 
att reda ut det som är problematiskt. Ett av dessa verktyg är att ställa olika typer av frågor till det 
empiriska materialet. Jag har redan nämnt några av dessa men det finns några frågor som 
kompletterar dessa, frågor som bland annat: Vilken typ av presstext handlar om dessa händelser, 
var i tidningen hamnar dessa texter, hur mycket plats tar texterna och hur ser de ut, (rubriker, bilder, 
färger och layout)? Dessa frågor kommer dock inte vara centrala i mitt projekt som de andra 
frågeställningarna, men är ändå viktiga för att få en överblick över textens mening och 
sammanhang. Jag menar att dessa frågor måste ställas, då de hjälper mig att svara på vilken 
diskurs texterna är med och skapar.  

 

Metod 
För att analysera text, som det här projektet till största del kommer att innebära, kommer jag att 
använda mig av textanalys, och den metod jag har valt att använda mig av är diskursanalys. 
Anledningen till att jag valt just denna metod, och inte exempelvis innehållsanalys eller 
argumentationsanalys9, är att jag tror att diskursanalys kan fungera som ett bra hjälpverktyg för 
att besvara de frågor som jag ställde tidigare. En annan anledning till att jag valde diskursanalys 
                                                 
8 Klas Åmark, (1973) Makt eller moral: svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes och försvarspolitik 1938-
1939, Stockholm, Allmänna förlaget, hänvisad till i Gustafsson, (2005), s. 6 
9 Göran Bergström & Kristina Boréus, (2000) Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Lund, 
Studentlitteratur 
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som metod är att jag finner det intressant hur just denna metod fokuserar på hur makt 
konstitueras i samhället. Jag kommer dock inte hålla mig till en typ av diskursanalys, (även om 
kritisk diskursanalys kanske hade varit det mest passande av de tre angreppssätten). Jag kommer 
istället att ”plocka det bästa” ur de tre tillvägagångssätten som presenteras av Marianne Winther 
Jörgensen och Louise Phillips i Diskursanalys som teori och metod. Dessa tre är diskursteori, kritisk 
diskursanalys och diskurspsykologi.10 Jag kommer att börja med en mer lingvistisk textanalys för 
att sedan använda den till att göra en mer övergripande diskursanalys.  
 

Diskurs och diskursanalys 
En diskurs är enligt Winther Jörgensen och Phillips ett socialt konstruerande betydelsesystem 
som hela tiden är kopplat till ett visst sammanhang och till en viss tidsepok. Detta betyder inte att 
diskurser inte är föränderliga. Det som diskursanalysen i huvudsak eftersträvar, är att ”avslöja” 
detta betydelsesystem och peka på att betydelsesystemet kunde ha sett annorlunda ut.11 Det 
betyder att diskurser en gång har skapats och de kan därmed också omskapas eller skapas på nya 
sätt. Därmed inte sagt att diskursen förändras helt, diskurser är ofta mycket reglerade och tröga i 
sin föränderlighet, men då diskursanalysen som metod ofta ”stöter” olika diskurser med varandra, 
gör det att diskurserna förändras, om än bara marginellt.  

Winther Jörgensen och Phillips bygger på teorier om att det är genom språket människan 
får tillgång till verkligheten. Det betyder inte att den verkliga fysiska världen inte existerar utan 
språket, den fysiska världen existerar naturligtvis, men författarna menar att världen får sin 
betydelse genom språket. Författarna menar att diskurser skapas och upprätthålls i sociala 
handlingar och processer. Dessa sociala handlingar skapas i sin tur med hjälp av språket, det är 
alltså med hjälp av språket vi bygger upp olika diskurser. Diskursanalysens avsikt blir därmed att 
ta reda på hur människan uppfattar världen och vad vi ger den för betydelse. 12  

Det som är speciellt med diskursanalys är att den utgår från ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv att se på världen, vilket innebär att all social aktivitet konstrueras, produceras och 
reproduceras i sociala processer, i interaktion mellan människor. Detta perspektiv innebär också 
att uppsatsens empiriska materials omfattning och avgränsningar, själva metoden och 
genomförandet av analysen också är med och konstruerar och rekonstruerar diskurser. Jag som 
forskare och de metoder och teorier jag använder mig av, kan med andra ord inte ”stå utanför” 
projektets resultat.  

Diskurs har alltså med språk, betydelse, situation och makt att göra och med 
diskursanalysen som verktyg kan jag som analytiker ”avslöja” vilka betydelser som har makt över 
andra betydelser i en viss situation och uppfatta hur makt konstitueras i språket. Om vi tar mitt 
fall som exempel, så är språket olika typer av texter hämtade ur dagstidningen Dagens Nyheter. 

                                                 
10 Marianne Winther Jörgensen & Louise Phillips, (2000) Diskursanalys som teori och metod, Lund, Studentlitteratur 
11 Ibid., s. 28 
12 Ibid, s. 12ff 
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Diskursanalys som metod använder sig av olika textanalytiska verktyg för att ta reda på eller 
”avslöja” vilka betydelser som är så naturliga i ett visst sammanhang att de blivit allmängiltiga och 
fått en hegemonisk ställning i samhället. Bland annat ingår det att ”leta efter” exempelvis 
metaforer, i betydelse av en förening av symboler och betydelser, hur människor i ett speciellt 
sammanhang görs passiva eller aktiva och hur vissa ord i en viss text kan ha olika betydelser för 
hur texten uppfattas. Bland verktygen ingår också att ”hitta” bland annat ekvivalenskedjor, 
nodalpunkter och flytande signifikanter, som alla har betydelse för hur texten läses och tolkas och 
därmed för hur människor ser på dem som texten handlar om.13 En ekvivalenskedja innebär att 
ett begrepp i texten, exempelvis ”förort”, förknippas och/eller likställs med ett antal andra 
begrepp. Begreppet ”förort” förknippas exempelvis ofta med begrepp som ”sociala problem”, 
”invandrare” och ”brottslighet”. Därmed påförs det första begreppet en viss betydelse och ingår 
också därmed i en viss diskurs.14  

Nodalpunkter är liksom ekvivalenskedjan, ett begrepp som används inom diskursteorin. 
Diskursteorin menar att språket är uppbyggt som ett nät av ett antal tecken som hela tiden 
kämpar om sin egen betydelse i nätet, vilket de gör i relation till varandra. Utifrån vissa punkter i 
det här nätet, de som kallas för nodalpunkter, ordnas de andra tecknen, det är också härifrån de 
andra tecknen får sin betydelse. Ett exempel inom förortsdiskursen skulle kunna vara invandrare.  

Begreppet flytande signifikant finner man också inom diskursteorin. Detta är ett tecken 
(kan också vara en nodalpunkt) som är öppet för olika tillskrivning av betydelse och som andra 
diskurser förhåller sig till och kämpar om. Detta betyder, enklare uttryckt, att vissa begrepp kan 
tillskrivas olika betydelser i en viss situation, beroende på vem det är som talar och vilka 
utgångspunkter och syften den som talar har. Till exempel kan ”invandrarpolitik” vara något en 
person ställer sig kritisk till, men kan av andra uppfattas som något nödvändigt och viktigt.15

 

Definitioner 
I det här projektet kommer jag, och har redan gjort på många ställen, att använda mig av en 
mängd begrepp som bör definieras innan jag fortsätter. Många av de begrepp jag kommer att 
använda mig av i den här uppsatsen är problematiska. Redan i inledningen använder jag mig av 
begreppen uppror och förort. Båda dessa begrepp är, på grund av tidigare diskurser, redan fyllda 
av en mängd olika betydelser, ofta negativa sådana, de ingår, med diskursanalysens definition, ofta 
i negativa ekvivalenskedjor. Därmed kan de inte användas utan att associeras till destruktiva 
processer, sociala relationer och handlingar. Jag kommer, trots detta, att använda mig av dessa 
begrepp, syftet med uppsatsen är som bekant att försöka redogöra för hur dessa begrepp är 
diskursivt konstituerade.  

                                                 
13 Winther Jörgensen & Phillips, (2000)  
14 Ibid., s. 50ff 
15 Ibid., s. 33ff 
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Begreppet uppror definierar jag som en grupp människor som med olika medel, (ibland otillåtna 
sådana), stör den ”allmänna ordningen” för att protestera mot någon typ av samhällelig överhet, 
då deras mål är att driva igenom eller stoppa en viss åtgärd.  

Begreppet förort ger jag i den här uppsatsen betydelsen av ett avgränsat bostadsområde som 
är placerat ett stycke från stadens centrum, där hyreslägenheter är den dominerande 
bostadsformen. Problembelastade förorter är förorter där myndigheter konstaterat att sociala 
problem, som exempelvis olika sorters segregation, arbetslöshet och olika typer av brottslighet 
förekommer i större eller mindre utsträckning.  

Jag kommer också att använda mig av begreppen arbetarklass och underklass. Enligt Zygmunt 
Bauman är det skillnad på arbetarklass och underklass. Han menar att arbetarklassen befinner sig 
på arbetsmarknaden, medan underklassen är de människor som faller utanför de sociala 
sammanhangen och som många gånger står utanför den officiella ekonomin, båda dessa grupper 
är också ofta stigmatiserade på olika sätt.16 I min analys kommer jag dock inte göra någon större 
skillnad mellan dessa två begrepp då jag anser att de delvis går in i varandra, delvis omfattar 
människor som befinner sig i liknande situationer.   

Med media menar jag olika kanaler som förmedlar underhållning och information till en 
publik. Jag kommer också att använda mig av begreppet massmedia, alltså viss offentlig media som 
når ut till en stor publik och som på detta sätt också utgör en del av en 
masskommunikationsprocess,17 som i stort sätt innebär att kommunikationen är enkelriktad - 
sändaren och publiken är skilda åt.18  

Övriga begrepp som förekommer i uppsatsen definieras allt eftersom de förekommer i 
texten. 

  

Teori  
Eftersom jag kommer att använda mig av diskursanalys i det här projektet kommer jag till stor del 
använda mig av teorier som diskursanalysen bygger på, men jag kommer även att använda mig av 
diskursanalysen i sig som teori, som jag till stora delar redan gått igenom. Jag kommer också att 
använda mig av teorier som behandlar hur attityder och identiteter genom media konstrueras 
diskursivt, hur media påverkar/inverkar på människors attityder och värderingar, helt enkelt 
vilken betydelse media har för opinionsbildningen. Då jag också är intresserad av att ge en 
bakgrund till händelserna i Frankrikes förorter har jag valt att ta upp några teorier om ”den nya 
fattigdomen”. Här är Bauman19, men även andra teoretiker, viktiga då dessa har tankar om 
fattigdomens både orsaker och konsekvenser. Här blir också teorier, eller tidigare litteratur, som 
behandlar olika typer av uppror väsentliga att nämna för projektets tillförlitlighet. Slutligen anser 

                                                 
16 Zygmunt Bauman, (1999) Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen, Göteborg, Daidalos 
17 www.ne.se 13/2-2006 13:50, ”massmedier”, (Lennart Weibull) 
18 www.ne.se 13/2-2006 13:50, ”masskommunikation” (ingen författare) 
19 Bauman, (1999)  

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
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jag också att teorier om rasism och främlingsfientlighet är viktiga att ta upp, särskilt de som 
handlar om rasismens och främlingsfientlighetens, under senare år, tilltagande. Här är det framför 
allt teorier som behandlar medias roll och betydelse i tilltagandet av rasism och 
främlingsfientlighet som är av intresse. 
 

Media och makt  
Manuel Castells har i sitt massiva verk Informationsåldern förklarat hur IT-utvecklingen, som 
startade på allvar under 1970-talet, alltså människor som på olika sätt driver den 
informationsteknologiska revolutionen framåt, medfört fundamentala förändringar i 
samhällsstrukturen.  

Castells menar att många samhällen runt om i världen numera befinner sig i 
”informationsåldern”, vilket får avgörande konsekvenser för hur kulturen, ekonomin och makten 
organiseras i dessa samhällen. Han menar helt enkelt att det numera är andra aktörer som 
bestämmer över och inverkar på människors attityder och åsikter än vad det har varit under 
tidigare historiska epoker. Dessa nya aktörer utgörs av olika typer av informationsförmedlande 
kanaler. De har möjlighet att, på ett mycket mer effektivt sätt och med en mycket större 
genomslagkraft än tidigare aktörer, styra människors tankar och handlingar. 20 Dessa tankar och 
teorier är viktiga att lyfta fram och komma ihåg då jag i mitt arbete använt mig av artiklar i en 
dagstidning - just en sådan informationsförmedlande kanal som Castells skriver om.  

I Det redigerade samhället skriver Jan Ekecrantz och Tom Olsson om mediernas kamp om 
stadsmakt. Redan tidigt under 1900-talet då tidningarna började tryckas i massupplagor var 
kampen om makten över människors liv igång, även om tidningarnas syfte då uttrycktes vara att 
förmedla och spegla samhället så som det såg ut. Författarna menar att syftet med dagens 
journalistik - enligt massmedia - fortfarande är att förmedla och spegla samhällets alla områden, 
men att journalistiken idag egentligen blivit till ett allt mer utpräglat underhållnings- och 
konsumtionsfenomen. Samtidigt har journalistiken och dess mottagare blivit en viktig kugge i en 
industriell produktionsprocess,21 vilket gör att journalistiken är med och fostrar och bestämmer 
vad som är rätt och fel i ett samhälle. Detta sätt på vilket massmedia arbetar har också att göra 
med den liberala ideologin som, i och med 1970-80-talets - framför allt västerländska - politiker, 
fick ordentligt inflytande över samhällets utformning, vilket bland annat gjorde att företagen allt 
mer tog makten från staten.22  

Författarna Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi, skriver hur det (sen-
) moderna samhället alltid måste skapa sig en annorlundahet, för att förstå sig på sig själv. De 
skriver om hur exempelvis förorten och de människor som bor där, görs till det, respektive de 

                                                 
20 Castells, (2001)  
21 Jan Ekecrantz & Tom Olsson, (1994) Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade 
förnuftets historia, Stockholm, Carlsson, s. 22 
22 Noreena Hertz, (2005) Det tysta övertagandet. Den globala kapitalismen och demokratins död, Stockholm, Prisma, s. 29-30 
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annorlunda i relation till stadens centrum och dess invånare. Då media idag fått en avgörande roll 
i samhällsstrukturen, är massmedia också med och producerar och reproducerar denna 
annorlundahet.23 Författarna menar att denna annorlundahet, enligt massmedia, också bör 
”utforskas”, genom att exempelvis skicka journalister som gör reportage på plats. Författarna 
skriver: ”Som varje outforskat område måste det med västerländsk logik, koloniseras, erövras, 
civiliseras och slutligen också förstås.”24 Journalisterna får därmed ett kolonialt förhållande till det 
som utforskas.25 Men måste det gå till på det här viset varje gång en journalist närmar sig något 
som hon/han inte vet något om? Nej, troligen finns det på flera ställen människor, och nu syftar 
jag inte bara på journalister, som närmar sig sådant de inte vet något om på helt andra sätt, dessa 
är dock mer sällsynta då det kräver mer tid och ett annat förhållningssätt. 

Media har alltså en priviligerad roll i samhället. Den ses som både oumbärlig och som en 
naturlig del av människors allmänintresse, och tidningarna beskriver också sig själva som en av 
demokratins stöttepelare.26 Det paradoxala är att journalistiken, samtidigt som den representerar 
världen, är med och konstruerar den. Varje ”nyhet” är ett således ett resultat eller en konstruktion 
av ett möte mellan journalisten och den källa journalisten använt sig av. Rapporteringen i sig blir 
då en del av den händelse den vill rapportera om.27 Samtidigt, menar Ekercrantz och Olsson, är 
den journalistiska institutionen en av de samhällsinstitutioner som är bäst på att dölja sin egen 
maktutövning och sitt egenintresse.28 Media har alltså stor makt att bestämma över hur de 
kulturella koderna och betydelserna ska se ut och därmed vilka koder och betydelser, alltså 
diskurser, som är övergripande och som definierar samhället vid en viss tid. Martin Hultman ger i 
och med sin uppsats Kriget, skotten och våldtäkten, ett exempel på vilken betydelse media har i 
skapandet av vissa diskurser. Han skriver om medias roll i produktionen av diskursen 
”Göteborgskravallerna”, inom vilken en viss bild av de människor som var med under 
händelserna i anknytning till EU-toppmötet i Göteborg 2001, blev den allmänna.29

Massmedias priviligerade funktion är också att den genom några få människor relativt 
förtroligt kan förmedla händelser till miljontals andra människor. Om man tänker efter har 
massmedia mer eller mindre ensamrätt på att vara informationsförmedlare. Det gör att de som 
dominerar massmedia har en enorm makt och genomslagskraft i samhället och hos den private 
konsumenten. Undantaget är onekligen Internet som många gånger fungerar som en alternativ 

                                                 
23 Urban Ericsson, Irene Molina & Per-Markku Ristilammi, (2002) Miljonprogram och media. Föreställningar om människor 
och förorter, Norrköping och Stockholm, Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet, s. 27ff 
24 Ibid., s. 85 
25 Ylva Brune, (1998) Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism, Stockholm, 
Carlsson Bokförlag, s. 65 
26 Ekecrantz & Olsson, (1994), s. 24 
27 Ibid, s. 32ff 
28 Ibid., s. 83 
29 Martin Hultman, (2002) Kriget, skotten och våldtäkten: en studie av den svenska pressens representation av händelserna i samband 
med EU-toppmötet i Göteborg 2001, Norrköping, Institutionen för tematisk utbildning och forskning, (ITUF) 
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informationskanal där människor på egen hand kan träffas och utbyta information och 
erfarenhet. 

För att kunna sälja informationen på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt måste de 
olika mediakanalerna ofta spetsa till sin information. Några sätt att göra detta på är att exempelvis 
förenkla och dramatisera den information mediakanalen har samlat in. Informationen måste 
också hela tiden framstå som ny och häpnadsveckande.30 Därmed finns inte heller tid för någon 
analys av eventuella samband mellan olika händelser, och journalisterna struntar ofta i den 
bakomliggande historiska processen.31

Med hjälp av dessa teoretiska perspektiv vill jag visa på hur den diskurs, som kom att kallas 
för ”Frankrikekravallerna” eller ”våldet i Paris” i Dagens Nyheters berättelse om dessa händelser, 
kom att se ut.  

 

Ny fattigdom  
Att det över huvudtaget utbröt uppror i Frankrike har många olika orsaker. Som jag skrev i 
föregående avsnitt har media stor betydelse för hur förorten - alltså platsen för dessa uppror - 
skildras och uppfattas. Hur förorterna uppfattas får konsekvenser för hur samhällets institutioner 
behandlar människorna som bor här. Ofta upplever människorna som bor i dessa områden att de 
på olika sätt blir diskriminerade av det övriga samhället. Detta är inte heller bara något de 
upplever. Både Jonsson32 och Sernhede33 skriver om hur människor idag utsätts för social och 
ekonomisk diskriminering på grund av sin bakgrund, (utseende, kultur, utbildning, ekonomiska 
resurser), och därför tvingas bo i områden som redan diskrimineras av samhället på olika sätt.  

Det är dessa människor som jag i inledningen menade lever i, eller själva utgör ”den nya 
fattigdomen”34. Egentligen är denna nya fattigdom inte alls så annorlunda om man jämför med 
tidigare fattigdom. Det som gör att jag ändå kallar denna fattigdom för ny, är att den i nuvarande 
form inte existerade i välfärdssamhällena under det moderna samhällets historiska epok. Visst 
fanns det människor som levde under dåliga förhållanden även under denna period, men inte på 
samma sätt eller i samma omfattning som i dagens senmoderna samhälle.  

Denna nya fattigdom har också andra orsaker än diskriminering i den betydelse jag beskrev 
ovan. Bauman skyller exempelvis den nya fattigdomen på det han kallar för det postmoderna - 
det postmoderna har enligt mig samma betydelse som det senmoderna. Det postmoderna innebär 
bland annat att de kollektiva identiteterna håller på att lösas upp. Att våra liv, likt 
arbetsmarknaden, blir alltmer diskontinuerliga, fragmentariska och otrygga och att vi idag istället 
skapar vår identitet kring vår konsumtion. Enligt Bauman beror den nya fattigdomen alltså i stora 

                                                 
30 Ekecrantz & Olsson, (1994), s. 55ff 
31 Ibid., s. 44 
32 Jonsson, (1993)  
33 Sernhede, (2002)  
34 Bauman, (1999)  
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drag på att människor, på grund av arbetslöshet, diskriminering och stigmatisering, blivit 
oförmögna till konsumtion och därmed oförmögna att skapa sig en identitet. De människor som 
utsätts för denna nya fattigdom är enligt honom den nya underklassen.35 Här måste dock 
poängteras att denna teori är exkluderande, då den endast kan tillämpas på välfärdssamhällen eller 
de samhällen som kallas för sen-/postmoderna.  

Denna nya fattigdom har även till viss del formats i kölvattnet av den nyliberala ideologi 
som samhället idag byggs kring. En ideologi som egentligen bara skulle kunna sägas vara ett annat 
namn för det Bauman kallar för ”det postmoderna”, vilket bland annat innebär ökad 
privatisering, individualisering, och fragmentering av människors liv. Som jag skrev tidigare har 
det faktum att människor tagit denna ideologi till sig, inneburit stora ekonomiska, sociala och 
samhälleliga förändringar, framför allt för människor med knappa resurser.    

Människor som tillhör arbetarklassen, respektive underklassen anses, på grund av olika 
typer av stigmatisering, sällan kunna göra något åt sin egen situation. Detta skapar en hög mur 
framför dem vilket gör att de ges ännu färre möjligheter. Till slut ser de ingen annan väg än att på 
olika sätt, ibland utanför samhällets lagliga ramar, protestera mot de institutioner eller de personer 
som de upplever hindrat dem från att leva det liv de skulle ha levt utan detta hinder. De är helt 
enkelt trötta på att bli utsatta för social och ekonomisk diskriminering, och säger ifrån. Vid 
sådana tillfällen kan underklassen uppfattas som farlig av det övriga samhället, och statsmakten 
upplever i sin tur att de med alla tänkbara medel måste göra underklassen mindre farlig.  

Birgit Petersson som skrivit avhandlingen "Den farliga underklassen": studier i fattigdom och 
brottslighet i 1800-talets Sverige (som jag lånat rubriken till min uppsats från) menar att människor 
redan på 1800-talet upplevde den undre klassen som farlig. Farlig i den bemärkelse att den övre 
klassen var rädda för att vad den undre klassen skulle ha möjlighet att göra om den blev för stor. 
Den övre klassen var rädd för ”uppstudsighet, olydnad och fräckhet” hos den undre klassen som 
den övre klassen menade förr eller senare kunde leda till revolution.36 Samma tendenser kan 
spåras i dagens samhälle som med olika medel försöker disciplinera och kontrollera de undre 
klasserna. För att ge ett exempel: De människor som gör uppror görs i media till ”dom” i motsats 
till ”oss”. Det är ”dom” som är ordningsstörare och därmed ett hot mot demokratin.37 Som jag 
skrev tidigare är media, som är en del av statsmakten, med och skapar det annorlunda, vilket 
arbetarklassen, respektive underklassen och förorten ofta får stå för. 

Diana Mulinari och Anders Neergaard skriver om den nya svenska arbetarklassen. De 
menar bland annat att bilden av den svenska arbetarklassen är mycket homogen, det är idag 
fortfarande den vite mannen som representerar arbetarklassen. Författarna menar dock att den 
verkliga bilden av arbetarklassen är en helt annan. Arbetarklassen representeras idag av framför 
allt kvinnor och invandrare. Det som blir motsägelsefullt är att det är just dessa grupper som 

                                                 
35 Bauman, (1999)  
36 Birgit Petersson, (1983) "Den farliga underklassen": studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige = ["The dangerous 
classes"] : [studies in poverty and crime in nineteenth-century Sweden], Stockholm, Almqvist & Wiksell, s. 18 
37 Brune, (1998), s. 92 
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utesluts från klassbegreppet. Mulinari och Neergaard skriver om hur kapitalismen och de 
dominerade grupperna måste ta till verktyg som skapar splittring inom arbetarklassen, för att 
själva kunna dominera. 38 Detta kan till viss del appliceras på Frankrike, där invandrare många 
gånger tillhör arbetarklassen eller underklassen.  
 

Klasskillnader och rasism 
Etienne Balibar och Immanuel Wallerstein menar att det finns ett direkt förhållande mellan 
klasskillnaderna i samhället och rasism. De menar alltså att klasskillnaderna till stor del beror på 
rasism och att rasismen till stor del beror på klasskillnaderna.39 Samtidigt finns det idag en 
tendens, både hos politiker och i journalistiken, till att vilja dölja, släta över och ignorera 
klasskillnaderna med att betona att vissa konflikter endast beror på att människorna som är 
inblandade i konflikterna till exempel tillhör en etnisk minoritet.  

Ylva Brune skriver om hur den nya, verkliga, och kanske också farligaste rasismen, den jag 
vill definiera som den institutionaliserade rasismen, ofta döljs i ”gammal” rasism. Denna ”gamla” 
rasism definieras som en ideologi och anses ofta vara rasismens enda uttrycksform. Den får, 
menar Brune, sitt uttryck i framför allt politiska eller rasideologiska individer eller grupper, ofta 
nazister eller liknande grupper, som beskrivs som ”galna” eller kriminella. Detta gör att politiker 
och media länge förnekat att rasism egentligen är ett komplext samhällsproblem, skapad av 
sociala processer och ojämna maktförhållanden.40 Brune menar också att media är med i denna 
process där de osynliggör den verkliga rasismen, men att de i och med detta samtidigt är med och 
förstärker den farligaste varianten av rasism.41  

De ojämna maktförhållandena, alltså klasskillnaderna har alltså ett direkt samband med den 
institutionaliserade rasismen. Kapitalismen och rasismen, men även sexismen, förstärker och 
reproducerar varandra, Balibar och Wallerstein påstår till och med att de förutsätter varandra.42 
Även Mulinari och Neergaard skriver om hur det ”är nästan omöjligt att förstå rasismen, liksom 
patriarkatet, utan en förståelse av klasstrukturer och en teori om klassrelationer”.43  

Med utgångspunkt i dessa teoretiska perspektiv kan konstateras att de massmediala 
apparaterna har stor inverkan på vilka ideologiska perspektiv, alltså vilka diskurser som är 
rådande i ett samhälle, respektive de diskurser som inte har möjlighet att synas och ta plats. 
Utifrån och med hjälp av dessa teoretiska antaganden har jag analyserat det empiriska materialet.  
 

                                                 
38 Diana Mulinari & Anders Neergaard, (2004) Den nya svenska arbetarklassen: rasifierade arbetares kamp inom facket, Umeå, 
Boréa, s. 30-31 
39 Etienne Balibar & Immanuel Wallerstein, (2002) Ras, nation, klass. Mångtydiga identiteter, Göteborg, Daidalos 
40 Brune, (1998), s. 85ff 
41 Ibid., s. 10-11  
42 Balibar & Wallerstein, (2002), s. 56 
43 Mulinari & Neergaard, (2004), s. 29 
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Analys 
Jag började analysen med att göra en textanalys. Detta innebar att leta efter olika ord och uttryck 
som beskrev hur de människorna som låg bakom händelserna i Frankrike handlade, deras 
bakgrund, sociala sammanhang och orsaker till deras handlingar. Jag letade även efter 
beskrivningar av platsen dessa människor vistades på och beskrivningar av händelserna i sig. 
Slutligen sökte jag efter samhälleliga åtgärder och ”lösningar” på de ”problem” som höstens 
händelser beskrevs vara. Ur denna analys skapade jag ett antal kategorier vilka jag placerade in i 
fyra olika teman som tonade fram under arbetet med analysen: ”Vilsen och begränsad identitet”, 
”Utanförskap och isolering”, ”Våldsverkare” och ”Protesterar mot den ojämna 
maktfördelningen”. Dessa utgör, tillsammans med mina teoretiska perspektiv, min analys. 
 

Vilsen och begränsad identitet 

Unga och dumma 
De människor som låg bakom händelserna i Frankrike skildras på många olika sätt. Bland annat 
var man i artiklarna noga med att beskriva dem som unga, ordet ungdomar används oavbrutet 
och journalisterna skriver många gånger ut deras ålder.44 Dessa unga människor beskrivs i 
artiklarna som å ena sidan uttråkade, de har inget att göra och drar runt på gatorna utan mål och 
mening. Å andra sidan beskrivs de som lättprovocerade, de engageras snabbt och behöver därför 
någon som säger åt dem vad de får och vad de inte får göra, i det här fallet polisen, föräldrar 
och/eller skolan. Journalisterna skriver att ungdomarna helt enkelt saknar en tydlig identitet.  

Att påstå att ungdomarna saknar en tydlig identitet är dock mycket problematiskt. Vilken 
identitet skulle vara en tydligare identitet än den de för tillfället har? En tydligare nationell 
identitet eller en tydligare kulturell identitet, eller kanske en tydligare arbetsidentitet? Denna 
tydligare identitet formuleras inte rakt ut någonstans i artiklarna men på många håll finns det 
åsikter om hur ungdomarna på olika sätt bör socialiseras in i en tydligare, (frågan är bara om den 
är bättre?), identitet. Genom att exempelvis satsa mer resurser på skolan menar experter och 
politiker som kommer till tals i artiklarna att ungdomarna kommer att klara sig bättre på 
arbetsmarknaden45 och genom att förbjuda dem att bära slöja på offentliga platser, integreras de 
snabbare in i det sekulariserade franska samhället.46  

                                                 
44 DN 4/11-2005, s. 26-27, Förorten har förvandlats till krigszon (Marianne Björklund), DN 10/11-2005, s. 22, 
Kvinnorna välkomnar utegångsförbudet (Marianne Björklund), DN 11/11-2005, s. 23, "Paris kan inspirera till bråk" 
(Ole Rothenborg), DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström) 
45 DN 10/11-2005, s. 22, Kvinnorna välkomnar utegångsförbudet (Marianne Björklund), DN 11/11-2005, s. 43, 
INSÄNDARE: Piska inte upp franska stämningar i svenska förorter (Pia Enochsson), DN 25/11-2005, s. 9, 
Missgynnade invandrare raserar franska modellen (Marianne Björklund) 
46 DN 12/11-2005, s. 5, Förkastar allt annorlunda. Fransmännen fast i det nationella jagets fälla (Alain Touraine) 
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Petersson menar att satsningar på mer resurser till skola och utbildning redan på 1800-talet var ett 
”botemedel” mot vad man då kallade för ”revolutionssmittan”. Men det var inte främst kunskap, 
som man vanligtvis tänker sig att skolorna ska förmedla, som skulle bota denna ”smitta”, utan 
disciplin och medborgarskap.47 ”Lösningarna” på ”problemet” med dessa ungdomar ”utan 
identitet” anses i flera artiklar vara att erbjuda dem ”goda” förebilder48 så som fler poliser på 
plats, föräldrar som kan ansvara för sina barn och leda dem på rätt väg i samhället, samt duktiga 
och engagerade lärare.  

Att framhäva deras ungdom är också ett sätt att beskriva aktörerna som vilsna och 
förvirrade, att de inte riktigt visste vad de gjorde när de handlade, journalisterna skyller istället på 
”svallande känslor”49 och grupptryck. Här ges en bild av tonåringarna som oskyldiga och 
ovetande, det är helt enkelt inte deras fel att allt detta händer. Samtidigt tas aktörerna på det här 
sättet inte på allvar, deras kamp och röst ges ingen legitimitet.     

Mot detta ges en bild av ungdomarna som okompetenta och obegåvade. De har bland 
annat ingen vision för sina handlingar och formulerade heller inga officiella krav till regeringen - 
vilket andra, tidigare proteströrelser, har gjort - vilket jag anser gör höstens protester både 
omogna och primitiva. Följande citat visar på hur ungdomarna skildras i en av artiklarna:  

På en nätsajt där många förortsungdomar bloggar flödar känslorna i felstavade men vältaliga 
inlägg som öser galla över polisen och "le batar Sarko" (ungefär "skitstöveln Sarko").50

Ungdomarna framställs inte heller på något ställe i artiklarna som intelligenta, rationella eller som 
om de tänkt igenom sina handlingar. Journalisterna skriver bland annat: "Att bränna bilar är deras 
sätt att uttrycka sig."51 Här är det bilden av ett gäng omogna, känslofyllda, rotlösa och kulturlösa 
aktörer som träder fram. Journalisterna påpekar till exempel gång på gång hur ungdomarna på 
olika sätt säger att de tycker att det är inrikesminister Nicolas Sarkozys provokationer som har 
framkallat händelserna.52 När forskare och andra experter å andra sidan menar att händelserna 
framför allt beror på arbetslöshet och utanförskap och inte på Sarkozys uttalanden, fördummas 
de människor som envisas med att skylla på inrikesministern. Våldet och upproret framställs 

                                                 
47 Petersson, (1983), s. 34-36 
48 DN 8/11-2005, s. 16-17, Folket i förorten har fått nog av brinnande bilar (Marianne Björklund), DN 12/11-2005, 
s. 2, När den sista bilen brunnit (Ledare), DN 11/11-2005, s. 24-25, En revansch på samhället - men utan hopp 
(Ingrid Hedström), DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström) 
49 DN 11/11-2005, s. 43, INSÄNDARE: Här svallar inte känslorna så lätt (Ulf Hedberg) 
50 DN 3/11-2005, s. 17, Kravaller bränsle i förvalskampanj (Ingrid Hedström) 
51 DN 10/11-2005, s. 22, Kvinnorna välkomnar utegångsförbudet (Marianne Björklund) 
52 DN 3/11-2005, s.17, Våldet i Paris sprider sig (Marianne Björklund), DN 3/11-2005, s. 17, Kravaller bränsle i 
förvalskampanj (Ingrid Hedström), DN 4/11-2005, s. 26-27, Förorten har förvandlats till krigszon (Marianne 
Björklund), DN 6/11-2005, s. 14, Våldet sprider sig i Frankrike (Marianne Björklund), DN 6/11-2005, s. 14, Politisk 
kris hotar inrikesminister Sarkozys ställning (Ingrid Hedström), DN 7/11-2005, s. 16, Fransk regering i krismöte 
efter tionde brandnatten (Tove Nandorf och Marianne Björklund), DN 9/11-2005, s. 20-21, Här tändes gnistan till 
upploppen (Marianne Björklund) 



 15

därmed endast som just våldsamt och därmed meningslöst. Att reagera på detta sätt på grund av 
två tonårspojkars död framstår som överdrivet och praktiskt taget onödigt.  

Om aktörerna på något ställe framställs som organiserade, menar journalister och andra 
förortsbor att de främst blir det via hierarkiska machokulturer och/eller islamistiska grupper som 
på grund av ungdomarnas identitetskris har möjlighet att locka dem till att på olika våldsamma 
sätt visa sitt missnöje. 

Reportrar som finns på plats i de franska förorterna beskriver flera gånger hur ungdomarna 
de pratar med är ”ivriga” att berätta om sina liv, hur tonåringarna berättar ”målande historier” 
om vad som hände de två pojkarna som dog i transformatorstationen.53 Här framstår 
ungdomarnas berättelser som överdrifter eller som om de hittat på delar av historien. 
Journalisterna beskriver också hur ”känslorna svallar” hos aktörerna och att det hos aktörerna 
känns ”berusande att få hela världens ögon på sig”.54 Här kan läsaren uppfatta ungdomarna som 
barnsliga och att det är känslor och inte deras verkliga situation som är orsaken till deras 
handlingar:  

Via mejl och sms hetsar ungdomar varandra att gå till attack i centrala Paris. ”Vi bränner 
Eiffeltornet.”, ”Vi går mot Champs-Élysées.”55

Analytikerna skriver hur ungdomarna lätt inspireras av andra händelser runt om i världen som 
fått stor uppmärksamhet, men de spår under senare delen av den utvalda perioden hur upproren 
bara är något ungdomarna gör för en tid, att händelser endast är ett slags uppblossat våld och att 
aktörerna snart tröttnar och ”ger upp sina revolutionsdrömmar”.56   

Ungdomarna framställs alltså som omogna och utan identitet. Paradoxalt framställs de 
också som organiserade och därmed farliga för det övriga samhället. Dagens Nyheters 
journalister, experter och politiker reflekterar och spekulerar över om det kan hända även i 
Sverige.57 Men bakom båda beskrivningarna framträder en rädsla för de människor som på olika 
sätt uttrycker sin ilska. Att ge bilden av ett gäng omogna tonåringar tyder på att man som 
journalist på olika sätt vill osynliggöra aktörernas kamp och därmed tona ner rädslan. Att ge 
bilden av aktörerna som organiserade, förstärker bilden av en farlig grupp som på olika sätt måste 
stoppas, kontrolleras och avskiljas. Båda dessa bilder förenklar de orsaker till varför aktörerna gör 
uppror och därmed också vilka åtgärder som är lämpliga att sättas in för att ”få bort ungdomarna 
från gatorna”. Den mer komplexa bilden av ungdomarna som intelligenta, tänkande och 
reflekterande människor finns inte. Det finns i och med detta också en ovilja till att länka 
historiens många revolter till varandra och därmed ge dem större betydelse. 
                                                 
53 DN 9/11-2005, s. 20-21, Här tändes gnistan till upploppen (Marianne Björklund), DN 11/11-2005, s. 24-25, En 
revansch på samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström), DN 12/11-2005, s. 19 Hot om nya attacker i Paris 
(Ingrid Hedström), DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström) 
54 DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström) 
55 DN 12/11-2005, s. 19, Hot om nya attacker i Paris (Ingrid Hedström) 
56 DN 13/11-2005, s. 4, Frihet, jämlikhet och jävelskap (Niklas Ekdal) 
57 DN 14/11-2005, s. 2, Den svenska sociala bomben (DN-ledare), DN 9/11-2005, s. 2, Det kan hända här (Ledare), 
DN 11/11-2005, s. 23, "Paris kan inspirera till bråk" (Ole Rothenborg) 
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Manlig värld 
De människor som ligger bakom händelserna framhävs också utan undantag som unga män, 
killar eller pojkar. Det är pojkar som jagas av polisen, det är pojkar som börjar sätta eld på bilar 
och det är pojkar som syns på gatorna i Paris. När Dagens Nyheter senare börjar analysera 
problemen framhäver man förorten och den värld som aktörerna vistas i som en värld byggt 
kring strikt hierarkiska kulturer. Förorten beskrivs vara en hård manlig värld där det är männen 
som vet vad som gäller i varje läge, de unga männen beskrivs vara de som styr och bestämmer 
förortens ”regler”:  

Mohamed, Mamadou och de andra som står i en klunga och pratar med spelande ögon kunde 
lika gärna ha varit en klunga buspojkar på Söder på 1930-talet. Men de lever i en hårdare värld, 
och till skillnad från Anderssonskans Kalle möter de ingen snäll kvarterspolis eller ryande 
portvakt med ett hjärta av guld som med fast men vänlig hand kan föra dem på rätt väg.58

Det beskrivs också hur dessa unga män ofta känner sig hemma och trygga i förorten och att de 
därför sällan lämnar den för ett annat liv (bättre liv?) bortom den ”begränsande” förorten. I en av 
artiklarna jämförs förorten med den svenska glesbygden där männen bor kvar, medan kvinnorna 
flyttar ifrån byn in till stan: 

Det låter bekant på något sätt, och plötsligt anar jag en hisnande parallell mellan det franska 
förortsgettot och svensk glesbygd. I Jokkmokk som i Clichy-sous-Bois råpluggar flickor för att 
komma bort medan pojkarna stannar hemma och socialiseras in i en trygg men begränsad 
mansvärld.59

Här finns även en koppling - om än motsatt - till de unga kvinnor och tjejer det berättas om i 
artiklarna. De framställs som skrämda och rädda, och i motsats till killarna, passiva i de aktiviteter 
de unga männen engagerar sig i.60 Tjejerna blir på det sättet offer för de unga männens 
meningslösa våldsgärningar. Samtidigt framställs de, också i motsats till killarna, som intelligenta 
och rationella, - något som i annat fall brukar sammankopplas med det manliga genuset. Tjejerna 
anser till exempel att killarnas handlingar är omogna och ogenomtänkta. Tjejerna framställs på 
detta sätt som duktiga, journalisterna beskriver hur de studerar hårt för att lyckas ta sig vidare i 
livet, bort från de problembelastade förorternas begränsade värld.61

Men varför framställs killarna respektive tjejerna på det här sättet i artiklarna? Varför denna 
homogena bild av hur killarnas och tjejernas liv ser ut i förorten? Det kan tyda på något jag skrev 
om i tidigare avsnitt där jag menade att journalister gärna förenklar bilden av aktörerna för att på 
ett enklare sätt få ett grepp om dem och kontrollera dem. Extra tydligt blir detta då det i en artikel 
finns ett försök till att komplicera bilden något. Där skrivs det nämligen om rörelsen Ni Putes Ni 
Soumises, Varken hora eller kuvad, som startades av just tjejer i de franska förorterna som 

                                                 
58 DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström) 
59 Ibid. 
60 DN 10/11-2005, s. 22, Kvinnorna välkomnar utegångsförbudet (Marianne Björklund), DN 11/11-2005, s. 23, 
"Paris kan inspirera till bråk" (Ole Rothenborg), DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid 
Hedström)  
61 DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström) 
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vägrade bli instoppade i något av de stigmatiserade facken.62 Rörelsen tyder på att det faktiskt 
finns starka, självsäkra, aktiva och kanske till och med revolterande tjejer som vill något annat. 

 Att jag skrev ”försök” betyder att denna del av artikeln är just ett försök, och att den 
egentligen inte alls verkar passa in i den övriga texten. Rörelsen nämns mycket kort i artikeln och 
här finns heller ingen analys eller reflektion kring fenomenet. Denna del av texten blir främmande 
för resten av texten vilket i enlig mig gör den irrelevant och mindre intressant, detta tyder i sin tur 
på hur dominerande den rådande diskursen är. 

 

Machokultur 
Aktörerna beskrivs utöver detta också ha en stor portion attityd, de är kaxiga, tuffa och macho, 
de har en hård attityd till sin omvärld. Journalisterna beskriver hur de svär, spottar och muckar 
och att de inte vill prata med någon. Många gånger beskrivs aktörerna utförligt,63 här beskrivs 
både kläder, uttryck och engagemang.  

- Vi har förklarat krig mot polisen, säger Mohamed tufft. Han är en piggögd 14-åring med ett 
smittande leende, en spelevink hade man sagt i en annan tid och på en annan plats, men just nu 
poserar han i sin moderiktigt säckiga ljusblå träningsoverall och med den tjocka guldblänkande 
kedjan om halsen som en del av den franska förortsgerilla som de senaste veckorna fått 
Europa att bäva.64

Ibland beskrivs de så utförligt att jag frågar mig varför, och varför journalisterna inte beskriver de 
andra personerna som är med i artiklarna - forskare, politiker eller andra förortsbor - lika 
utförligt. Dessa framstår, i motsats till de unga killarna, som objektiva och nästan osynliga. 
Dagens Nyheters reportrar tar sig också till Rosengård - en förort i Malmö, för att jämföra 
killarna som bor där med killarna som bor i Frankrikes förorter: 

DN frågar om de tror att de franska kravallerna kan sprida sig hit. - Jag hoppas det, säger en av 
pojkarna kaxigt. Han har inget svar när vi frågar varför.  

En annan yngling fyller i. - Allt är samhällets fel, vi får inga jobb. När vi frågar vad han skulle 
vilja ha för jobb rycker han bara på axlarna. Det är ingen fråga man svarar på inför gänget. Här 
är det attityden som gäller. En machoattityd med svällande tuppkammar.65

Journalisterna framhäver också aktörernas sätt att se på det övriga samhället. Här tar de hjälp av 
olika forskare och experter för att legitimera texternas innehåll. Forskarna menar bland annat att 
ungdomarna i dessa områden ser det övriga samhället som fienden. Därför blir det egna området, 
förorten, något som ungdomarna ser som sitt ”revir” och tar makten över, forskarna menar att 
                                                 
62 DN 10/11-2005, s. 22, Kvinnorna välkomnar utegångsförbudet (Marianne Björklund) 
63 DN 3/11-2005, s.17, Våldet i Paris sprider sig (Marianne Björklund), DN 3/11-2005, s. 17 Kravaller bränsle i 
förvalskampanj (Ingrid Hedström), DN 6/11-2005, s. 14, Politisk kris hotar inrikesminister Sarkozys ställning (Ingrid 
Hedström), DN 11/11-2005, s. 23, "Paris kan inspirera till bråk" (Ole Rothenborg), DN 11/11-2005, s. 24-25, En 
revansch på samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström), DN 13/11-2005, s. 4, Barbro Hedvall: Då var det 1968 
(Barbro Hedvall), DN 19/11-2005, s. 28, Flickor lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström) 
64 DN 11/11-2005, s. 24-25, En revansch på samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström) 
65 DN 11/11-2005, s. 23, "Paris kan inspirera till bråk" (Ole Rothenborg) 
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ungdomarna här bland annat skapar sina egna lagar, normer och regler. Förorten blir på det här 
sättet rättvisans värld och omvärlden blir orättvisans värld.  

Forskare beskriver också den hierarkiska machokultur som finns hos de ungdomar som bor 
i dessa områden, som bygger på ålder, styrka och pengar. Forskarna förklarar till exempel 
brändernas omfattning med att bränderna blivit till en tävling mellan de olika förortsgängen; 
bränner det ena förortsgänget 25 bilar under en natt måste det andra förortsgänget bränna 30 
bilar nästa natt, och så vidare. Frågan är hur resten av världen ser ut? Bygger inte också den, 
generellt sätt, på ålder, styrka och pengar? Om det är så, vad är det då som skiljer denna 
”förortskultur” från det övriga samhället? Att framhäva att det är just bara förorten som ser ut på 
det här viset ger ingen rättvis bild. Förorten är, som alla andra ställen i samhället ett mycket 
komplext och heterogent samhälle, fullt av olika typer av kulturer och livsstilar.  

 

Utanförskap och isolering 

Isolerade från det övriga samhället 
Ett av de starkaste kännetecknen hos aktörerna är att de inte är, eller inte känner sig som en del 
av det övriga/”normala” samhället. Aktörerna beskrivs som bland annat utstötta, bortglömda, 
bortsorterade, icke-franska och isolerade. De beskrivs vara tvingade in i ett utanförskap, vad 
gäller både arbetsmöjligheter och utbildningsmöjligheter. Detta gör att de framställs som 
människor utan hopp, utan framtidstro och utan motivation till att arbeta.  

Men människorna beskrivs inte bara som isolerade av det övriga samhället. På grund av 
sitt, av samhället påförda utanförskap, beskriver journalister och experter hur de även isolerar sig 
själva på olika sätt. Exempelvis genom att inom förorten skapa egna kulturer, så som 
ungdomskulturer och machokulturer. De utpekas även för att skapa kommunitaristiska 
samhällen, både religiösa och etniska sådana, som inte vill ”beblanda” sig med det övriga 
samhället. En av de som journalisterna kallar för experter säger till exempel:  

- Sedan måste man inse och acceptera att många invandrare vill leva segregerat. De flesta vill 
gärna ha ett arbete, men det betyder inte att de vill ha med Sverige att göra i övrigt. Det finns 
en fallande skala från ren isolering till att man vill leva med landsmän som förstår ens kulturella 
liv. Man vill skydda gruppen från ett svenskt, moraliskt förfall.66

Experter fortsätter och menar att allt detta skapar en hård men trygg värld för de människor som 
bor i områdena att fly till, men som uppfattas skrämmande och osäker utifrån. Här finns en syn 
på kultur som någonting statiskt och essentiellt, vilket ger en missvisande bild av kultur som i 
själva verket är någonting som hela tiden skapas, förändras och omformas.67

Platsen där händelserna utspelar sig skildras också som en mycket isolerad plats, en plats 
ute i periferin, utanför det övriga samhället, dit man åker endast om man tvingats bosätta sig där. 

                                                 
66 DN 11/11-2005, s. 23, "Paris kan inspirera till bråk" (Ole Rothenborg) 
67 Winther Jörgensen & Phillips, (2000), s. 124-127 
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Områdena framställs på flera ställen i artiklarna som tillhörande ”en helt annan värld”.68 De 
beskrivs också som en deg som ”jäser”.69 Förorten framställs som en plats med gott om problem 
som är svåra eller näst intill omöjliga att bekämpa eller lösa eftersom de hela tiden ”sväller”. I 
artiklarna skildras dessa områden som sociala och ekonomiska getton, förfallna och sjaskiga 
höghusområden i betong där det råder stor misär. I förorten finns heller ingenting att göra, här 
råder kaos och människorna som bor här känner hopplöshet och desperation över sin situation. 
Att använda metaforen ”jäsande deg” tyder också på en föreställning om förorten som en plats 
som inte går att förändra. Här finns inga positiva möjligheter. Detta är, menar författarna till 
Miljonprogram i media, en bild som återkommer gång på gång i media, vilket konstruerar berättelser 
om dessa områden som antas vara mer representativa än andra.70 Media ger på detta sätt den 
”normala” bilden av förorten och mediakonsumenterna uppfattar i sin tur denna återkommande 
bild som den riktiga. Detta får ödesdigra konsekvenser för hur de människor som bor i dessa 
områden uppfattas och behandlas av det övriga samhället, vilket de påpekar själva i artiklarna: 

Många som DN träffat nämner att det är omöjligt att ens få sin ansökan läst om siffran 93 står 
i postnumret. Den siffran visar att brevet skickats från regionen Seine-Saint-Denis nordöst om 
Paris i vars förorter bränderna började. De sorteras bort direkt, utan chans, upplever de 
boende.71

Kontrasten till centrum, ”hjärtat av Paris”, är enorm. Här råder lugn och ordning, människorna 
som bor här har, i motsats till förortsborna, bättre möjligheter till både jobb och utbildning. I 
centrum bor de som har resurser och här finns det gott om goda förebilder och framtidstro. Här 
är poliserna ”snälla” och de som bor här är goda självständiga medborgare. Här är samhället 
också modernt, välordnat och socialt högutvecklat. Förorten däremot, menar artiklarnas 
författare, är innesluten i sig själv, den har inte med den övriga världen att göra och eftersom 
människorna som bor här griper till kollektivt och primitivt våld, hör förorten till det 

                                                 
68 DN 3/11-2005, s. 17, Våldet i paris sprider sig (Marianne Björklund), DN 4/11-2005, s. 26-27, Förorten har 
förvandlats till krigszon (Marianne Björklund), DN 4/11-2005, s. 26-27 Ungdomar till fortsatt attack i Paris 
(Marianne Björklund), DN 7/11-2005, s. 1, Våldet har spridit sig till centrala Paris, DN 7/11-2005, s. 16, Fransk 
regering i krismöte efter tionde brandnatten (Tove Nandorf och Marianne Björklund), DN 7/11-2005, s. 4, 
KULTUR: Paris brinner. Hätskt och hårt mellan rika och fattiga. (Maria Schottenius), DN 9/11-2005, s. 2, Det kan 
hända här (Ledare), DN 9/11-2005, s. 20-21, Här tändes gnistan till upploppen (Marianne Björklund), DN 11/11-
2005, s. 24, "Tyskland kan inte jämföras med Frankrike" (Thomas Hall), DN 11/11-2005, s. 24-25, En revansch på 
samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström), DN 12/11-2005, s. 2, När den sista bilen brunnit (Ledare), DN 
12/11-2005, s. 4, KULTUR: Öppet brev från mödrarna. "Vänd er inte mot Frankrike" (Tove Nandorf), DN 12/11-
2005, s. 4, KULTUR: Fransk förträngning. Medierna ironiserar över utländska överdrifter (Susanne Pagold), DN 
15/11-2005, s. 16 Fransk undantagslag kan gälla i tre månader (Ingrid Hedström), DN 19/11-2005, s. 28, Flickor 
lämnar byn pojkar stannar (Ingrid Hedström), DN 23/11-2005, s. 27, INSÄNDARE: Utanförskap i förort inget nytt 
problem (Fredrik Granström Eskilstuna), DN 25/11-2005, s. 9, Missgynnade invandrare raserar franska modellen 
(Marianne Björklund), DN 25/11-2005, s. 9, EKONOMI: "Det finns ingen jämlikhet, mindre frihet och inget 
broderskap" (Disa Håstad)  
69 DN 3/11-2005, s. 17, Kravaller bränsle i förvalskampanj (Ingrid Hedström) 
70 Ericsson, Molina & Ristilammi, (2002), s. 32 
71 DN 25/11-2005, s. 9, Missgynnade invandrare raserar franska modellen (Marianne Björklund) 
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förmoderna, det förgångna. Konstruktionen av dessa två områden som dikotomier gör att läsarna 
tvingas positionera sig mellan ”gettot” och ”den lugna gatan i hjärtat av Paris”. Detta är enligt 
mig ett tydligt exempel på de maktrelationer som finns mellan media och dess konsumenter.72  

Det primitiva våld det skrivs om i artiklarna förekommer dock inte bara i förorten, utan 
förekommer även på andra ställen. Detta finns tydliga exempel på i och med de stora protester 
och demonstrationer runt om i välden som på senare tid växt till en väldig proteströrelse. Genom 
att kalla dessa uppror för förortskravaller73 och att kalla de människor som är med i upproren för 
”förortsgerilla”74 förknippas dock dessa människor och dessa områden med otrygghet, våld och 
aggressivitet. En negativ diskurs om förorten tornar upp.  

Att uppror uppstår beror inte bara på hur det ser ut där människor bor, och att skylla 
upproren på att det i ett område exempelvis finns dåligt med grönområden och offentlig service, 
och att husen är nedslitna, blir ett hån mot de människor som menar att det är den rådande 
strukturen och den ojämna maktfördelningen som orsakar deras frustration. 

Journalisterna skyller också utanförskapet på de stora klyftor som finns mellan folket och 
eliten, mellan de fattiga och de rika. Journalisterna menar att det finns ett stort avstånd mellan 
dessa båda parter och att kommunikationen mellan dem är dålig eller inte existerar. Hellre ser 
journalisterna, men även politikerna och den övriga franska befolkningen, att aktörerna bakom 
upproren och den franska staten borde mötas i dialog. Efter en veckas uppror går den övriga 
franska befolkningen bland annat ut i demonstration där de säger: ”Nej till våld, ja till dialog”.75 
Dessa demonstrationer ses av journalisterna som ett sunt tecken i reaktion mot upproren. Brune 
skriver om hur media ofta anser det vara acceptabelt och ser med blida ögon på just 
argumentation eller dialog mellan två parter. Hon menar också att olika typer av demonstrationer, 
så länge de är fredliga, är helt gångbara, medan olika typer av våldshandlingar inte accepteras.76  

Men då uppstår frågan: Dialog med vem, och dialog till vad? Har inte de människor som är 
med i dessa uppror under lång tid sökt föra fram sina budskap till den grupp av människor som 
de tidigare röstat på och litat till? Har inte den franska eliten, och frågan är om inte hela den 
europeiska eliten, snarare under många år förvärrat dessa människors situation, genom att 
exempelvis försämra människors arbetsvillkor, anställningsavtal och möjlighet till arbete, och på 
olika sätt diskriminerat dessa människor och inte tagit deras situation på allvar?  
 

Arbetslösa  
Utanförskapet beskrivs i första hand bero på den höga arbetslösheten, som påstås ligga på 
omkring 40 % i de problembelastade områdena. I artiklarna skyller journalisterna på att 

                                                 
72 Ericsson, Molina & Ristilammi, (2002), s. 39 
73 DN 23/11-2005, s. 21, Fransk strejk stoppade stora delar av tågtrafiken (Ingrid Hedström) 
74 DN 11/11, s. 24-25, En revansch på samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström) 
75 DN 6/11-2005, s. 14, Våldet sprider sig i Frankrike (Marianne Björklund) 
76 Brune, (1998), s. 115 
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människor, på grund av brister i det franska språket, dåliga möjligheter till bra utbildning, rasism 
och diskriminering, inte tar sig in på arbetsmarknaden. Om de mot förmodan skulle göra det, 
beskriver journalisterna hur de ofta får ta de jobb som ingen annan vill ha. Människorna beskrivs 
många gånger leva i misär, fattigdom, desperation och hopplöshet, man menar att de lever 
utanför den ”normala” ekonomin.77 Vissa förortsbor menar att ungdomarna och aktörerna 
bakom upproren många gånger, istället för att ta skitjobben, handlar med droger, och att det är 
deras enda sätt att tjäna pengar.78 Andra menar att de på grund av sitt utanförskap tvingas ta de 
bidrag som staten ger, vilket gör att de blir beskyllda för att utnyttja statens resurser.79 En tredje 
part menar att människorna som bor i de utsatta områdena inte vill arbeta och att de utnyttjar det 
franska samhället genom de bidrag som finns att tillgå.80  

Orsakerna till händelserna beskrivs alltså bero på den höga arbetslösheten, vilket gör 
ungdomarna frustrerade och arga på det franska systemet. Men arbetslösheten som sådan 
problematiseras dock inte, då det i det franska samhället likväl som i det svenska samhället är ont 
om jobb. Det finns helt enkelt mindre jobb att tillgå idag än under tidigare historiska epoker. 
Delvis på grund av industrialiseringen och effektiviseringen av produktionen, delvis på grund av 
att vinsterna av effektiviseringen fördelas ojämnt mellan befolkningen,81 delvis på grund av att 
jobben flyttas till andra delar av världen. Detta gör att förortsborna i stort sett utgör det som 
Bauman kallar för underklassen, som på grund av brist på jobb, dåligt betalda jobb och usla 
arbetsplatser tvingas till utanförskap, arbetslöshet och ibland svartjobb. Denna beskrivning finns 
bara på några få ställen bland artiklarna, vilket tyder på att journalisterna gärna blundar för att det 
fortfarande finns klassmotsättningar inom det franska samhället och inom övriga samhällen. 
Beskrivningen är dock enligt mig den mest sanningsenliga beskrivningen av upprorens aktörer 
och de människor som bor i de problembelastade områdena.  

Det som i artiklarna framhålls vara lösningen på problemet med arbetslösheten är att det 
franska samhället måste ta bort de stela regler som finns på arbetsmarknaden, som fortfarande 
kräver drägliga löner, hjälplig anställningstrygghet och relativt höga skattesatser. De svenska 
ekonomer och politiker som kommer till tals i artiklarna menar att problemen i Frankrike, men 
även liknande problem i Sverige, skulle avhjälpas om politiker satsade mer på fri företagsamhet, 
fria lönesättningar och liberalare regler för arbetsgivare, vilket bland annat skulle göra det lättare 
att nyanställa, men också lättare att göra sig av med folk. 

                                                 
77 DN 4/11-2005, s. 26-27, Förorten har förvandlats till krigszon (Marianne Björklund), DN 8/11-2005, s. 17, "Läget 
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(Ledare), DN 11/11-2005, s. 24-25, En revansch på samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström), DN 12/11-2005, 
s. 2, När den sista bilen brunnit (Ledare), DN 13/11-2005, s. 4, Frihet, jämlikhet och jävelskap (Niklas Ekdal) 
78 DN 4/11-2005, s. 26-27, Förorten har förvandlats till krigszon (Marianne Björklund), DN 7/11-2005, s. 16, Fransk 
regering i krismöte efter tionde brandnatten (Tove Nandorf och Marianne Björklund) 
79 DN 14/11-2005, s. 2, Den svenska sociala bomben (DN-ledare) 
80 DN 25/11, s. 9, EKONOMI: "Det finns ingen jämlikhet, mindre frihet och inget broderskap" (Disa Håstad) 
81 Petersson, (1983), s. 15 
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De som står utanför måste få kunna konkurrera med lägre lön och myndigheterna måste få 
bort alla protektionistiska hinder för att få öppna taxirörelse, frisersalonger, butiker och andra 
småskaliga företag som överallt i världen är nykomlingarnas chans.82

Att ge dessa lösningar på problemen är givet för en tidning som Dagens Nyheter som utger sig 
själv för att vara liberal. Men de speglar också de modeller politiker och makthavare använder sig 
av, idag mer än någonsin förut. Dessa ekonomiska åtgärder men även de sociala åtgärderna jag 
återkommer till nedan, är helt enkelt skrivna utifrån en tydlig diskurs om hur samhället ska vara 
ordnat. Men de speglar också vilket ideologiskt tänkande - och därmed vilka medvetna politiska 
beslut - som finns hos dagens makthavare. Det finns exempelvis inte i någon artikel exempel på 
tankar eller reflektioner kring helt andra sätt att forma samhället på. Och om det finns någon 
kritisk röst som kommer till tals, ofta forskare, som menar att det sätt på vilket samhället är 
strukturerat just nu är galet eller helt fel,83 får dessa röster tala på de något undangömda 
kultursidorna som inte läses av alla typer av läsare.  
 

Brister i den franska politiken 
Upproren beskrivs också bero på en mängd olika brister i det franska samhället. Journalisterna 
pekar speciellt på bristerna i de problemtyngda förorterna. Bland annat påstår de att problemen 
beror på nedskärning av närpolis, nedskärning av resurser till skolorna, nedslitna bostäder, färre 
sociala sammanhang för unga att vistas i och föräldrarnas hämmade kapacitet till att leda sina 
barn på rätt väg. När jag läser om vilka åtgärder som journalister och analytiker menar måste 
sättas in för att hejda fler uppror från att bryta ut, verkar de nästan förutbestämda. Nu vill 
journalisterna och experterna att politikerna sätter in fler närpoliser, ger mer resurser till skolorna 
och rustar upp de nedslitna bostäderna.  

Våldsgängen kan bara behålla sitt grepp så länge människor inte har någon annan att vända sig 
till. Civil polis på plats, inte ditkommenderad kravallpolis, är första steget mot lugn i Clichy-
sous-Bois och alla våldshärjade orter.84

Alla dessa beskrivningar på ”lösningar” vittnar, som jag skrev tidigare, om vilken ideologi och 
”vilka kulturella koder som gäller i ett samhälle vid en viss tid”.85  

Å andra sidan skyller journalisterna på den franska socialistregeringens politik som 
journalisterna menar inneburit begränsad frihet för de människor som kommer till Frankrike från 
andra länder. Analytiker som kommer till tals i artiklarna säger rakt på sak att dessa människor, på 
grund av Frankrikes hårda skattepolitik inte har möjlighet att sätta sina egna löner och därmed 
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vara med och konkurrera på arbetsmarknaden. Dessa journalister anser också att Frankrike har 
ett för centraliserat utbildningssystem som begränsar friheten för skolor att själva bestämma vilka 
lärare och vilken lön dessa lärare ska ha. Och trots de omfattande uppror som uppstod i Los 
Angeles 1992 och som liknar höstens uppror på många sätt, pekar journalister på USA som ett 
föredömligt land vad gäller både integration, assimilation och arbetslöshet. Journalisterna 
beskyller också den franska socialistregeringen för att försöka få bort krisen med hjälp av en 
frikostig bidragspolitik och menar att Frankrike inte längre har råd med en generös 
välfärdspolitik.86  

Men om Frankrike hade ”haft råd” med en generös bidragspolitik, hade det franska 
samhället då sett ut som det gör nu? Beror inte problemen på det liberala system som Frankrike 
byggt sin politik kring? Det system där vissa människor tvingas till fattigdom för att andra ska ha 
tillgång till stora resurser. Att kritisera den franska bidragspolitiken är alltså egentligen inte av så 
stort intresse. Att däremot strunta i att sätta in dessa uppror i ett större sammanhang än så, är att 
förenkla och göra upproren till något oväsentligt, när de i själva verket är en del av kampen hos 
de människor som har mindre resurser än andra. Denna förenkling tyder återigen på en rädsla för 
vad dessa resurssvaga människor, med mer egen makt, skulle kunna göra.  

 

”Invandrartäthet”  
En stor del av utanförskapet beskrivs bero på att majoriteten som bor i de problembelastade 
förorterna är invandrare. Journalisterna skriver att aktörerna många gånger har utländskt, framför 
allt Nordafrikanskt ursprung, och detta gör de, trots att de faktiskt syftar på andra eller till och 
med tredje generationens invandrare, alltså barn eller barnbarn till de människor som på 60-talet 
invandrade till Frankrike. Att nämna att aktörerna har invandrarbakgrund gör samtidigt att de 
positioneras som en grupp som kommer utifrån, de är inte som vi.87  Journalisterna skriver att 
dessa människor ofta kommer från någon av Frankrikes gamla kolonier och att de sökt sig till 
moderlandet som de trodde sig ha viss kulturell gemenskap med. Troligen har de människor som 
för många år sedan kom till Frankrike inte bara sökt sig dit av kulturella skäl, dessa människor 
hade förmodligen framför allt både ekonomiska och sociala skäl till varför de flyttade till 
Frankrike.  

Om dessa människor skrivs det också att de ofta är hänvisade till miljonprogramsområden 
och att de på grund av dåliga språkkunskaper, brist på uttrycksförmåga och sitt utländska namn, 
har svårt att ta sig in i det franska samhället. Därmed blir möjligheterna till att få ett jobb 
begränsade, följden blir ett utbrett bidragsberoende. Ett bidragsberoende som invandrarna i några 
artiklar beskylls utnyttja:  

Företagen måste öppna sig för mera jobb, menar Marlyse, bank-ekonom. Men det är inte heller 
rimligt att staten ska fortsätta att föra en bidragspolitik som ger alla immigranter rätt att ta hit 
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enorma familjer, med flera hustrur. Jag tycker inrikesminister Nicolas Sarkozy gör rätt när han 
vill vara hårdare. 88

Detta bidragsutnyttjande, skriver Brune, är i media en återkommande bild av de människor som 
invandrat till Sverige.89 Just detta citat bevisar också hur Dagens Nyheters journalister är allt 
annat än objektiva i sina artiklar - trots att tidningen själv påpekar att objektivitet är ett av deras 
främsta rättesnören.  

Utanförskapet förklaras i artiklarna också bero på att ”nykomlingarna”, på grund av höga 
franska skatter och en förslöande bidragspolitik, inte har möjlighet att starta egna företag och 
konkurrera med billig arbetskraft. Det finns också beskrivningar av hur det hos invandrarna finns 
ett ”djupt och hett” hat mot Parisarna för deras hat mot araberna.90 Experterna som kommer till 
tals i artiklarna menar att det är på det här sättet som invandrarna isoleras och isolerar sig själva 
från det övriga franska samhället - de lever helt enkelt i ett ”vi- och dom”-förhållande. 

Detta ”vi- och dom”-förhållande problematiseras inte i någon av de artiklar som skrivs 
under den utvalda perioden. Det är endast invandrarna som framstår befinna sig i detta ”vi- och 
dom”-förhållande. Den övriga franska befolkningen beskrivs utsätta invandrarna för olika typer 
av diskriminering och därmed olika typer av utanförskap, men artiklarna talar sällan om hur den 
övriga franska befolkningen uppfattar sig själva eller hur de människor som invandrat uppfattar 
den övriga franska befolkningen. Jag tolkar det som att journalisterna, i och med detta, utgår från 
att upproren är invandrarnas problem och att upproren inte har något att göra med den övriga 
franska befolkningen.  

En av de sista artiklarna i den utvalda perioden talar om hur hälften av upprorens aktörer är 
människor som inte har någon invandrarbakgrund, att de tillhör den vita arbetarklassen:  

Ungdomsgängen är också väl integrerade. Hälften av dem sägs vara vit arbetarklass, givetvis 
utan arbeten, medan den andra hälften representerar alla möjliga nationaliteter.91  

Detta motsägelsefulla tyder återigen på att upproret är den undre klassens uppror, inte något 
rasuppror som några journalister vill få det att låta som.92  

Kanske finns här också en mörk underström som anknyter till Frankrikes koloniala förflutna 
när unga kravallbloggare väljer signaturer som "Nik la France", "Knulla Frankrike". Många av 
förorternas invånare har rötter i Nordafrika eller i Frankrikes forna kolonier i det svarta 

                                                 
88 DN 25/11-2005, s. 9, EKONOMI: "Det finns ingen jämlikhet, mindre frihet och inget broderskap" (Disa Håstad), 
DN 14/11-2005, s. 2, Den svenska sociala bomben (DN-ledare)  
89 Brune, (1998), s. 113 
90 DN 7/11-2005, s. 4, KULTUR: Paris brinner. Hätskt och hårt mellan rika och fattiga. (Maria Schottenius) 
91 DN 13/11-2005, s. 4, Frihet, jämlikhet och jävelskap (Niklas Ekdal) 
92 DN 4/11-2005, s. 26-27, Ungdomar till fortsatt attack i Paris (Marianne Björklund), DN 8/11-2005, s. 17, "Läget i 
Frankrike långt värre än i Sveriges förorter" (Maria Davidsson/TT), DN 9/11-2005, s. 21, Europas ledare oroade av 
utvecklingen (Thomas Hall), DN 11/11-2005, s. 23, "Paris kan inspirera till bråk" (Ole Rothenborg), DN 12/11-
2005, s. 4, KULTUR: Öppet brev från mödrarna. "Vänd er inte mot Frankrike" (Tove Nandorf), DN 14/11-2005, s. 
2, Den svenska sociala bomben (DN-ledare), DN 15/11-2005, s. 16, Djup klyfta mellan folket och eliten (Ingrid 
Hedström), DN 25/11-2005, s. 9, Missgynnade invandrare raserar franska modellen (Marianne Björklund)  



 25

Västafrika, och där finns i dag starka antifranska stämningar, bland annat efter Frankrikes 
militära ingripande i Elfenbenskusten.93

Det verkar finnas en vilja hos journalisterna och ledarskribenterna att dölja den verkliga 
konflikten, alltså klasskonflikten, med att genomgående betona aktörernas etnicitet och göra 
upproren till rasuppror.  

På 70-talet pratade samhällsforskare sällan om någon typ av etnisk segregation. Då sa man 
att problemen i förorterna främst berodde på inkomst- och ålderssegregation.94 Vad beror då 
dagens tal om ”kulturell” och etnisk segregation, som orsak till problemen i förorten, på? Vissa 
menar att det beror på en i samhället växande rasism och främlingsfientlighet. Andra menar att 
problemen i förorterna inte har kulturella eller etniska orsaker, utan att problemen i förorten 
egentligen bara beror på klasskillnaderna i samhället. Enligt Balibar och Wallerstein hör dessa 
båda, klasskillnader och rasism ihop, de förutsätter och grundar sig i varandra.95

Något annat som är värt att fundera över är varför journalisterna nu plötsligt, när det 
handlar om ”vita” aktörer, benämner dem som arbetarklass. Det finns, som jag skrivit tidigare, 
mycket få artiklar som benämner invandrarna som arbetarklass, dessa är invandrare och endast 
invandrare. Om detta skriver Mulinari och Neergaard, och trots att de har ett svenskt perspektiv, 
kan deras tankar föras över på situationen i Frankrike.96  

Journalisterna skriver också ofta att de problembelastade områden är ”invandrartäta”97 eller 
att många muslimer bor där. Detta kan få läsaren att tro att problemen beror på invandrarna eller 
muslimerna själva och inte på de problem som invandrarna och muslimerna utsätts för eller 
drabbas av när de kommer till Frankrike. Det kan också få läsaren att tro att många invandrare på 
ett och samma ställe är problematiskt eller farligt. Här utgår man återigen från invandrarnas 
situation. Varför skriver journalisterna till exempel inte om hur den rikare delen av den övriga 
franska befolkningens isolerat sig i andra områden?  

Andra journalister, men framför allt franska politiker som kommer till tals i artiklarna, 
framhåller att upphovet till upproren finns hos människor som kommer till Frankrike, men som 
inte anammar ”republikens värden”.98 Att inte anamma republikens värden ses som 
bakåtsträvande och outvecklat och ibland som rent asocialt. Att skriva på detta sätt tyder på en 
föreställning om invandrarna och deras ”kultur”, som tillhörande det förgångna. Detta kan 
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jämföras med Ekecrantz och Olssons analys av den journalistiska textens nutida 
tidskonstruktioner, där de bland annat menar att vissa diskurser förknippas med människor som 
tillhör en viss social klass. I massmedierna verkar: ”Framtiden hör hemma i maktens sfärer. På 
samhällets botten står allt still.”99

 

Muslimer som ”hamnat i en knepig sits” 
Invandrarna är inte bara från ett annat land, ofta skriver journalisterna att de är muslimer som på 
olika sätt ”hamnat i en knepig sits”.100 Man menar bland annat att muslimernas kulturella identitet 
inte går ihop med den franska kulturella identiteten. Problemen uppstår delvis av att muslimerna 
inte känner sig accepterade i det franska samhället, delvis av att man som muslim påverkas av den 
kulturkrock journalisterna och experterna menar att det innebär att komma till ett västerländskt 
land som Frankrike eller Sverige:  

- Unga muslimer i Sverige lever i en väldigt knepig sits. Deras familjer vill ofta överföra sin syn 
på vad flickor och pojkar bör göra, och det är ofta ganska patriarkala idéer. Samtidigt möts 
ungdomarna hela tiden av det västerländska samhällets jämlikhetsideologi som påverkar dem. 
Jag vet att många unga muslimer lever i denna känslomässigt spänningsfyllda situation. Det kan 
vara nog för att väcka en vrede som måste få utlopp.101

DN:s journalister låter även andra röster tala. De talar om hur upproren beror på bokstavstrogna 
muslimer som lockar till sig ungdomar som är vilse i sin muslimsk-franska identitet.  

För några bland dem öppnar sig också en annan utväg: tron och hängivenheten för en Sak. 
Bland dem rekryteras de som är beredda att kränga på sig en ryggsäck full av sprängmedel och 
stiga på en buss eller tunnelbana. Den radikala islamismen göds av desperationen hos 
människor som bor i Europa utan att känna sig delaktiga och - i en ytterligare variant - utan att 
vilja bli det.102

Dessa andra röster menar att dessa islamistiska grupper inte tycker att de behöver följa det 
franska samhällets regler och kan därför välja att göra sin röst hörd på andra, mer ”extrema” 
sätt.103 Brottet får härmed, menar Sernhede, sin förklaring i kulturen eller i etniciteten och inte i 
de sociala villkoren.104  Det som i slutändan framstår som det bästa alternativet är om alla dessa 
människor sekulariserades. Forskare talar i artiklarna bland annat om den ”blinda” staten som ett 
ideal, där religionen inte alls bör synas i det offentliga rummet.  

Å andra sidan förekommer det i några artiklar även röster från människor som själva ser sig 
som muslimer. Dessa människor menar att islam är en religion som fördömer allt våld, 
ungdomarnas likaväl som det våld poliserna utsätter ungdomarna för. De forskare som kommer 
till tals i dessa artiklar menar att de i åratal har hävdat att islam inte utgör något problem och att 
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det finns miljontals muslimer som tar till sig att de är européer och demokrater.105 De menar 
också att islam som religion existerar i den moderna tiden och att religionen som sådan ”inte alls 
är innesluten i sin helhet i ett förmodernt förflutet”.106 Hela detta resonemang tyder på att det 
finns muslimer som inte alls kan tillskrivas den stigmatiserade roll som många journalister ger 
dem. Men resonemanget tyder också på att det finns en ideal roll för muslimer att nå upp till, 
nämligen den västerländska. Den lyckade muslimen blir den som tillägnar sig så många som 
möjligt av de västerländska värdena. 

En del av orsakerna till upproren beskrivs alltså bero på muslimer som för det första, 
känner sig diskriminerade och utstötta av det franska samhället, som för det andra lockas av 
bokstavstroende och som för det tredje blir frustrerade över att polisens orespektabla sätt att 
hantera de muslimska traditionerna. Det finns emellertid, som jag nämnt tidigare, artiklar som 
konkret tillbakavisar att det endast skulle vara muslimska grupper bakom upproren. En artikel 
beskriver en man på motorcykel som slänger in en brandbomb i en moské.107 Den visar att 
aktörerna bakom upproren inte främst har några religiösa skäl. Den visar också att upprorens 
aktörer är människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder och att de framför allt ger sig 
på olika typer av institutioner som för dem symboliserar den styrande makten.  

 

Våldsverkare 

Gerillakrig 
Det sätt på vilket människorna bakom händelserna för det mesta skildras är som olika typer av 
våldsverkare. Journalisterna beskriver dem exempelvis som en ”förortsgerilla” som krigar mot 
polisen och den styrande makten och som aktörerna ser som fienden. Aktörerna beskrivs vilja ”ta 
revansch” på samhället eller få samhället att ”betala” för det utanförskap de utsatts för.108 
Aktörerna beskrivs bland annat som arga, aggressiva, våldsamma, galna och farliga. Genom att 
agera på ett ”gerillaliknande sätt”, menar journalisterna att aktörerna håller ett grepp kring andra 
förortsbor som blir till ”gisslan” i sitt eget område. 109 Här återkommer också beskrivningar om 
hur aktörerna isolerar sig; alla vet vem aktörerna är, men aktörerna vill inte prata med någon.  

Som helhet skildras händelserna gång efter gång som ett krig och platsen där händelserna 
utspelar sig skildras med olika ord och beskrivningar som en ”krigszon”.110 Här finns 
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beskrivningar av ungdomar som löper amok, hur de med hjälp av olaga medel som 
bensinbomber och stenar går till attack mot polisen, hur de bråkar, skriker och tänder eld på 
saker.  

Vi åker till en närliggande förort, Alnay-sous-Bois. Här står poliser och brandbilar lite här och 
var. Ändå slår lågorna vilda från fyra bilar ganska nära varandra utan att någon gör något.  
Brandmännen vågar inte gå in före polisen och polisen är rädda att bli attackerade med 
molotovcocktails och stenar, det har hänt tidigare kvällar. Röken stiger svart mot det gråa 
höghuset, folk står i fönster och på balkongerna och tittar. Det är mörkt på gatan, förutom 
bränderna. Till sist närmar sig polisen tätt intill varandra branden. De har hjälmar, tårgas och 
sköldar i högsta beredskap. De rör sig sakta och försiktigt.111

I det här citatet är det mycket tydligt vem som står på den goda, respektive onda sidan. På den 
goda sidan finns polisen som ”är rädda” och ”rör sig sakta och försiktigt”. På den onda sidan 
finns upprorens aktörer som ”attackerar med molotovcocktails och stenar”. 

En metafor som ständigt återkommer är beskrivningen av händelserna som något explosivt. 
Här används ord som ”krutdurk”, ”tickande bomb” och ”explosiv brygd” som alla beskriver 
händelserna som något farligt, avvikande och något som måste sättas stopp för.112 En annan 
metafor som återkommer är elden, som på olika sätt blir en utmärkande beskrivning av upproren. 
Journalister beskriver händelserna som ”eldiga”, jämför upproren med ”bränsle” och skriver 
rubriker som: ”Paris brinner”. För att beskriva hur upproren börjar dyka upp i andra förorter i 
Paris och i andra städer runt om i Frankrike, använder man ord som ”eldsvåg” och ”löpeld”. Den 
ultimata men något befängda ”kravalltermometern” blir att skriva hur många bilar som tänds på 
och hur många människor som grips under natten. Så här ser många av artiklarna ut: 

Natten lördag-söndag brann 1 300 bilar i hela Frankrike. Sju helikoptrar med specialkameror 
för att identifiera våldsverkarna cirkulerade över den franska huvudstaden och dess omnejd. 
349 människor arresterades. Samtidigt hade 2 300 extra poliser satts in för att motverka 
upploppen.113

Platsen för händelserna, alltså förorterna, som under senare delen av upproren även blir delar av 
de större städernas innerstäder, beskrivs på olika sätt som våldshärjade. Här ligger ”bilskelett” på 
gatorna, ”aska flyger i luften”, 114 tårgasgranater exploderar och byggnader av olika slag förstörs 
och bränns ner. Journalisterna skriver hur det i förorterna råder en aggressiv och hotfull 
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stämning. Man beskriver bland annat hur taxichaufförer länge inte vågat köra in där,115 hur 
polisen ständigt utför kroppsvisiteringar på människorna som bor där, hur övriga förortsbor 
gömmer undan sina bilar för att inte få dem uppbrända under natten och hur ungdomsgäng som 
styrs av ”höghusens egna lagar”116 drar runt på gatorna. Detta stämmer väl överens med 
Ericsson, Molina och Ristilammi som menar att tidningarnas ofta dramatiska och våldsamma 
skildringar av förorten ger en känsla av hot och ängslan.117 Slås förortens tidigare stigmatiserade 
position ihop med denna bild, resulterar det i en väl paketerad diskurs om förorten som är svår 
att rubba på. 

Den beskrivning av upproren som ständigt återkommer är att ”det brinner” eller att något 
är bränt. Bilar brinner, förorten brinner, Paris brinner, Eiffeltornet brinner, ja hela Frankrike 
brinner. Uppfattningen blir till slut att det brinner överallt.118 Denna beskrivning har under 
arbetet med analysen framstått som en, enligt diskursanalysens begrepp, nodalpunkt. Men varför 
använda just denna beskrivning? Delvis blir den en reducering av en mycket problematisk 
företeelse, delvis blir den en ideologisk beskrivning av samhället i stort. Att göra uppror eller 
revoltera skildras i och med denna beskrivning som något dumt och omoget, och samtidigt som 
något hotfullt och farligt.  
 

Brottslingar 
Beskrivningarna av aktörernas konkreta handlingar består ofta av olika typer av det som samhället 
ser som brottsliga handlingar, framför allt handlar det om att vandalisera och sticka bilar och 
byggnader i brand. Ofta beskriver reportrarna hur ungdomarna ger sig på ”oskyldiga” byggnader 
och lokaler som dagis och skolor, men även ”oskyldiga” privatpersoners egendom. Journalisten 
skrämmer här upp läsarna, vare sig han vill eller inte, och läsaren kanske tänker: ”Hur kan dessa 
människor ge sig på till och med sina småsyskons dagis?”. Aktörerna blir förövare och utpekas 
också som de skyldiga till upproren. Killar med invandrarbakgrund - de så kallade 
”invandrarkillarna” - som det ofta skrivs om i artiklarna, har enligt Brune via media fått en 
dubbelproblematik kring sig. De utgör å ena sidan en fara för samhället, men har å andra sidan 
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blivit en fara på grund av samhället som inte släppt in dem. De presenteras helt enkelt som offer 
som förr eller senare blir förövare.119  
Många gånger beskrivs aktörerna dock inte bara som tillfälliga gärningsmän utan som 
”halvkriminella” eller brottslingar som bland annat stjäl och förstör privatpersoners egendom.120 
Människor som bor i området, men som inte är med i upproren, tror bland annat att 
ungdomarna, på grund av arbetslöshet, ofta jobbar svart på olika sätt, fastnar i droger och 
knarkhandel. De tror också att ungdomarna många gånger ser den kriminella vägen som en 
möjlig karriär.121 Det finns också beskrivet hur många av aktörerna hör till den grupp invandrare 
som utnyttjar den franska staten,122 eller att de hör till de illegala invandrare som befinner sig i 
landet.123 Här görs aktörerna till brottslingar två gånger om och även här utpekas aktörerna vara 
de skyldiga. På det här sättet avsäger sig både journalister och den styrande makten ansvaret och 
skulden till upproren. Detta blir extra tydligt när journalisterna beskriver hur många människor 
som under nätterna blir gripna och dömda.  

Samtidigt finns det någon enstaka artikel som framhåller motsatsen:  

Upplopp i förorterna med brända bilar och bataljer med polisen har inträffat förut. Men den 
här gången har det spritt sig till hela Frankrike och fått många att undra om det ligger 
organiserade krafter bakom. Islamister kanske, eller organiserade kriminella gäng? Men så är 
det inte. Det anser regeringens egna underrättelseexperter som studerat upploppen. Inga 
islamistiska nätverk, ingen organiserad brottslighet.124   

Citatet visar på hur motsägelsefull Dagens Nyheters skildring av upproren är. 
 

”Frankrikes kravaller Europas kalla kårar”125

Det finns också beskrivningar av ungdomarna som revoltörer. En artikel berättar om ungdomar 
som talar om ”revolution och hämnd”126 I en annan artikel beskrivs aktörerna ha en lust och en 
längtan av vara bland dem som går längst, att vara bland de utvalda.127 Att beskriva aktörerna 
som en gerilla för också tankarna till andra revolutionära grupper, bland annat terrorister, 
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självmordsbombare, men också befriare. Aktörerna jämförs även med andra rättsstridiga grupper 
som fotbollshuliganer, det så kallade ”svarta blocket” och extrema islamister, som alla ses som 
brottsliga eller kriminella grupper. Motsägelsefullt är då det i några av artiklarna framhålls att 
händelsernas aktörer är en egen, ofta isolerad grupp. 128 Det finns sällan antydningar i artiklarna 
om att denna grupp skulle ingå i ett större sammanhang. Som Petersson skriver, finns det även 
idag, liksom för hundra år sedan, en rädsla för de vad de undre klasserna är kapabla till.129 I 
artiklarna framkommer nämligen olika typer av farhågor för att någon typ av revolution ska bryta 
ut.130 Att bland annat skriva att aktörerna inte tillhör ett större sammanhang och därmed inte 
utgör ett hot mot det övriga samhället, tyder på hur journalisterna försöker dämpa en nutida 
rädsla för revolution.  

Upproren skildras i tidningarna vara så omfattande att de spås gå till historien. 
Journalisterna skriver bland annat att händelsen är den våldsammaste revolten sedan maj 1968 
och att ”inget liknande har skådats i Frankrike”.131 Händelserna beskrivs framkalla en kris, ena 
stunden en politisk kris och andra stunden en nationell kris. Upproren påstås till och med vara 
det största och allvarligaste problemet i Frankrike och övriga Europa. Journalisterna beskriver 
hur händelserna ”ger kalla kårar” och hur de skakar både den franska staten, det franska 
samhället och politiker och regeringar i andra länder. När politiker i Frankrike kommer till tals, 
pratar de om en ”oroande utveckling” och om hur:  

Frankrike är skadat och kan inte längre känna igen sig på sina gator och i sina förödda 
områden, i dessa utbrott av hat och våld som förstör och dödar.132

Brune skriver om hur politiker och experter i media ofta står bortom gott och ont. Hon menar att 
politiker många gånger beskrivs utföra ”ett nödvändigt arbete” och att textens aktörer i sin tur 
positioneras som objekt för detta arbetes olika metoder.133 Myndighetsföreträdarna ges således en 
självklar position som står för ordning, kontroll, trygghet och rationalitet.134 Detta är också vad 
som sker i rapporteringarna från händelserna i Frankrike. I jämförelse med 
myndighetsföreträdarna utmålas aktörerna som tillhörande den totala oordningen, det totala 
kaoset, någonting otäckt och farligt. Men jag frågar mig: Skulle inte deras kamp istället kunna ses 
som ett försök till återtagandet av makten?  

Även om mindre uppror alltså hör till vardagen i de problembelastade förorterna och att 
större uppror återkommer med mer eller mindre jämna mellanrum i historien världen över, 
beskriver både Dagens Nyheter och de intervjuade politikerna upproren som överraskande och 
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som en chock.135 Detta kan bero på det krav media har på sig att förmedla varje nyhet som något 
nytt och sensationellt, men kan också bero på den rädsla för aktörerna som jag skrivit om 
tidigare.  

Dagens Nyheter låter även andra länders politiker och analytiker ta plats. Till att börja med 
understryks olikheterna mellan Frankrike och deras eget land, hur mycket ”värre” situationen är i 
Frankrike och hur politikerna i Frankrike fört en dålig social politik och därmed också hur väl det 
egna landet hanterat liknande problem. Detta tyder på en påtaglig nationalism som fortfarande 
finns kvar i både Sverige och andra länder. Motsägelsefullt blir det då politiker och analytiker 
samtidigt lägger till att inget land är ”immunt” mot sådana här problem.136 I en ledare på Dagens 
Nyheter skrivs att händelserna är ett tecken för den tid vi lever i och att en liknande utveckling 
även finns här i Sverige, då det även här existerar ”parallellsamhällen”137 som inte har samma 
möjligheter som majoriteten som lever i Sverige.138  Alla dessa försvarstal, farhågor och 
beskrivningar av upproren tyder återigen på en rädsla för att något stort och farligt kommer 
inträffa om man inte sätter in starka och effektiva motkrafter.  

 

Egna lagar och egen rättvisa 
Hur beskrivs orsakerna till att upproren blev så omfattande som de faktiskt blev? Som jag skrev 
tidigare beskrivs aktörerna vara en del av och ordnade i strikt hierarkiska kulturer, med egna lagar 
och egen rättvisa. I denna kultur gäller bland annat att om man som medlem i gruppen inte vågar 
sätta sig emot den ”fientliga” omvärlden, ska man i alla fall hålla tyst gentemot den. Hos 
journalisterna finns det även föreställningar om hur ungdomar lockas av islamistiska rörelser. 
Journalisterna skriver att aktörerna hetsar varandra, organiserar sig och planerar sina räder via 
nätet och mobiltelefonerna. Dessa räder menar journalisterna ofta ser ut på ett visst sätt: 

Bakom attackerna står huvudsakligen unga män, ofta grupperade i gäng. De är mestadels av 
nordafrikanskt ursprung. Ofta är de organiserade i strikt hierarkiska strukturer. Enligt åklagare 
planerar de sina räder med hjälp av internet och mobiltelefon. Ett vanligt händelseförlopp är 
att de sätter eld på en bil, springer upp i höghusen och står beredda att attackera polis och 
brandkår med stenar och molotovcocktails när de anländer till platsen.139  

Här vill journalisterna få det att se ut som en planerad handling. Journalister, experter, men även 
och politiker får därmed vissa läsare att uppfatta aktörerna som en samhällsfara och som något 
måste sättas hårda och massiva ingrepp mot. Brune menar att aktörer av liknande slag ofta 
framställs som långt mer organiserade än vad de egentligen är.140 Men tittar man lite närmare på 
artiklarna ser man snart att attackerna inte alls verkar vara speciellt planerade, utan uppstår inom 

                                                 
135 DN 15/11-2005, s. 16, Djup klyfta mellan folket och eliten (Ingrid Hedström) 
136 DN 9/11-2005, s. 21 Europas ledare oroade av utvecklingen (Thomas Hall) 
137 DN 8/11-2005, s. 43, INSÄNDARE: Segregationen i Sverige är en tickande bomb (Björn Fougstedt) 
138 DN 12/11-2005, s. 2, När den sista bilen brunnit (Ledare) 
139 DN 6/11-2005, s. 14, Våldet sprider sig i Frankrike (Marianne Björklund) 
140 Brune, (1998), s. 129 



 33

informella, mindre grupper som upptäckt att de har gemensamma intressen och därför går 
samman mot den makt som tvingar dem att leva liv de inte vill leva.  
Samtidigt som ungdomarna beskrivs vara organiserade finns det antydningar - och det i den 
senare delen av rapporteringen av händelserna - om attackerna och tillslagen som relativt 
spontana och oorganiserade. Analytiker framhäver nu händelserna som isolerade och som en 
enskild händelse där ingen av aktörerna egentligen vet hur situationen ska hanteras.141 
Journalisterna framhäver också upproren som en händelse som inte drar med sig andra grupper 
och som därmed inte får någon större inverkan på de franska politikerna eller människorna som 
bor och lever i Frankrike. Det poängteras också att aktörerna inte är några strejkare eller 
demonstranter, att de använder sig av andra metoder än de metoder den traditionella 
arbetarklassen skulle ha använt sig av.  

Men om det nu finns många likheter mellan förorternas aktörer och dagens arbetarklass, 
respektive underklass, vad är då höstens händelser om inte ett av arbetarklassens/underklassens 
uppror? Som jag skrev tidigare menar journalisterna att aktörerna är så pass oorganiserade att de 
inte ens formulerar några officiella krav till den franska staten. Men läser man artiklarna en gång 
till framkommer tre tydliga, men inofficiella, krav hos aktörerna; för det första kräver de 
inrikesminister Sarkozys avgång, för det andra kräver de att politikerna för en gång skull ska 
lyssna på dem och för de tredje kräver de att få leva sina liv på ett annat sätt än de lever idag. 
Detta är ingen formell organisering, men jag ser det som en effektivare typ av organisering, som 
inte bygger på någon hierarkisk, (ofta mycket byråkratisk), modell. Nu får människorna som 
själva berörs av de stora ekonomiska skillnaderna i landet, själva stå i täten för mobiliseringen.  

 

Protester mot den ojämna maktfördelningen 

Offer för polisen 
Samtidigt som aktörerna beskrivs som brottslingar, vandaler och terrorister finns det 
beskrivningar av dem som offer. Offer för bland annat polisens kraftfulla ingrepp, offer för 
politikernas tidigare ignorans och nu - hårdföra åtgärder, samt offer för det övriga samhällets 
diskriminering. Reportrarna beskriver hur ungdomarna berättar om hur de känner sig 
nedvärderade när de kroppsvisiteras av polisen tre gånger om dagen, om hur de måste hålla låg 
profil för att inte få stryk av polisen och hur pojkarnas död i transformatorstationen berodde på 
att de flydde i panik för polisen.  

Karim berättar om de ständiga poliskontroller som sker av de boende i området. Själv blir han 
enligt egen utsago stoppad i snitt tre gånger per dag av polisen som vill kolla papper och gör 
kroppsvisitering. Karim har lärt sig att hålla låg profil när polisen kommer. Han diskuterar 
aldrig med polisen, tar direkt upp sina papper ur fickan lyfter händerna så att polisen kan söka 
igenom honom. Tjafsar man kan man få stryk, är hans erfarenhet.142

                                                 
141 DN 11/11-2005, s. 24-25, En revansch på samhället - men utan hopp (Ingrid Hedström) 
142 DN 9/11-2005, s. 20-21, Här tändes gnistan till upploppen (Marianne Björklund) 
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Att aktörerna trakasseras av polisen är dock ingenting som problematiseras. Fler gånger står det 
hur många poliser som skadats under en natt, men det står sällan hur många av aktörerna som 
skadats, dessa presenteras endast som gripna eller dömda.143 Liknande iakttagelser gör bland 
annat Hultman i sin analys av pressens skildring av det som kom att kallas för 
”Göteborgskravallerna”.144  

Att beskriva aktörerna som offer för polisen löser inte aktörernas problematiska situation, 
men ger en mer nyanserad bild av orsakerna till varför aktörerna handlar som de gör. Samtidigt 
poängteras i ovanstående artikel att det är ”enligt egen utsago” vilket gör att Karims uttalande ges 
större tyngd och det framställs som att han borde tas mer på allvar. 
 

Proteströrelse  
Det finns ett sätt till på vilket aktörerna beskrivs, men denna beskrivning förekommer relativt 
sällan bland alla de andra beskrivningarna. Aktörerna beskrivs här som en del av proteströrelsen.  
”Bränderna gör oss hörda, de sätter i gång en debatt, hävdar Lekaz.”145 Det här citatet är ett av få 
citat där aktörerna själva får komma till tals, men pekar å andra sidan på den centrala orsaken till 
händelserna; att ingen lyssnar trots att människor skriker allt vad de har. Att aktörerna själva 
sällan kommer till tals är typiskt för dagens journalistik, hellre tar man som journalist hjälp av 
olika typer av ”experter” för att stödja sin text. Brune menar att medier ofta förlitar sig till 
samhällets erkända auktoriteter, och att texternas innehåll på detta sätt ofta uppfattas som visdom 
och sanning.146 Även Ekecrantz och Olsson menar att aktörerna, både journalisterna själva och 
de människor de skriver om, blivit allt mer otydliga i de journalistiska texterna.147 Istället är det de 
övriga förortsborna, polisen, åklagare, politiker och experter som kommer till tals i artiklarna. 
Upprorens aktörer förblir anonyma och mystiska, deras mänsklighet syns inte och de övriga 
aktörerna får, i jämförelse med aktörerna, en positiv subjektsposition.  

Journalisterna anger alltså till viss del att ungdomarna reagerar på den ojämna 
maktfördelning som råder i samhället, att de protesterar mot diskriminering och rasism som de 
möter i skolan och på arbetsmarknaden. Att de protesterar mot den franska republikens 
institutioner som tvingar dem, vare sig de har invandrarbakgrund eller inte, att integreras in i den 
”franska” mallen för att behandlas som ”fransk” och ”medborgare”.  

Journalisterna låter också andra röster tala som säger att händelserna är ett sätt för 
aktörerna att säga: ”Lyssna på oss, vi vill något”.148 Dessa röster menar att händelserna är en 

                                                 
143 DN 1/11-2005, s. 17, Regeringen kritiseras efter franska kravaller (Ingrid Hedström), DN 4/11-2005, s. 26-27, 
Ungdomar till fortsatt attack i Paris (Marianne Björklund), DN 8/11-2005, s. 16-17, Chirac stöder Sarkozys hårda 
linje (Ingrid Hedström) 
144 Hultman, (2002), s. 73 
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146 Brune, (1998), s. 29 
147 Ekecrantz & Olsson, (1994), s. 230 
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konkretion av ett rop på hjälp. En tredje röst, och denna kommer från en insändare, menar att 
människorna som bor i dessa områden egentligen är stolta över sina hembygder och 
arbetsmiljöer. Insändaren påpekar också att media inte borde svartmåla dessa områden så som de 
gjort under händelserna.149 Jag förmodar att den här personen menar att händelserna har andra 
orsaker än de som framträder i media, vilka dessa andra orsaker skulle vara framkommer dock 
inte.   

Samtidigt, och det har jag redan nämnt, finns det i artiklarna ingen strävan efter att binda 
samman dessa händelser med andra proteströrelser. Trots att liknande uppror uppstår hela tiden 
beskrivs händelsen som en isolerad händelse: 

Det mest troliga är att luften pyser ur rörelsen när de unga protesterat färdigt och deras 
föräldrar och äldre syskon talat dem till rätta.150  

I artiklarna kallar journalisterna upproren för antingen kravaller eller upplopp. Men att beskriva 
upproren på detta sätt räcker inte, händelserna måste förstås som något annat. Jag anser att 
upproret grundar sig i något mycket större och viktigare än ”svallande känslor” och uppblossat 
våld och att de måste kopplas till andra liknande händelser och därefter analyseras utifrån sin 
historiska kontext. I artiklarna finns uppenbart en slags ovilja till att länka dessa uppror till andra 
uppror och revolter som förekommit genom tiderna, i Frankrike, men även i resten av världen. 
Men varför denna ovilja? Beror det på rädslan för vilken makt man som informationsförmedlare 
då skulle tillskriva dessa människor? Rädslan för vad dessa människor med hjälp av denna makt 
skulle ha möjlighet till?  
 

Slutdiskussion  
För att sammanfatta det jag hittills har skrivit, vill jag nämna några saker som återkommer i de 
fyra teman jag delade upp analysen i. I nästan alla teman framträder olika perspektiv och analyser, 
gjorda av Dagens Nyheter, som döljer eller i alla fall delvis döljer den klasskonflikt som jag menar 
är den främsta orsaken till varför upproren uppstod. Detta görs genom att delvis beskriva 
aktörerna som omogna, irrationella och lättprovocerade. Delvis genom att journalisterna 
beskriver hur upprorens orsaker beror på att aktörerna ingår i olika typer av kulturdiskurser, 
däribland ”machokulturer” och ”invandrarkulturer”, där det enligt Dagens Nyheters journalister 
och experter ingår att bland annat se det övriga samhället som fienden. Delvis genom att 
tidningen skildrar aktörerna på ett sätt som gör att de framställs leva i hopplöshet, fattigdom och 
utan en tydlig identitet. Upprorens aktörer blir härmed inplacerade i en negativ så kallad 
ekvivalenskedja, vilket gör det svårt för dem att bryta sig ur denna, enligt tidningen, negativa 
diskurs om ”våldet i Paris”.  
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Brune skriver om den oförmåga som många gånger finns i samhället att acceptera ”den 
andre” som verklig och agerande person. I stället, menar hon, tar man som journalist, men även 
expert och politiker till andra medel, andra diskurser - exempelvis etnicitetsdiskursen och 
fattigdomsdiskursen - som döljer ”den andres” verkliga person och gör denne till offer. Går inte 
det, görs ”den andre” till antingen terrorist, fundamentalist eller brottsling.151 När aktörerna inte 
framställs som offer, framställs de av journalisterna istället som tillhörande en brottsdiskurs; 
organiserade, kriminella och farliga. Vid dessa tillfällen beskrivs den styrande makten och 
rättsväsendet som handfallen och rådvill och hur det i samhället råder kaos. Detta gör inte 
aktörerna mindre skyldiga, snarare tvärtom. Att exempelvis, som jag skrivit tidigare, hela tiden 
beskriva händelserna som att ”det brinner”, är ett exempel på hur brottsdiskursen döljer den 
klassproblematik som framför allt är orsak till upproren. I många av artiklarna framställs också 
olika diskurser om rasism och etnicitetsdiskurser som viktigare att diskutera än 
klassproblematiken. Det är nästan som om det vore tabu att diskutera att upproren i förorterna 
beror på de klasskillnader som finns i samhället. Om fattigdom, som bekant har sina orsaker i 
klasskillnaderna, beskrivs vara orsaken till upproren, problematiseras den inte. Att fattigdomen 
skulle bero på att det finns vissa människor i samhället som har mer ekonomiska resurser än 
andra, diskuteras exempelvis inte. Detta gör att diskursen om ”våldet i Paris” ofta utgår ifrån 
upprorens aktörer och inte från det övriga samhällets strukturer eller aktörer. 

I alla teman framkommer också någon typ av rädsla för vad upprorens aktörer och deras 
handlingar skulle kunna leda till, om ”samhället” (makthavarna) inte stoppar det som händer. 
”Samhället” står i artiklarna för de diskurser som har en hegemonisk ställning, där delvis trygghet, 
samhällelig ordning och rättssäkerhet, delvis utbildning, arbete och demokrati ingår. ”Samhället” 
blir därmed inplacerat i den positiva ekvivalenskedja som framträder i artiklarna. Att lösgöra eller 
försöka rubba något på ”samhället” ur denna positiva ekvivalenskedja är lika svårt som för 
upprorens aktörer att bryta sig ur den negativa ekvivalenskedjan, men det är just detta som ändå 
har varit, och som diskursanalysen är ett verktyg för, en av uppsatsens intentioner. Båda dessa 
diskurser, delvis diskursen om ”våldet i Paris”, delvis diskursen om ”samhället”, är två mycket 
förenklade skildringar/beskrivningar av två egentligen mycket komplexa och heterogena 
samhällsstrukturer, beskrivningar som återkommer i alla teman. 

Något som också återkommer i de olika temana är oviljan och rädslan för att ge höstens 
uppror större betydelse och att länka dessa uppror till andra liknande händelser som pågått och 
som pågår just nu runt om i världen. Jag menar att höstens händelser hänger ihop med andra 
liknande händelser som med mer eller mindre jämna mellanrum upprepar sig genom historien. 
Dessa händelser formas av människor som bland annat är frustrerade över den situation de 
befinner sig i, människor som trots allt elände säger ifrån, som hoppas och tror på att det går att 
leva på ett annat sätt, och människor som tar makten över sina egna liv. Men att synas och ta 
makt från dem som annars har makten i sina händer gör makthavarna, däribland pressen själv, 
rädda. Rädda för att de som i vanliga fall inte har någon makt, ska bli starkare och följaktligen 
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kräva ut mer lön, mer pension, osv. I tidningarna finns också en rädsla för att makten, genom 
dessa uppror, skulle kunna delas och spridas till fler människor. Det skulle kunna innebära att de 
som för tillfället har makten får mindre kontroll över andra människors sociala aktiviteter och 
därmed inte kan tvinga människor att göra sådant som makthavarna vill att de ska göra. Att som 
under höstens uppror ta makt från hela systemet och inte bara från ett företag eller från en 
enskild institution gör också situationen mer ogreppbar, upproren blir med andra ord svårare att 
definiera och kontrollera, vilket till viss del också förklarar Dagens Nyheters delvis 
motsägelsefulla skildring av händelserna.  

Det finns alltså, trots alla ovanstående beskrivningar, många motsägelser och paradoxer i 
Dagens Nyheters skidring av händelserna, vilket tyder på att Dagens Nyheter som tidning också 
är mycket komplex och motsägelsefull. Det tyder också på att de dominerande diskurserna som 
Dagens Nyheter och det övriga samhället bygger på rubbas och ibland till och med förändras, 
ibland medvetet och ibland omedvetet. Man skulle även kunna säga att Dagens Nyheters 
motsägelsefulla beskrivning beror på att vissa begrepp inom diskursen om ”våldet i Paris” är så 
kallade flytande signifikanter. Inom diskursen om ”våldet i Paris” innebär det att till exempel 
polisen som institution, samhälleliga lösningar på ”problemet” och upprorens aktörer, tillskrivs 
olika betydelser beroende på vem det är som talar om dem.  
 

Andra perspektiv 
Skulle Dagens Nyheter kunnat se händelserna ur andra perspektiv? Och i sådant fall, har de något 
intresse av att göra det? Skulle Dagens Nyheter kunna ställa sig på aktörernas sida och framställa 
dessa människor som kompetenta att ta ansvar för sina egna liv? Skulle tidningen kunna 
framställa aktörernas handlingar som berättigade och aktörerna som tänkande och intelligenta 
människor?  

Så länge Dagens Nyheter rör sig inom ramarna för diskursen om ”våldet i Paris”, som de 
även själva varit med och skapat, ställer de sig på makthavarnas sida. Och även om det i artiklarna 
ibland framställs finnas en vilja hos journalisterna att ”förstå” aktörerna bakom upproren och 
dess orsaker, har alltså media inget intresse, och heller ingen möjlighet, av att se händelserna ur 
ett annat perspektiv. Detta eftersom de tillhör den styrande makten och är beroende av den.  

Höstens aktörer ville alldeles tydligt något med sina handlingar, men bemöttes knappast 
med god respons eller förståelse i Dagens Nyheter. Många ”förstående” röster frågade sig om det 
kunde vara så att aktörerna inte visste vilka medel de skulle använda sig av under upproren och 
att de kunde ha använt sig av andra medel. Jag ställer också frågan, men på ett lite annorlunda 
sätt: Skulle höstens uppror ha fått lika stor uppmärksamhet om aktörerna bakom upproren hade 
använt sig av andra medel? Svaret på den frågan är troligtvis också nej, då medlen aktörerna 
använde sig av många gånger var just sådana medel de visste skulle få samhället att reagera på ett 
eller annat sätt. Samhällets ”åtgärder” kunde aktörerna i sin tur svårligen styra över.  

Även om jag tror att dessa medel i vissa fall kan få de reaktioner som aktörerna ville ha, tror 
jag att det finns ytterligare medel som människor som är missnöjda med sin situation kan 
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använda sig av. Dessa skulle exempelvis kunna vara olika typer av protester som i hög grad 
påverkar landets ekonomi. Detta är dock svårt i dagens samhälle som allt mer präglas av delvis 
individualisering, delvis ett arbetskraftsöverskott, vilket gör att människor organiserar sig mer 
sällan.   

En annan viktig fråga är om aktörerna och händelserna hade skildrats annorlunda om det 
varit någon annan än Dagens Nyheter som skrivit om dem? Med andra ord: hade diskursen om 
”våldet i Paris” kunnat se annorlunda ut? Jag antar att denna diskurs såg en aning annorlunda ut i 
de franska massmedierna där journalister och forskare på ett annat sätt hade möjlighet att, på nära 
håll, se och tala om upproren. Annan media, med andra utgångspunkter, hade troligen presenterat 
diskursen om ”våldet i Paris” på ett annat sätt, även om de också till viss del är en del av det 
ekonomiska systemet, vilket gör att de måste skriva på ett sådant sätt som gör att konsumenterna 
betalar för de berättelser och skildringar som dessa mediakanaler förmedlar. Däremot tror jag att 
diskursen om ”våldet i Paris” definitivt såg annorlunda ut på de nätsajter och bloggar där 
upprorens aktörer kommunicerade. Dessa kommunikationsmedel skapades för aktörerna själva i 
mån av behov. (Det hade för övrigt varit mycket intressant att läsa och jämföra dessa texter med 
de texter jag valt att läsa och analysera i den här uppsatsen.)    
 

Vad händer sen? 
Jag har tidigare skrivit om hur händelserna i Frankrike i några av artiklarna framställdes som en 
isolerad händelse, analytiker spådde att upproren snart skulle mattas av och hur ungdomarnas 
revolutionsdrömmar efter en tid skulle ebba ut.152 Men just nu står vi i ett annat läge - omfattande 
uppror tar återigen upp stora delar av Paris’ gator och många sidor i tidningarna. Uppror har 
pågått och pågår i skrivandets stund mot förslaget på den nya franska anställningslagen, vilket 
mycket kortfattat innebär att nyanställda unga människor, lättare och med kortare varsel kan 
sägas upp. Det ser ut som om upproren i höstas bara vara var en försmak på det som skall 
komma - eller? Att ägna dessa händelser för lite uppmärksamhet eller ignorera dem helt får 
uppenbarligen konsekvenser. Visserligen ser vårens uppror annorlunda ut, den här gången 
domineras de av framför allt studenter, men också här finns det en tro på och en vilja att förändra 
sin egen situation. Liknande uppror kommer att återkomma - kanske nästa år, kanske om tio år - 
om samhället inte förändras i grunden och upprorens aktörer blir tagna på allvar.  

Andra journalister spådde hur höstens uppror, liksom maj-revolten 1968, skulle följas av en 
”blå våg” vid valurnorna, på grund av att människor skrämts av upprorsmakarna.153 Hur höstens 
val i Frankrike kommer att se ut är ingenting jag vill, eller kan spekulera i, men jag tror att både 
höstens och vårens uppror, som fick många människor att i alla fall för en liten stund känna på 
hur det är att ha lite mer makt över sitt eget liv, har fått människor att se på sig själva och det 
övriga samhället ur ett annat perspektiv.  
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