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Sammanfattning 
Uppsatsen är en innehållsanalytisk studie av kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet under augusti- 

september 2009. Syftet är att undersöka hur s.k. ”invandrartäta områden”/förorter framställs i kvällstidningarna 

under nämnda period samt att ge exempel på hur detta kan analyseras ur ett sociologiskt perspektiv. Urvalet av 

artiklar tillåter sig avgränsas genom att se till vad som skrivs om de förortsområden som under aktuell period 

tillåtit sig förknippas med ”problem”. Frågeställningarna vill således belysa vad som under aktuell period skrivs 

om dessa områden: hur kan dessa kan budskap tolkas, och hur kan de tolkas med sociologiska teorier? 

”Invandrartäta områden” har länge varit föremål för negativ stereotypisering bl.a. i media. Varför uppsatsen 

använder sig av teorier som kan förklara hur mediediskursen kan vara möjlig, och i vilket Elias teori om 

figurationer bildar en yttre ram. Analysen av resultatet uppvisar att flertalet artiklar ger utrymme åt reproduktion 

av ”moralisk differentiering” och ”illusorisk korrelation”, och med detta en förstärkning av ”common sense” 

uppfattningar hos läsaren. En uppfattning där förorten och dess invånare alltjämt tillskrivs rollen som de 

”Andra”. Emellertid är inte endast sådana artiklar häri förekomna. En rimlig hypotes är dock att; hur artiklarna 

påverkar läsaren är avhängigt dennes befintliga attityd, samt hur artiklarna är utformade, och där det ges mer 

eller mindre utrymme för attitydförändringar. 

 

Nyckelord: attitydpåverkan, diskurser, förort, illusorisk korrelation, kontext, makt, media, moralisk 

differentiering, resurser, stereotyper, utanförskap.   
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1.  Inledning 
Media och dess inverkan på den allmänna folkmeningen har länge studerats inom samhällsvetenskaperna, varav 

en del forskning valt att rikta in sig på medias roll när det gäller diskriminerande attityder gentemot 

minoritetsgrupper, attityder som - t.ex. i Sverige - innebär en distinktion mellan ”invandrare” och ”svenskar”, där 

svenskar står för föreställningen om det normala medans invandrare betraktas som det som avviker. I Sverige 

finns denna typ av forskning bl.a. representerad i den statliga rapporten: Mediernas vi och dom: Mediernas 

betydelse för den strukturella diskrimineringen skriven av Camauër och Nohrstedt.1

 

 

I en debattartikel på Aftonbladets.se den 21 april 2009  heter det i överskriften: ”Mediernas bild av invandrare 

gynnar SD”. Artikelns författare Lars Persson, redaktör för bloggen ”Vi i Sverige” menar att media ger en 

orättvis bild av invandrare i det att man; när det gäller t.ex. s.k. ”invandrartäta områden” övervägande 

uppmärksammar problem och lämnar föga utrymme till positiva och vardagliga betraktelser.2

 

   

”Media älskar sensationsjournalistik och det är mycket intressantare att skriva om några stenkastande 

ungdomar i Rosengård eller arbetslösheten i Herrgården än att skriva om den stora majoritet som går 

till jobbet varje dag, lever laglydigt och betalar skatt”.3

 

 

Författaren menar att medias bild av invandrare skapar en allmän uppfattning som säger att invandrare och 

problem i hög utsträckning är synonyma med varandra och att detta i sin tur ökar väljarsympatierna för 

Sverigedemokraterna; ett parti vars mest uppmärksammade profilfråga är en restriktiv invandringspolitik.4

 

  

Sommaren 2008 var tiden då stadsdelen Rosengård och dess delområde Herrgården kom att uppmärksammas 

extra av mediala intressen till följd av att de ”bråk” som där föregicks. Vid aktuell tidpunk rapporterades om t.ex. 

stenkastning och bränder. Svarta rubriker som florerade i svensk dags och kvällspress återgav i mycket en 

negativ bild av området.5 Bilden av ”invandrartäta områden” som sätts i samband med stenkastning, bråk och 

bränder blev 2009 åter aktuell. I Expressen den 13 september 2009 heter det: ”I storstädernas förorter sätts bilar 

i brand dagligen. Samtidigt möts polis och räddningstjänst av stenkastning och upplopp”.6 Liknande artiklar 

finns i t.ex. Aftonbladet där det i en artikel 9 september 2009 manas till läsning av tidningens artikelserie: ”från 

de stökiga förorterna”.7

                                                           
1 Camauër, L. & Nohrstedt, S.A (red.) (2006): Mediernas vi och dom: Mediernas betydelse för den strukturella 
diskrimineringen. Rapport av utredningen om, makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2006:21, 
Stockholm: Edita Sverige AB  

 Mot denna bakgrund är det intressant att undersöka och diskutera huruvida, och på vilket 

2 Aftonbladet. se 21 april 2009 – http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnan/politik/article5829916.ab  
3 Aftonbladet. se 21 april 2009 – http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnan/politik/article5829916.ab  
4 Nationalencyklopedin - http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/sverigedemokraterna?type=ENC – 2010-
04-20; DN, 28 okt. 2009 – http://dn.se/nyheter/valet2010/de-gamla-randerna-har-inte-gatt-ur-sd-1.977258 
5 Bruschi Ures, M. (2008): ”Utanförskapets reservarmé”- talet om Rosengård i svensk dags och 
kvällstidningspress C-uppsats. HT 2008. Socialhögskolan vid Lunds universitet 
Hämtat från: uppsatser.se: http://www.uppsatser.se/uppsats/3dd1680fa4/. 
6 Expressen, 13 sept.2009  – http://www.expressen.se/1.704550/har-brinner-sverige 
7 Aftonbladet, 9 sept. 2009 - http://www.aftonbladet.se//debatt/debattamnan/samhalle/article5762927.ab 
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sätt tidens förtätade mediala framställningar av ”förortsproblem” - ofta förknippade med ”invandrartäthet” - ser 

ut. Hur kan detta påverka synen på ”invandrare”?  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur diskursen om s.k. ”invandrartäta områden” ser ut i Aftonbladet och 

Expressen under augusti t.o.m. september månad 2009, samt ge exempel på hur detta kan analyseras ur ett 

sociologiskt perspektiv. 

 

 
1. Vad skriver kvällstidningarna för något om ”invandrartäta områden” under perioden? 

 
 

2. Hur kan man tolka det budskap Expressen och Aftonbladet förmedlar om dessa områden? 
 

3. Vilka hypoteser är möjliga att generera på grundval av de framställningar som görs i 
kvällstidningsdiskurserna under den valda perioden och hur kan detta tolkas med sociologiska 
teorier? 

1.2.1 Några definitioner   

1.2.1.1Restitutiva och repressiva åtgärder 
I föreliggande uppsats förekommer dessa två begrepp i analysen och åsyftar vilken form av åtgärder som - i det 

analyserade materialet - förordas gentemot ”förortsproblemet”. ”Restitutiva” eller ”restitution” är en juridisk 

term som åsyftar de fall där förhållanden återställs till den situation som förelåg innan en kränkning. I 

föreliggande används termen ”restitutiva åtgärder” för att beteckna och strukturera material/artiklar som ger 

uttryck för behovet av hjälp och samhälleliga stödinsatser för att avhjälpa ”förortsproblemet”.  Att något är 

repressivt innebär att det är hämmande och undertryckande. Tidningsartiklar som förordar straffåtgärder och 

undertryckande metoder i förorten är således att betrakta som artiklar där ”repressiva åtgärder” förordas, varför 

de struktureras i enlighet med detta.8

1.2.1.2 Definition av invandrartäthet 

             

Etnisk boendesegregering förekommer i snart sagt alla Sveriges städer och tätorter. Däremot, säger Roger 

Andersson, i Skapanden av svenskglesa områden; är detta vida mer påtagligt i storstadskommuner så som 

Malmö, Stockholm och Göteborg än i övriga Sverige. Andersson menar vidare att debatter och politiska 

dokument som berör etnisk boendesegregation tenderar att gå i gamla hjulspår och rent vanemässigt använda 

uttrycket ”invandrartäta områden”.  Andersson menar att ett uttryck som ”svenskglesa bostadsområden” är bättre 

lämpat då man genom detta skulle kunna komma att fästa uppmärksamheten på den svenskfödda befolkningens 

flyttningar och bostadsval. Att bo i ”svenskglesa” områden är en vanlig erfarenhet för många utlandsfödda och 

ovanligt för majoritetsbefolkning. I dessa områden är många svenskfödda barn av invandrare; s.k. ”andra 

                                                           
8 Nationalencyklopedin. (1994): Band 15 Höganäs: Bra Böcker AB;  
Svenska Akademins ordlista över svenska språket (1998): 12e uppl. Stockholm: Norstedt 
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generationens invandrare”.9 I föreliggande uppsats används ordet ”invandrartät” - trots den ”olämplighet” 

Andersson pekar på - i bemärkelsen att dessa områden i forskning och offentliga arenor uppmärksammats för att 

vara boendeort för många människor med utländsk bakgrund; med allt vad det innebär av första, andra och 

kanske till och med tredje generationens invandrare. Med några undantag är s.k. ”invandrartäta områden” 

byggda inom ramen för Miljonprogrammet 1965-74.  Dessa områden beskrivs - ofta genom statistik - som 

problematiska, och även om ändamålet med detta är att visa på hur de aktuella områdena missgynnas, så har det 

fungerat som en markör för olikhet och annorlundahet.10

1.2.1.3 Användandet av begreppen ”invandrare” och ”invandrartäthet” 

  

I mitten av 1990-talet utsågs en Statlig utredning den s.k. ”invandrarpolitiska kommittén” med uppdrag att se 

över den svenska invandringspolitiken och vars arbete sammanfattas i slutbetänkandet: Sverige, framtiden och 

mångfalden (SOU 1996:55).  Mot bakgrund av det faktum att svenska medborgare med utländsk bakgrund ofta 

tituleras ”invandrare” trots deras svenska medlemskap, och/eller trots att de är födda i Sverige men av 

invandrade föräldrar, har invandrarbegreppet här problematiserats. Ytterligare en faktor som lett till att 

invandrarbegreppet här ifrågasätts är ”upptäckten”, att man genom detta begrepp klumpar ihop en högst 

heterogen ”grupp” människor till en enhet, där den enda likheten är att man är född utomlands - eller i Sverige av 

invandrade föräldrar. Man frågar sig i nämnda betänkande när man skall upphöra att vara ”invandrare” och 

accepteras som svensk? Kommittén kom härvid fram till att invandrarbegreppet i det statliga regelverket bör 

begränsas till att gälla för invandrare till Sverige som vistats i landet kortare en fem år. Vidare har man; sedan 

2000- talets början sökt lämpliga sätt att beteckna människor som under två decennier kallats invandrare.11

 

 

Att använda sig av begrepp som ”invandrare” och ”invandrartät” är problematiskt, i synnerhet som forskning på 

det område jag skriver om påpekar att kategoriseringar och begrepp skapar associationer och tolkningsramar i 

vilket en ”vi” och ”dem” mentalitet finner näring. Emellertid; dessa begrepp kan - i föreliggande uppsats - ses 

som nödvändiga för att empiriskt beskriva samhällets etniska delning och möjliga uttryck för strukturell 

diskriminering.12 Härmed vill jag också göra läsaren uppmärksam på att jag är medveten om att ett 

återkommande användande av ord som ”invandrare” och ”invandrartät” ytterligare kan befästa en uppdelning; en 

distinktion mellan ”invandrare” och ”svenskar”, varför det är viktigt att fråga sig själv huruvida det är 

ändamålsenligt att göra en uppdelning så som dessa begrepp antyder.13

                                                           
9 Andersson, R. (2001):”Skapandet av svenskglesa bostadsområden”, i Magnusson, L. (red.), Den delade staden. 
Umeå: Boréa Bokförlag 

     

10 Ericsson, U., Molina, I., Ristilammi, P.M. (2000): Miljonprogram och media: föreställningar om människor 
och förorter. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.  
Hämtat ifrån: http://mck.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/miljonprogram.pdf  
11 Soydan, H. (2005): ”Migration”, i Goldberg, T. (red.), Samhällsproblem. Lund: Studentlitteratur  
12 Lappalainen, P. (2005):Det blågula Glashusen - strukturell diskriminering i Sverige. Stockholm: 
Regeringskansliet SOU 2005:56. Hämtat ifrån: http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/61/88/bcbc2913.pdf  
13 Ds 2000:43 (2000): Begreppet invandrare - användningen i myndigheters verksamhet. Stockholm: Fritzes 
offentliga publikationer. Hämtat ifrån: http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/18/78/6e54e14b.pdf    



9 

 

1.3 Media och makteliten 

Noam Chomsky, professor emeritus vid institutionen för lingvistik och filosofi vid Massachusetts Institute of 

Technology, och därtill räknad som en av vår tids mest betydelsefulla intellektuella menar på att medierna tjänar 

samhällets maktelit. Stora mediekoncerner är vinstdrivande företag som ägs av ”eliten” och/eller finansieras av 

annonsörer som också är vinstdrivande företag, och som vill att deras annonser ska visas i en stödjande miljö för 

att sälja. Därtill är stat och andra stora icke- mediebransch företag att betrakta som några som utgör inflytande 

på; främst dominerande rikspress. Detta emedan man här har tillräckligt med resurser för att levandegöra de hot 

som väntar om mediernas framställningar inte tillgodoser de förras intressen. Media ses därmed som djupt 

inbäddat i ett maktsystem, och det ligger således i dominerande mediers ekonomiska intresse att styra debatten i 

en riktning som passar eliten. Genom detta alstrar media samtycke i allmänheten och skapar människor som inte 

får stå i vägen för eliten, och där folk med en avvikande uppfattning utestängs på vägen. De dominerande 

medierna skapar ramar vilka andra medier förhåller sig till och genom att fokusera på en viss händelse styr man 

kritiska blickar bort från ”maktens korridorer”, från möjliga ”snedsteg” eller skandaler begångna av eliten.14

1.4 Disposition 

 

 I kapitel 1 avhandlas en introduktion till det ämne uppsatsen berör och varför det är intressant att beröra. Här 

avhandlas även syfte och frågeställningar samt definitionsförklaringar. Därtill berörs även ett 

forskningsperspektiv på media som har betydelse för den senare analysen. I kapitel 2 avhandlas en bakgrund, 

vari förhoppningen är att ge en djupare förståelse för hur attityder och stereotyper gentemot de ”grupper” 

uppsatsen berör kan produceras och reproduceras. I detta kapitel berörs även tidigare forskning på området. I 

kapitel 3 ges en teoretisk genomgång. I Kapitel 4 avhandlas den metod som används. I kapitel 5 redovisas 

resultat och analys, varpå det i kapitel 6 avhandlas en kortare diskussion. 

 

 

                                                           
14  “Manufacturing consent: Noam Chomsky and the media”. Videoupptagning:  Regiserad av Achbar, M. & 
Wintonick, P. Stockholm: Folkets bio 1992; Edward S. H. (1996): The Propaganda Model  Revisited. 
Hämtat ifrån: http://www.chomsky.info/onchomsky//199607--.htm 
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2. Hur blev ”invandraren” till ett problem? 
Sverige har haft en nettoinvandring sedan 1930-talet och invandringen till Sverige i modern tid är främst ett 

resultat av skeenden inom ekonomin och flyktingpolitiken. Efter andra världskriget fanns i Sverige ett stort  

behov av arbetskraft till följd av en kraftig ekonomisk expansion och en hög medelålder ibland den svenska 

befolkningen, omständigheter under vilka arbetskraftsinvandringen till Sverige började på allvar.15

 

 

Sociologen Halluk Soydan delar in modern svensk invandringspolitik med avseende på arbetskraftsinvandring i 

tre perioder. Den första utgörs av perioden efter andra världskriget till 1964; en period under vilken behovet 

arbetskraftsinvandring var stort men en välgrundad invandringspolitik saknades. Den andra perioden dateras 

1964-1973 och kännetecknas av en tilltagande kedjeemigration och ett ökat migrationstryck utifrån. Parallellt 

med detta minskade den svenska ekonomins utvecklingstakt och arbetskraftsbehovet avtog, vilket föranledde en 

syn på arbetskraftsinvandringen som ett hot mot en god välfärdsutveckling. Till följd av detta introducerades i 

mars 1967 den ”reglerade” invandringen; innebärandes att utomnordiska medborgare måste ha ordnatt arbete, 

arbetstillstånd och bostad före inresan, 1968 fastslogs denna princip i riksdagen och gäller än idag. Aktuell 

period kännetecknas även av ökad medvetenhet av invandringens samhälleliga konsekvenser på lång sikt och 

fick sitt slut med invandringsutredningens huvudbetänkande som lades fram 1974. I och med detta så inleds den 

tredje perioden; en period som karaktäriseras av en bestämd invandringspolitik, innebärandes en reglering av 

invandringen, en reglering som för närvarande är mycket hårt hållen och förekomsten av arbetskraftsinvandring 

så som den beskrivs i tidigare perioder är nästintill obefintlig. Den utomnordiska invandringen under de senaste 

femton åren har dominerats av flyktinginvandring och familjeanknytningsfall.16

 

 

Sedan slutet av 1960-talet är flyktinginvandringen övervägande utomeuropeisk i kontrast till tidigare perioder 

och en spontaninvandring av asylsökande har kraftigt ökat. De flyktingar som idag kommer till Sverige har gått 

ifrån att ha varit ett ansvarsområde för arbetsmarknadsmyndigheten, via Statens invandrarverk, till 

Integrationsverket - ett system som innebär en överenskommelse med Sveriges kommuner om mottagande av 

skyddsbehövande -, något som kommit att innebära en utmaning för många kommuner som tidigare inte tagit 

emot flyktingar, vad gäller såväl materiella frågor om t.ex. arbete och bostad, som anpassningsfrågor. I vissa fall 

har detta även genererat och/eller ”spätt på” negativa inställningar till flyktingar hos kommuninvånare.17

2.1 Ordet invandrare idag 

  

Ordet ”invandrare” har - trots sin olämplighet i att det klumpar ihop en heterogen grupp till en enhet - tidigare 

varit ett värdeneutralt ord som betecknat någon som kommit ”invandrandes” för att bosätta sig en längre tid eller 

permanent. Fram till 1970-talet var ordet ”utlänning” motsvarigheten till dagens ”invandrare”, som således kom 

att ersätta det förra, emedan detta alltmer kom att relateras till negativa företeelser. Idag har även ordet 

”invandrare” fått en mer negativ innebörd; en innebörd som kan relateras till att invandrare och etniska 

minoritetsgrupper ofta kopplas ihop med problem som arbetslöshet, bidragstagande, kriminalitet etc. När det 
                                                           
15 Soydan, H. 2005 sid. 245 
16 Ibid. sid. 245-249 
17 Ibid. sid. 249 ff. 



11 

 

gäller föreställningen om ”invandrare” som problem har media en betydande roll i avseende på förmedlandet av 

dessa föreställningar.18

 2.2  Social och ekonomisk marginalisering  

 

En betydande social och ekonomisk marginalisering kan idag skönjas, framförallt bland nya utomeuropeiska 

invandrargrupper. Människor med utländsk bakgrund ligger generellt sett under svenskfödda i avseende på 

förvärvsfrekvens och inkomstnivå, vilket bl.a. finner sin förklaring i diskriminering av invandrare på 

arbetsmarknaden. Låg inkomststandard och hög arbetslöshet leder till bidragsberoende, vilket i sin tur ökar 

klyftorna mellan ”invandrare” och ”svenskar”, till detta kommer bostadssegregationen, vilket ytterligare ökar 

klyftorna; klyftor som kan karaktäriseras med begreppen ”exkludering” och ”marginalisering”.19

 

   

I Riksantikvarieämbetet och Integrationsverkets samproduktion: Miljonprogram och media: föreställningar om 

människor och förorter konstateras att storstadsområden som Göteborg, Stockholm och Malmö inhyser fler 

“invandrare” än övriga Sverige, och att ett antal bostadsområden i storstadsområdena pekats ut som 

socioekonomiskt utsatta. De flesta av dessa områden kom till under det s.k. ”miljonprogrammet” då åtskilliga 

bostäder byggdes under åren 1965-1974. Dessa områden har sedan lång tid tillbaka varit föremål för massmedial 

uppmärksamhet och idag är reportage som fokuserar på sociala problem och levnadsmiljö i dessa områden 

dominerande. Den mediala diskursen kring miljonprogramsområdena, och synnerhet på boenden med utländsk 

bakgrund, har en betydande inverkan på den allmänna föreställningen av dessa områden.20

2.3 Invandrare och kriminalitet 

  

Invandrares överrepresentation i brottslighet har de senaste decennierna varit av stort intresse för den allmänna 

debatten. Att invandrare i förhållande till sin gruppstorlek är överrepresenterade i brottsstatistiken har bl.a. i 

Sverige framgått i siffror från SCB. Generellt sett så tycks invandrare som kategori ha högre risk att registreras 

för brott i förhållande till svenskar, vilket har föranlett en mängd förslag varpå detta beror. En förklaring är att 

invandrare diskrimineras inom rättsystemet. Där man gör en åtskillnad mellan invandrare: ”dem”; det 

främmande, och svenskar: ”vi”; det välbekanta, och att man därmed har en förmåga att rikta sökarljus och 

misstänklighet med avseende på brottsliga avvikelser mot invandrare. Inte minst i media är invandrares 

brottslighet något som bereds stor uppmärksamhet, vilket lett att invandrare som kategori tillskrivs en egenskap 

som brottsbenägna.21

2.4 Diskriminering och fördomar 

 

Diskriminering och fördomar är två begrepp som hänger samman, och där fördom är att betrakta som en attityd 

och diskriminering som en handling. Ett aktivt utestängande av t.ex. invandrare från arbetsmarknad är således 

uttryck för diskriminering. Att diskriminering måste hämta sin näring i en avog attityd; en fördom gentemot 

objektet för diskriminering förefaller vara ett rimligt antagande, däremot - säger Soydan - behöver en fördom 

                                                           
18 Soydan, H. 2005 sid. 255 
19 Ibid. sid. 262-265 
20 Ericsson, U. m.fl. 2000 
21 Pettersson, T. (2001): ”Utländsk bakgrund och ungdomsbrottslighet”, i Estrada, F. & Flyghed, J. (red.)  
Den svenska ungdomsbrottsligheten. Lund: Studentlitteratur 
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inte nödvändigtvis leda till diskriminering då samlevnadsregler och moraliska hämningar kan komma att hindra 

detta.22

2.5 Media som förmedlare av den offentliga dagordningen. 

  

Soydan refererar i Migration till den tyska sociologen Elisabeth Noelle-Neumanns forskning och visar 

därigenom att massmedia kan fungera som en förstärkning av människors uppfattningar om vad som är den 

allmänna meningen även om detta inte stämmer. Vilket gör att folk med en avvikande attityd blir allt tystare då 

de inte vill stöta sig med den allmänna opinionen och riskera att bli utfryst. En negativ framställning av t.ex. 

invandrare i media, genererar en negativ inställning och en övertygelse om att denna attityd är allmänrådande, 

vilket gör att människor som är av en annan uppfattning väljer att undertrycka denna uppfattning; ett förhållande 

som motsvaras av en s.k. ”tystnadsspiral”. 23 ”Massmedia spelar en betydelsefull roll för både formulering och 

förmedling av den ”offentliga dagordningen”.24

2.6 Tidigare forskning 

 

Diskriminerande attityder i det svenska tidningsspråket gentemot minoritetsgrupper har under de senaste åren 

kommit att intressera flertalet akademiker och forskare. I medieforskningen utgår man ifrån att berättelser, idéer 

och föreställningar om invandrare skapas och återskapas i medierna.25

  

 

2.6.1 Den mediala diskursen 

Som redan nämnt finns det i Sverige ett antal offentliga utredningar som uppmärksammar frågan om hur 

invandrare framställs i media, en av dessa är den statliga rapporten: Mediernas vi och dom: Mediernas betydelse 

för den strukturella diskrimineringen. I inledningen till denna rapport konstateras att media har stor betydelse för 

utformningen av den allmänna folkmeningen, i vilket media har makt att benämna och klassificera verkligheten. 

I rapporten granskas den strukturella och institutionella diskrimineringen inom media. Rapporten innehåller i sin helhet 

åtta st. bidrag varav sex st. är innehållsanalytiska studier av nyhetsmaterial. Dessa sprider över ett brett spektrum av 

genrer från inrikes-, ekonomi- och brottsjournalistiken samt rapporteringen om ”hedersmord”, via kultur-, nöjes- och 

konsumentnyheter till sport- och krigsjournalistik. Sammantaget talas i rapporten om att det förekommer en relativt 

tydlig ”vi” och ”dem” uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare” i media. Här framgår att invandrare ofta 

stereotypiseras och skildras som problem. Att synnerligen triviala normbrott får stor uppmärksamhet just pga. att det är 

en ”invandrare” som begår dem. Att termer som ”invandrare” ofta används oreflekterat och kopplas till 

kostnader för samhället, bostadsområden med sociala problem och segregering. Tillika att media när det gäller 

t.ex. hedersmord gärna vill förklara detta ur ett kulturellt perspektiv och därmed antyder att invandrare inte har 

”vett” nog att följa de normer som gäller i Sverige. Medias rapportering utläses här som hierarkiskt uppbyggd, 

dvs. ”vi” är rättrådiga och ”duktiga” i kontrast till ”dem”. Därmed är den journalistiska rapporteringen också 

uppbyggd så att ”vi” talar om ”dem”; det är inte ofta etniska minoriteter får representera sig själva.  Dessutom -

                                                           
22 Soydan, H. 2005 sid. 276-277 
23 Ibid. sid. 279 
24 Estrada, F. (1997): ”Ungdomsvåld: uppkomsten av ett samhällsproblem. Ungdomsbrottslighet i svensk 
dagspress 1950-94” sid. 51-72, Sociologisk forskning årg. 34 nr 4. 
25 Sandström, L. (2004): Rosengård i medieskugga. Om medier som medel och hinder för 
integration. Stockholm: Stiftelsen för mediestudier, sid. 34 
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säger man - är journalistiken nära relaterad till de officiella politiska strömningarna. Från denna förmedlar 

journalisterna ”tankar för dagen” och medverkar genom denna förmedling till ett befästande av kollektiva 

tankemönster och förhållningssätt. Däremot framgår det i rapporten att medias bild av ”vi” och ”dem”, i mycket 

förändrats i positiv mening i kontrast till tidigare. En ökad medvetenhet om medias diskriminerande roll har 

”smugit” sig in i journalistkåren, varvid man söker - i positiv mening - alternativa sätt att framställa 

nyhetshändelser om ”invandrare”.26

 

 Uppfattningen om en växande medvetenhet om det diskriminerande språket 

och ett försök till bättring från journalistens sida går igen i flera forskningsrapporter bl.a. i den 

integrationspolitiska maktutredningens rapport: Makten och mångfalden: Eliter och etnicitet i Sverige. 

I den statliga utredningen: Det blågula glashuset– strukturell diskriminering i Sverige framhåller man att medier 

i Sverige, liksom i andra länder, oreflekterat och övergripande skapar en distinktion mellan ”invandrare” och 

majoritetsbefolkning, där de senare står som rättrådig ”suverän” i jämförelse med de förra. Media skapar och 

återskapar stereotypa bilder av invandrare genom att övergripande förknippa dem med negativa företeelser så 

som t.ex. könsförtryck och brottslighet, men stereotyperna kan även ta sig positiva uttryck genom att man t.ex. 

framställer invandrare som exotiska. Detta - säger man här - erbjuder ett färdigt tolkningspaket som innebär en 

distinktion mellan ”invandrare” och ”svenskar”.  Media skapar, genom att systematiskt återge stereotypa bilder 

av invandrare; en s.k. common sense uppfattning. En allmänrådande uppfattning om att invandrare på ett eller 

annat sätt avviker; en bild som i och med sin vida spridning är ytterst svår att motsäga.27

 

  

I ovan nämnda utredning, liksom i rapporten: Mediernas vi och dom: Mediernas betydelse för den strukturella 

diskrimineringen framhålls att det förekommer ”strukturell diskriminering”, begreppet beskrivs i båda dessa 

utredningar på samma sätt: 

 

”Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses (…) regler, normer, 

rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som 

utgör hinder för etniska eller religiösa minoriteter att uppnå lika rättigheter och möjligheter som 

majoriteten av befolkningen har. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske 

avsiktligt eller oavsiktligt.”28

 

 

I Makten och mångfalden: Eliter och etnicitet i Sverige, en rapport från Integrationspolitiska maktutredningens 

forskningsprogram 2005, sägs i kapitlet: ”Det villkorade medierummet. En diskussion om genrer, makt och 

mångfald” att: 

 

”Till synes regelmässigt har invandrare som grupp tolkats i termer av ’de andra’. När de framträtt som 

enskilda individer har det oftast varit i rollen som offer. De studier som gjorts visar också att medierna 

producerar och befäster stereotyper av invandrare och olika etniska grupper. Enligt samma logik 

                                                           
26 Camauër, L. m.fl. 2006  
27 Lappalainen, P. 2005 sid. 128ff. 
28 Ibid. sid. 21 
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skapas en nationalistisk diskurs med bilden av ett Sverige som det trygga landet i motsats till 

invandrares och flyktingars ursprungsländer.”29

 

 

Tankarna om att invandrare stereotypiseras i media går igen i bl.a. Ylva Brunes avhandling: Nyheter från 

gränsen. Framställningen av invandrare i media skapar en gräns mellan ”vi” och ”dem”, en gräns som ofta 

utesluter ett jämlikt förhållande menar Brune. Vidare menar hon att det faktum att invandrare har förhållandevis 

låg status och makt i samhället gör dem till ett ”tacksamt offer”, mot vilket journalisten har större 

beskrivningsmakt i jämförelse med andra individer eller grupper i samhället.30

. 

   

2.6.2 Invandrartäta förorter 

Miljonprogram och media – föreställningar om människor och förorter är en omfattade svensk rapport i ämnet 

medier och förorter. Rapporten har skrivits av Urban Ericsson, doktorand i etnologi vid Uppsala universitet, 

Irene Molina, forskare vid Kulturgeografiska Institutionen vid Uppsala universitet och Per- Markku Ristilammi 

docent i etnologi på IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) Malmö högskola. I rapporten 

presenteras utsagor kring förorterna Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla, Husby och Hjulsta på Järvafältet i 

Stockholm sedan 1960-talet och framåt. I ingressen till denna rapport konstateras att den mediala bilden 

gentemot förorterna och dess befolkning alltjämt sedan 30 år är övervägande negativ. Vidare konstaterar man att 

förorterna stämplas genom att reportage från dessa områden formuleras på ett sådant sätt att de ger läsaren 

intrycket av att områdena är problematiska, farliga eller spännande. Skildringen av förorten som ett problem sker 

företrädesvis med hjälp av statistik.  Där det statiska mått som förmodligen bidragit mest till 

stigmatiseringsprocessen av de områden som granskas i rapporten, är andelen invånare med utländsk bakgrund i 

lokalbefolkningen. Härmed förkunnar man att andelen människor med utländsk bakgrund ökar, varvid det 

(implicit) sägs att områdena blir/är ”getton”. Istället för att med hjälp av statistiken fokusera på antalet invånare 

med utländsk bakgrund skulle man - menar man här på - kunna påvisa hur antalet svenska invånare ökar genom 

att komma till insikt om att barn av invandrade föräldrar är svenskar, istället för att påtala att barnet har en eller 

två utlandsfödda föräldrar.31

 

   

Vidare påpekar man i rapporten att de problembeskrivningar som i media står att finna gällande ”invandrartäta 

förorter”, är förbundet med vem som har makten att göra beskrivningar och tolkningar samt lämna förslag till 

åtgärder och lösningar på ”förortsproblemet”: 

 

”Makten över beskrivningar och tolkningar ligger i olika professionaliteter som har tagit som sin 

uppgift att göra probleminventeringar och sedan föreslå lösningar. (…) Snart sagt alla akademiska 

discipliner har lämnat sitt bidrag till problemformulering och förslag till åtgärder i förorten. 

Fastighetsägare och förvaltare har formulerat sin syn på vad som är problem. Till slut hamnar vi i en 

                                                           
29 Edström, M. & Nordberg, K. (2005): ”Det villkorade medierummet. En diskussion om genrer, makt och 
mångfald” sid. 289 i DS (2005): Makten och mångfalden: Eliter och etnicitet i Sverige. Stockholm: Fritzes 
offentliga publikationer. Hämtat ifrån: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/04/74/90/a6839642.pdf  
30 Brune, Y. (2004): Nyheter från gränsen. Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar 
och rasistiskt våld. Doktorsavhandling, Göteborgs universitet.  
31 Ericsson, U. m.fl. 2000 
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situation där det är svårt att tränga igenom med andra synsätt. Bilden av förorten är fixerad och vi kan 

möjligen ifrågasätta dess giltighet men har svårt att ta till oss alternativa tolkningar”32

 

 

Författarna liknar vidare journalisten vid en kolonial upptäcktsresande som åker till ”mörkrets hjärta”, dvs. 

förorten för att förmedla det ”ovanliga” för oss i den ”vanliga” världen: 

 

”I den allmänna debatten framstår miljonprogramsförorterna som en antisocial och ociviliserad 

rumslighet, en plats utan tidsdjup och historia, evigt ung och ouppfostrad, en omogen miljö med 

invånare som måste kontrolleras och läras upp, för att fås att nå samma nivå som resten av samhället. 

Förorten har samtidigt uppfattats som en miljö att forma och att utprova nya metoder i. Samtidigt har 

man här också tyckt sig ha funnit en eftersträvansvärd ärlighet, friskhet och autenticitet.”33

. 

 

Fortsättningsvis menar man att denna bild tyder på att en ”symbolisk gränsdragning” uppstår som verkan av 

det journalistiska förmedlandet av förorterna, där dessa – den ”Andre” står för icke- normalitet medan 

”svenskhet” som jämförande variabel står för det normala. Förorten blir därmed det som avviker, och även 

då denna avvikelse inte behöver vara negativ signalerar den att det är något som fattas; att den ”Andre” inte 

kan leva upp till tankar om vad som är normalt. Förorter som uppvisar problem så som hög arbetslöshet och 

bidragstagande etc., gör myndigheters åtgärder och program legitima och i media framhåller man vikten av 

att engagera och fånga den ”Andre” med förespeglingen av svenskhet och med det normalitet. Således, 

menar författarna, bildar ”svenskhet” den måttstock mot vilken bedömningen av den ”Andre” görs. Dessa 

utgör utifrån denna bedömning en avvikelse. Vilket fått som konsekvens att makten, oavsett den företräds av 

staten, vetenskapen eller media, kan få de ”Andre” att med alla medel försöka sträva mot svenskhet. Vilket 

inte är det lättaste emedan det idag talas om både andra och tredje generationens invandrare. Därtill att en 

mörkare hudfärg eller stigmatiserade bostadsområden ständigt synliggör avvikelsen.34

     

  

Etnologen Oscar Pripp har i en studie om Stockholms förorter 2001, fastslagit att boenden i ”invandrartäta 

förorter” är tvingade att förhålla sig till de egenskaper som tillskrivs de aktuella områdena och kategorin 

invandrare. Bilden; som i huvudsak negativ, tillskriver boenden i dessa områden en kollektiv identitet. Detta 

påverkar den “Andres” möjlighet till ett positivt hävdande av sig själv i mötet med andra människor, emedan 

alla redan ”vet” vad t.ex. en ung invandrare från förorten är för något.35

 

       

 

 

                                                           
32 Ericsson,U. m.fl. 2000 sid. 12 
33 Ibid. sid. 28 
34 Ibid.  
35 Pripp, O. (2002): ”Mediebilder och levd erfarenhet”, i Ramberg, I. & Pripp, O. (red.), Fittja, världen och 
vardagen. Tumba: Mångkulturellt centrum 



16 

 

3. Teoretisk genomgång 
Elias teori om figurationer bildar för mig en yttre ram för att förklara hur stereotyper kan vara möjliga. Elias 

teori om ”skvaller” är den del som mest kommer i närheten av en mediediskurs. Elias hjälper mig att förstå att 

maktasymmetrin är förutsättningen för att en grupp skall kunna förtala en annan. Detta perspektiv kommer i 

analysen att jämföras och/eller kompletteras med andra teoretiska perspektiv. 

3.1 Förklaring på olika nivåer 

3.1.1 Historisk processociologi  

 Elias & Scotson visar i sin lokalstudie Etablerade och outsiders hur ett allmänt förekommande maktförhållandet 

mellan en etablerad och en ”ny”/”outsiders” - grupp ser ut på samhällsnivå, där de etablerade tillåts hävda den 

nya gruppens underlägsenhet genom den ojämna maktbalans som föreligger grupperna emellan. Den etablerade 

gruppen har - i förhållande till den nya gruppen - högre förmåga till integration och sammanhållning, vilket utgör 

grunden för gruppens maktställning. Den sammanhållning som föreligger hos de etablerade och den rädsla som 

finns för de nytillkomnas influenser ger utrymme för moralisk differentiering, där de etablerade dömer de 

nytillkomna efter dess sämsta minoritet.  En stereotyp som ständigt reproduceras genom att man pratar/skvallrar 

om dessa i nedlåtande ordalag. De etablerades självbild däremot, gestaltas utifrån den egna gruppens mest 

föredömliga del. Genom den ”moraliska differentieringen” tillåts den etablerade gruppen upprätthålla sin egen 

sociala överlägsenhet samtidigt som man formar den nya gruppens självbild; man ”stigmatiserar” dem, 

varigenom man också försvagar desamma. Genom att göra detta stärker den etablerade gruppen sin egen 

identitet.36

 

  

Enligt Elias är det medlemskapet i den nya gruppen som gör att dess medlemmar kollektivt betraktas som sämre 

än de etablerade. I förhållandet mellan en ny och en etablerad grupp där en ojämn maktfördelning föreligger 

skapas en känsloladdad barriär för kontakt mellan grupperna, där den nya gruppen alltjämt tillskrivs ett lägre 

värde och ett umgänge med dessa ses därmed som otänkbart, emedan detta skulle hota den egna ställningen i den 

etablerade gruppen och den moraliska status detta medlemskap medför. 37

 3.1.2 Gruppnivå  

  

Elias talar om det sociala arvet och en given social ordning dit vilka de etablerade kan sträva i skola och arbete.38

                                                           
36 Elias, N. & Scotson, J. L. (1999): Etablerade och outsiders. Lund: Arkiv förlag, sid xi - xiv 

 

Den moderna ”sociala identitetsteorin” förklarar grunderna stereotypifiering, dvs. en grupp måste vara positiv för 

att en individ skall vilja tillhöra den. Individen strävar mot att upprätthålla en positiv bild genom att fördöma en 

sämre. Vår självuppfattning och identitet har således nära samband med vilken grupp vi tillhör, varför människan 

har en benägenhet att gynna den egna gruppen, dvs. framhålla den egna gruppens positiva egenskaper framför de 

negativa. Stereotyper är generaliseringar med avseende på grupptillhörighet och som sådan tar den inte hänsyn 

till gruppmedlemmarnas individuella identitet. Stereotyper - som kan vara både positiva och negativa - kan ses 

som ett redskap med vars hjälp vi orienterar oss och särskiljer en grupp från en annan.  Illusorisk korrelation är 

en företeelse som kopplas samman med stereotyper och belyser dess uppkomst samt hur de upprätthålls och 

37 Ibid. sid. xiv 
38 Ibid 
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förstärks. ”Illusorisk korrelation” avser sambandet mellan två omständigheter, där man förknippar vissa 

egenskaper med individer utifrån vilken grupp de tillhör, och där negativa egenskaper oftare tillskrivs t.ex. 

minoritetsgrupper än majoritetsgrupper.39

3.1.3 Individnivå 

   

Enligt Henri Tajfel är hat och misstänksamhet något som lärs in i tidig ålder, redan innan barnet vet något om 

gruppen för den nedlåtande tillskrivningen. Den tidigt inlärda fördomen genererar en ”affektiv attityd”, vilken 

kommer att färja alla senare möten med målgruppen för den nedlåtande tillskrivningen. I denna 

inlärningsprocess ses barnets föräldrar som mycket betydelsefulla. Inlärningen av fördomen kan här ta sig olika 

uttryck. Genom modellinlärning; vilket innebär att betydelsefulla personer i barnets omgivning ger uttryck för en 

nedlåtande attityd gentemot vissa grupper, vilket barnet märker.  Genom instrumentell inlärning; innebärandes 

att föräldrarna accepterar en t.ex. främlingsfientlig framtoning och ogillar ett icke-rasistiskt beteende och/eller 

genom förstärkning; där föräldrarna markerar ett starkt ogillande gentemot andra etniska grupper och förebrår 

barnet om denna umgås med barn av annan etnisk bakgrund.40

3.2  Sammandrag  

  

Teorierna ovan kan vara till hjälp för att försöka förstå varför mediediskurser är möjliga överhuvudtaget. Den 

mäktiga etablerade gruppen kan aldrig nås av en motdiskurs då de maktlösa inte har något forum att tala i. 

Om de maktlösa däremot ges möjlighet att tala kan en motdiskurs skapas som bryter upp stereotypen.  

 

Med teorierna kan vi förklara hur en attityd på grupp och samhällsnivå kan levandegöras och ta sig uttryck i 

diskriminering och/eller stigmatisering, och hur detta är nära förbundet med begreppet makt. I en relation 

mellan olika grupper skapas ”figurationer” där fördomar och stereotyper kan fungera ömsesidigt oavsett hur 

maktrelationen mellan grupperna ser ut, till vanligheten hör dock att enbart den etablerade gruppen lyckas 

göra sin bild giltig; framställa sig själva som de föredömliga i förhållande till ”outsidergruppen”. Något som 

möjliggörs tackvare den maktdifferentiering som finns mellan grupperna.  Med detta sagt att det här bildas 

”utvaldhet” och ”karisma” kontra ”brist” och ”stigma” i enlighet med den förmedlade bilden och den 

maktrelation som gör sig gällande mellan grupperna, varpå eventuella brister kommer att döljas vid den 

etablerade polen, medans de generaliseras vid outsiderpolen.41

3.2. 1 Diskursens makt 

 

Mats Franzen skriver i sitt kapitel i boken Samhällsproblem om hur ord och bilder formade till diskurser kan 

utgöra makt; den skapar våra föreställningar och utesluter på samma gång andra synsätt. Medier utgör ett 

instrument med vars hjälp de mekanismer som i Elias & Scotsons studie verkar stigmatiserande på lokal nivå 

tillåts operera i ett vidare sammanhang, kort sagt; media hjälper till att förmedla och reproducera fördomar i 

ett större sammanhang menat Franzén. Han säger vidare att diskursens makt även kan handla om hur ord och 

                                                           
39 Helkama, K., Myllyniemi, R., Liebkind, K. (2000): Socialpsykologi: En introduktion. Karlshamn: Carlshamn 
Tryck & Media AB, sid. 108 - 109 
40 Ibid. sid. 256-257 
41 Franzén, M. (2005): ”I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter”, i Goldberg, T. (red.) Samhällsproblem.  
Lund: Studentlitteratur, sid. 96ff. 
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bilder ordnas inbördes, dvs. en läsare kan manipuleras att tycka och tänka i en viss riktning beroende på hur 

t.ex. en händelse presenteras eller en tidningsartikel är upplagd.42

3.3 Jämförande teoretiska perspektiv 

 

3.3.1 Pierre Bourdieu 

3.3.1.1 Habitus 
Habitus är en social struktur av dispositioner; av tankar och åtgärder som aktörerna förvärvar som medlem av en 

social grupp eller klass. Habitus är inskriven i människors kroppar och medvetande och strukturerar hennes 

erfarenheter, hennes sätt att vara och handla. Habitus är att betrakta som en strukturerande struktur; en 

fluktuerande och alltjämt pågående historisk process där vi präglas utifrån våra erfarenheter, varför den är en 

produkt av en grupps eller klass historia. Habitus frambringar individuella och kollektiva, alltjämt återkommande 

sociala handlingsmönster, s.k. ”praktiker” och som sådant kan habitus ses som en garant praktikens korrekthet 

och konstans. Emellertid; habitus ger - som ovan sagts - uttryck åt sociala praktiker och utgör därmed ramen för 

nya processer som ger utrymme för överskridande av gamla. Vårt kollektiva handlande påverkar strukturerna, 

och inom det ”sociala fältet” - där det pågår en kamp och där det på förhand inte är givet vilka 

egenskaper/kapital som är vinnande - ges öppningar för förändring av habitus.43

3.3.1.2 Sociala fält och kapital 

  

Bourdieus begrepp ”sociala fält” åsyftar ett nätverk av relationer - och som sådana är de i Bourdieus arbeten ofta 

förknippade med eliter - där aktörerna, och som sådana är de inte att betrakta som isolerade element, förhåller sig 

till varandra i avsikt att uppnå auktoritet, inflytande eller makt. Inom det sociala fältet bildas koalitioner mellan 

aktörer som har en viss målsättning gemensamt. Exempel på ett sådant fält utgörs - i relation till föreliggande 

uppsats - av olika professioner vilka i den mediala kontexten uttalar sig om ”förortsproblemet”. Här - på fältet - 

”tävlar” olika aktörer med varandra med ändamålet att få definitionsrätt på ”förortsproblemet” och till vars hjälp 

man förfogar över olika mängd kulturellt eller symboliska kapital. Ett kapital är således att betrakta som en 

egenskap så som; kunskap, sociala kontakter, förmågan att använda vissa språkspel etc. Utöver de nämnda 

kapitalformerna finns andra, såsom ekonomiskt och socialt kapital. Poängen är dock att samtliga av dessa 

förvandlas till symboliska kapital när de uppfattas och erkänns av sociala agenter inom samma fält och därmed 

tillskrivs ett värde. Ett symbolisk kapital är således att betrakta som en egenskap av något slag - t.ex. rikedom, 

mod etc. - som blir symbolisk verksam när det erkänns inom fältet och följaktligen utgör inflytande. Härmed kan 

sägas att innehavet av ett stort symboliskt kapital antyder maktutövning.44

                                                           
42 Franzén, M. 2005 sid. 96 - 97 

 

43 Sohlberg, P. & Leiulfsrud, H. (2005): ”Social ojämnlikhet, sociala klasser och strukturperspektiv”, i Goldberg, 
T. (red.), Samhällsproblem. Lund: Studentlitteratur, sid. 72;Israel, J. (1999): Handling och samspel: Ett 
socialpsykologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, sid. 87- 89 
44 Bourdieu, P. (1999): Praktiskt Förnuft: Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos; 
 Sohlberg, P. & Leiulfsrud, H. 2005 sid. 66 – 72; Israel, J. 1999 sid. 90 
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3.3.2 Michael Foucault 

3.3.2.1 Det relationella maktbegreppet 
Makt är något vi förmodat kan finna i varje slags relation. Vidare verkar makten genom relationer och som sådan 

är det inget enkelt verktyg för att härska, varför det heller inte kan erövras eller delas. Makt är inte att betrakta 

som något som enbart förhindrar och verkar negativt, utan även producerar och verkar positivt, och som sådant 

är den till hjälp att forma relationer och dess innehåll. Där det finns makt finns det motstånd och detta gör 

makten rörlig och förändlig. I en asymmetrisk maktrelation är aldrig underläget absolut, möjligheten till 

motstånd är alltid närvarande; makten är relativ och kan således motstås och förändras. Därmed är historiskt 

givna maktförhållanden inte att betrakta som absoluta, och i vilka andra maktförhållanden tar sin utgångspunkt. 

Dessa är istället att betrakta som ”knutpunkter”, och som sådana äger de en viss historisk stabilitet. Genom att vi 

handlar – utövar makt och gör motstånd hela tiden, raseras gamla maktförhållanden och nya byggs.45

3.3.2.2 Produktionen av diskurser 

     

 Enligt Foucault kan diskursen beskrivas som: ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”.46 

Diskursen innehåller - i enlighet men Foucault - ett antal förhållanden för hur vi ser på världen; ett regelsystem 

som legitimerar vissa kunskaper men inte andra, och därtill pekar ut vem som har rätt att uttala sig med 

auktoritet. När diskursen skapas leder detta till att människor kontrolleras genom s.k. 

”utestängningsmekanismer” där makten - som gynnar vissa och missgynnar andra - utvecklas i relation mellan 

människor. Diskursen har makt att beskriva ”verkligheten” och definiera vad som är rätt och fel. I diskursen blir 

kunskap ett effektivt sätt att utöva makt. Kunskap är hos Foucault i första hand etablerad kunskap, och som 

sådan fungerar den som drivmedel för utestängningsmekanismerna. Emellertid har diskursen även ett dynamiskt 

inslag, vilket gör att diskursens regelsystem kan förändras; dvs. makten är rörlig.47

                                                           
45 Franzén, M. 2005 sid. 89 - 92 

 

46 Bergström, G. & Boréus, K. (2000): Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. 
Lund: Studentlitteratur, sid. 225 
47 Ibid. sid. 225ff. 
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4. Metod 
Min metod grundar sig på innehållsanalyser av kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen under perioden 

augusti t.o.m. september 2009.  Mitt urval består av artiklar som handlar om svenska förorter och som innehåller 

tillräckligt med material för att komma ifråga för en analys. 

4.1 Urval och avgränsningar 

Uppsatsen har begränsats till att beröra ett urval av artiklar i de två rikstäckande och konkurerande 

kvällstidningarna Expressen och Aftonbladet under augusti och september 2009.   

 

Expressen är en politiskt oberoende kvällstidning med två regionbundna upplagor; GT i Göteborg och 

Kvällsposten i Malmö. År 2008 hade Expressen - sina regionala editioner inräknat - en vardagsupplaga på 

288 500 ex. och 380 000 ex. på söndagar. Därtill kommer Expressens nätupplaga med vilken man når ut till, och 

utökar sin läsarkrets väsentligt. Sammantaget når man ut till närmare 1,5 miljoner läsare per dag.48 Den 

oberoende socialdemokratiska kvällstidningen Aftonbladet hade 2008 en upplaga av 368 200 ex. på vardagar och 

425 600 ex. på söndagar.49

Urvalet har således gjorts på grundval att dessa två tidningar är stora och rikstäckande, samt att de har daglig 

utgivning. Härmed skall även klargöras att urvalet inte görs med motiveringen att den ”förtätade 

förortsdiskursen” skulle vara representativt för Aftonbladet och/eller Expressen, inte heller kan jag säkert säga 

hur läsarna påverkas i sina attityder utifrån en tänkt påverkan som tidningarna utgör. Urvalet kan däremot tänkas 

exemplifiera en tidens mediala diskurs. Ur detta kan det med bakgrund av tidigare forskning dras rimliga 

hypoteser. 

 Även här har man en nätupplaga vilket medfört en kraftig tillväxt i läsarantalet. 

Webb- tidningen har sammanfattningsvis inneburit en ökad räckvid och fler regelbundna läsare i så gott som alla 

sociala klasser för båda dessa tidningar, vilket innebär att kvällspressen idag når ut till en mycket stor läsarkrets. 

 

Jag har valt att koncentrera mig på artiklar som handlar om, vad som i inledningen refererades till som ”tidens 

förtätade diskurs om förortsproblem”. Med detta åsyftas de områden som uppmärksammats för de ”problem” 

som där förekommit. Således innebär avgränsningen bl.a. att jag valt bort alla artiklar som inte berör detta. 

Urvalet består av 31 artiklar, 15 st. från Expressen och 16 st. från Aftonbladet, dess regionala editioner inräknat. 

Urvalet är pga. att vissa månader gav färre träffar på mina sökord än andra. Tillika, inte på tidningarnas hemsida 

hänvisades till som ”relaterad artikel”, ”se även” etc. - i lika hög utsträckning som andra månader - inte jämt 

fördelad över perioden.   

4.2  Tillvägagångssätt vid datasökning 

 Artiklarna har sökts i Expressens arkiv- databas. Därtill har sökande av artiklar gällande Aftonbladet skett på 

Mediearkivet.  Anledningen till detta är att Mediearkivet, liksom Expressens arkiv- databas ger en större 

möjlighet till bättre och mer relevanta träffar med hjälp ”operatorer” och ”trunkeringar”, än Aftonbladets arkiv- 

                                                           
48 Expressen.se - http://www.expressen.se/omexpressen/1.1485762/om-expressen  - 2009-04-15;               
Nationalencyklopedin - http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/expressen - 2009-11-07 
49 Nationalencyklopedin - http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/lang/aftonbladet - 2009-11-07 
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databas gör. När det gäller sökningen på Mediearkivet har artiklarna även ”kollats upp” på Aftonbladets arkiv- 

databas, emedan artiklarna i Mediearkivet ofta återfinns i reviderad form. Relevanta artiklar har också hittats 

genom något som närmast kan beskrivas som ett ”snöbollsurval”. Följaktligen har en sökning, eller en 

”uppkollning” i tidningarnas arkiv- databaser som inneburit att en relevant artikel hittats, genererat ”tips” på 

artiklar på samma tema. Av intresse är artiklar som handlar om förorter och/eller innehåller ordet ”förort”.   

 

Relevanta sökord har växt fram genom ett s.k. ”trial and error”- förfarande.  De sökord som slutligen använt är; 

förort*, i många artiklar förekommer - under aktuell period - ord som ”förort”, ”förorter”, ”förorterna” eller olika 

varianter på detta, så som ”förortsupplopp” eller ”förortsvåldet”. Därutöver hänvisas det många gånger till 

oroligheter i ”storstädernas förorter” varför jag även gjort en sökning på: Rosengård, Gottsund, Fittja  

, Alby, Backa och Hammarkullen, då en inblick i det aktuella tidningsspråket har tillåtit mig att se att dessa ord 

ofta är förekommande. En sökning i Expressens arkiv- databas genererade 14 träffar på sökordet förort* samt 37 

artiklar där sökorden Rosengård, Gottsunda, Fittja, Alby Backa eller Hammarkullen förekom.  Mediearkivet gav 

vid motsvarande sökning för Aftonbladets räkning, 44 träffar på förort* och 38 träffar på artiklar där Rosengård, 

Gottsunda, Fittja, Alby, Backa eller Hammarkullen omnämns.   

4.3 Innehållsanalys 

I föreliggande uppsats används en textanalytisk metod i form av en innehållsanalys, vilket innebär en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och kontext denna ingår i. Under läsningens gång ställs frågor till texten, frågor 

som vill belysa hur argumentationskedjan ser ut. Ett gott skäl för att använda en kvalitativ textanalys är att 

textens helhet antas vara något mer än summan av delarna, innebärandes att vissa passager i texten anses vara 

viktigare än andra. Ett annat skäl är att en noggrann närläsning av texterna är nödvändig för att ta fram de 

eftersökta delarna av texten som ligger dolt under ytan. Vidare är det - vid textanalytisk metod - fortsättningsvis 

till fördel att genrebestämma den aktuella texten. Anledningen till detta är att varje genre har sina egna förordade 

regler och ramar till vilka uttolkaren har att förhålla sig. För genrebestämning gäller: ju längre bort från 

uttolkaren texten som ska analyseras befinner sig, desto mer problematiskt och tidskrävande är en 

genrebestämning.  I föreliggande uppsats ses texterna tidsmässigt som relativt välbekanta, varför kontextuella 

kunskaper som tillåter genrebestämning ges mer eller mindre automatiskt.50

 

   

I arbetet med uppsatsen med allt vad det inneburit av fördjupning i teorier och metod, insyn i tidigare forskning 

etc., har en djupare förståelse för hur det utvalda textmaterialet bör ställas upp tilldragits mig. I detta har 

artiklarna först uttolkats deskriptivt, vilket tillåtit en uppställning/kategorisering av textmaterialet. Detta är något 

som vuxit fram vid närläsning av artiklarna och således inte något som varit bestämt på förhand. I 

medieforskningen utgår man ifrån att berättelser, idéer och föreställningar om invandrare skapas och återskapas i 

medierna.51

                                                           
50 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L. (2003): Metodpraktikan. Konsten att studera 
samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB, sid. 237 ff., 248 - 249 

  Vidare uttalar man sig här om hur mediediskursen är uppbyggd så att ”vi” talar om ”dem”, och att 

mediediskursen - med avseende på ”förortsproblem” - är förbunden med vem som har makten att uttala sig och 

51 Sandström, L. 2004 sid. 34 
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komma med förslag på lösningar.52 I detta har de analyserade artiklarna funnit sin ”igenkänning”, varför de 

kategoriseras i enlighet med dessa uttalanden.  Således återfinns artiklarna under två huvudteman - 5.1 och 5.2 - 

med innefattade underrubriker. Där det för det första; talas om vad som sägs om förorten och dess invånare och 

för det andra; redovisas vilka som uttalar sig, beskriver och kommer med förslag på lösningar angående 

”förortsproblemet”.  Efter detta söker analysen att i enlighet med innehållsanalytisk metod utläsa artiklarnas 

underliggande mening, och i vilket paralleller dras till teorier och tidigare forskning. Hur detta går till finns mer 

övergripande representerat i avsnittet nedan. Poängen är dock att analysen i denna del tillåter sig ”plocka isär” 

artiklarna, varpå olika element som är verksamma i artiklarna synliggörs. Därpå söker jag att i en ”avslutande 

analys” sätta samman - strukturera det som analysen tidigare plockat isär.53

  

    

4.3.1 Tillvägagångssätt vid analys 

De teorier som jag valt att ta upp - i vilket Elias utgör en övergripande huvudteori - belyser hur relationen mellan 

olika grupper ser ut, och hur denna relation är avhängig hur maktrelationen mellan grupperna ser ut. Ett 

perspektiv som enligt Franzén m.fl. även skulle kunna appliceras på mediediskursen.  I analysen använder jag 

mig av Franzéns makteori där makt skall förstås utifrån diskurs, kontext och resurs. Franzén illustrerar detta 

genom en - med utgångspunkt i det relationella maktbegreppet - ”verktygslåda” i form av en Maktens triangel.  

En liksidig triangel med begreppet makt i dess centrum, och där ”verktygen” diskurs, kontext och resurs står att 

finna vardera i ett av triangelns hörn, på lika avstånd från ”maktcentrat”. Triangeln roterar härvid runt begreppet 

makt. Med denna pedagogiska ”finurlighet” vill Franzén påvisa att samtliga av dessa tre ”verktyg” är av lika 

betydelse när det gäller att komma åt hur och varför makt verkar. Franzén påpekar vidare att triangelns 

liksidighet endast gäller ”verktygslådan”; det vi har att utgå ifrån för att observera och tolka makt. Hur utfallet av 

en undersökning blir är emellertid en annan sak, då det kan visa sig att ett verktyg i den aktuella situationen 

spelar större roll än ett annat. Det relationella maktbegreppet - menar Franzén - förenar sidor av två andra 

viktiga, sinsemellan avskärmade maktbegrepp: det strukturella maktbegreppet och det intentionella 

maktbegreppet. Det ”intentionella maktbegreppet” definierar makt utifrån det handlande subjektet, vilket kan 

vara en person, grupp eller organisation och dess makt kan vara mer eller mindre beroende på omständighet. Det 

intentionella maktbegreppet betonar vidare intentionerna; viljan hos maktens subjekt, intentioner utan vilka 

makten vore meningslös. Det ”strukturella maktbegreppet” handlar om över och underordning; historiskt givna 

omständigheter under vilka makt verkar. Samhället består således - i enlighet med detta perspektiv - av en 

strukturerad uppsättning relationer mellan olika positioner, där makten förvisso har en kraft men där viljan inte 

är det centrala. Det ”relationella maktbegreppet” tar hänsyn till såväl subjektets intentioner som de 

maktstrukturer dessa har att verka inom.54

 

 

   

 

 

                             

                                                           
52 Ericsson,U. m.fl. 2000; Camauër, L. m.fl. 2006 
53 Franzén, M. 2005 sid. 123 
54 Ibid. sid. 86 - 95 
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Figur 1: Maktens triangel 55

     

   

4.3.1.1 Diskurser 
Maktprocesser är alltid mer eller mindre diskursiva till sin natur, och som sådana går det analytiskt att urskilja 

två typer: maktens diskurser och diskursernas makt. När det gäller det förstnämnda så är diskursen att betrakta 

som något som skapar våra föreställningar samtidigt som det utesluter andra synsätt. Diskursen fungerar per 

automatik, den upprättar föreställningar; ”föregivande”, vilka förvisso kan ifrågasättas även då detta inte är det 

lättaste. Maktens diskurser kan även utläsas genom att se till hur en händelse redovisas och ordens ordningsföljd. 

Ordningsföljd innebär betoning av vad som är viktigt, och oavsett vad det handlar om så spelar ordningsföljden 

av diskursens beståndsdelar en viktig roll för vad som sägs.  Som belysande exempel visar Franzén på hur våld 

skildras: 

 

• Det negativa våldet beskrivs genom en offersekvens och låter läsaren/åhöraren identifiera sig med offret 

genom att börja skildringen där. Därpå följer handlingen, gärningsmannen och sammanhanget. 

• Det positiva, rättfärdigade våldet skildras genom en annan aktörssekvens, men med samma element. 

Exempel: Polisman skadesköt rånare under flykt. 

• Ambivalent våld, vilket är motbjudande men ändock försvarbart skildras genom att sammanhanget 

skjuts fram vilket tillåter legitimering av det våld som i annat fall ses som oförsvarbart.56

 

 

Diskursen kan sägas ha makt över det vi tar för givet, den opererar i det tysta och är med och skapar en 

”common sense” uppfattning. ”maktens diskurser” i sin tur, är i regel lätt att förbinda med makt och intressen 

säger Franzén. Det är diskurser som tjänar maktens utövning. Här handlar det dels om på vilket sätt makten 

praktiskt utövas, dels om hur maktutövningen legitimeras, två sidor som ofta men inte alltid samspelar med 

varandra. Franzén identifierar här tre viktiga typer av makt: politisk makt, expertisens makt samt 

ägandets/marknadens makt. I korthet handlar det om makt som utvecklas vid maktrelationens starkare pol. När 

det gäller den politiska makten redogör Franzén för detta i en ”snävare mening”; bort från frågan vad staten 

utför, till frågan hur man får staten att utföra saker. Franzén urskiljer här två typer av maktrelationer; en offentlig 

och synlig väg och en specifik, inte sällan hemlig väg. Maktens diskurser syns i huvudsak bara på den offentliga 

vägen även då den också finns på den specifika, dock är det bara den offentliga som kan ställas till svars. En 

                                                           
55 Franzén, M. 2005 sid. 95 
56 Ibid. sid. 94 - 98 
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synlig politisk makt måste således kunna legitimeras och visa sig fruktbar i offentligheten för att fortleva. Lyckas 

den med detta blir den i det närmaste självlegitimerande. Lyckas den däremot inte med det den satt sig att 

åstadkomma finns den Politiska maktens retorik som en ”livlina”, med vars hjälp man kan peka på 

omständigheternas makt eller att oönskade åtgärder varit av nöden. Retoriken är dock tidsmässigt avgränsad och 

beroende av att inte framstå som alltför van och rutinmässig för sin framgång.57

 

  

”Expertisens makt ” är oftast knuten till professioner, vilka har ett slags kunskapsmonopol över sitt yrkesområde.  

Professionerna framträder utåt, främst som problemlösare. Varje profession bär ett löfte om kompetens inom sitt 

specifika område och man försöker där hävda sitt kunskapsmonopol, varpå det kan uppstå ”stridigheter” mellan 

olika professioner angående vad som är problem och hur detta bör lösas. Löftet om att kunna lösa problem riktas 

mot klienterna/kunderna. Professionernas makt är avhängig denna relation. När allting inte fungerar som det ska, 

eller när ”common sense” anvisade lösningar inte håller, söker vi experthjälp; om denna tillgodoser oss med 

lösningar legitimeras professionens makt, om inte riskerar densamma sin auktoritet.  Professionen kan därtill - 

utifrån ett vardagligt perspektiv - ifrågasättas och utpekas som alltför krånglig och abstrakt. ”Marknadens makt” 

gäller frihet och nödvändighet. Friheten att välja innebär att man straffar det som väljs bort, ett maktutövande 

som tillåts utövas i det tysta. Marknaden innebär diskursivt inte bara ett löfte om makten att välja, det är även 

tvingande. Då detta sker diskursivt kan motstånd uppbjudas med förevändningen att det rör sig om ett skenbart 

tvång. Icke desto mindre finns det en gräns för frihet att välja; friheten att välja slutar där nödvändigheten börjar. 

Likväl kan denna gräns överskridas, varpå man straffas av marknaden, inser man däremot det nödvändiga slipper 

man straffas; detta gäller såväl på den individuella som på den kollektiva nivån.58

4.3. 1.2 Resurser 

   

Franzén menar att makt grundas på relationer. Relationerna sätter gränserna för vilken typ av resurser som kan 

befästa makt, därtill bestämmer relationen delvis makten hos den aktuella resursen. Resurser är vidare mer eller 

mindre bundna till speciella sammanhang; dvs.  makt i ett sammanhang är inte garanti för makt i ett annat. I 

Pierre Bourdieus flora av kapital möter vi ett sådant ”relationellt maktbegrepp”. Poängen är att dessa kapital inte 

går att konvertera mellan olika områden hur som helst, även om vissa kapitalformer är mer konverterbara än 

andra.59

4.3.1.3  Kontexter 

  

Kontexten kan förstås som det sammanhang där maktrelationer verkar. Samma maktrelation kan verka på olika 

sätt beroende av i vilken kontext denna verkar. Vid utläsande av makt är det viktigt att se; inte bara till den 

aktuella maktrelationen, utan också till det sammanhang i vilket detta verkar. Generellt sett kan man nästan alltid 

utläsa maktrelationer och hur dessa verkar i förhållande till genus och etnicitet. Maktrelationer mellan kön och 

etnicitet är således ovanligt lätta att ta för givna, vi vet att de finns och fungerar nästan överallt, likväl får vi inte 

alltid syn på dem. Ett rimligt antagande är att vi i maktrelationens övre ändra hittar, t.ex. en svensk man, medans 

vi i den undre hittar en invandrarkvinna, är så fallet kommer maktrelationen att befästas, är förhållandet det 

                                                           
57 Franzén, M. 2005 sid. 99 - 101 
58 Ibid. sid.101-104 
59 Ibid. sid. 105 -106 
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motsatta kommer maktrelationen att försvagas. I synnerhet i det senare fallet gäller att människor är reflexiva.  

Ett möjligt scenario är således att den överordnade i det motsatta maktförhållandet kommer att försöka markera 

den formella maktrelationen på olika sätt, med risk för att bli betraktad med ”onda blickar”.  Med detta sagt att 

det kan bildas ”stigmata” också vid maktrelationens dominerande sida, och för att förstå detta måste man se till 

kontexten, de relationer som parterna för med sig till deras möte.60

 

   

 Sett som relationer varigenom makt verkar så är genus och etnicitet synbart lika, dock handlar det om två olika 

typer av maktförhållanden. När det gäller etnicitet så syns maktrelationerna i enlighet med mekanismerna för 

Etablerade och outsiders.  Maktskillnaderna låter sig dessutom utläsas genom att se till hur långt ifrån den 

etablerade polen saker och ting befinner sig. Maktskillnaden mellan en europeisk, engelskbrytande invandrare 

till Sverige och majoritetsbefolkningen kan således antas vara mindre, eller obefintlig i kontrast till 

maktskillnaden mellan en afrikan som bryter på arabiska kontra den svenska majoritetsbefolkningen. Etniskt 

grundade maktskillnader verkar ofta med små subtila medel, där diskrimminering allmänt låter sig konstateras 

utan att man enkelt kan utläsa någon person som avsiktligt diskriminerat.61

4.3.1.4 Tredje Part 

 

Som tidigare berörts så blir makten rörlig genom att olika intressen motverkar varandra.  Dessutom ställs makten 

genom sina sammanhang i relation till något utomstående. Detta utomstående är vad Franzén kallar tredje part. 

Tredje part kan vara i stort sett vad som helst - om än utomstående - som har påverkan på en relation.  Franzén 

skiljer på två typer av relationer till tredje part: Avsiktlig och tillfällig relation till tredje part. En avsiktlig relation 

till tredje part handlar ofta om organiserat samarbete med avsikten att bekämpa eller befästa en maktställning. I 

tillfälliga relationer till tredje part kan det röra sig om relationer till en aktör, såväl som till mer anonyma krafter, 

så som samhälleliga trender av allehanda slag.  Media är att betrakta som en tredje part, till vilket förhållandet 

idag är nog så betydelsefullt. Att få uppmärksamhet eller ignoreras i media kan vara nog så viktigt för att befästa 

eller - för den delen - framgångsrikt bestrida ett maktförhållande. Media kan därtill fungera som en 

demokratisering av maktrelationer som delvis är beroende av att hemlighållas för att makten framgångsrikt ska 

kunna utövas.  I media, i synnerhet i tv; avmystifieras och ”blottas” den starkare parten, varpå förutsättningar för 

rådande maktförhållanden ändras.62

4.4 Hermeneutiska cirkeln 

   

Den hermeneutiska cirkeln betecknar forskningens rörelse mellan helhet och del. Hur helheten tolkas är 

beroende på hur delarna tolkas och vise versa. Den hermeneutiska cirkeln hänvisar till motiveringssammanhang; 

den säger något om hur en tolkning kan och bör motiveras. Om man tolkar ett stycke eller ett ord ska 

motiveringen av denna tolkning ta hänsyn till den kontext detta ”stycke” uppenbarar sig i. Omvänt gäller vid 

tolkning av helheten, i en ständig pendling mellan del och helhet där man aldrig står stilla på samma punkt.63

                                                           
60 Franzén, M. 2005 sid. 116 - 119 

 De 

analyserade artiklarna förstås således som delar av ett större sammanhang. Meningen i en text förstås utifrån 

61 Ibid. sid. 118 - 119 
62 Ibid. sid. 120 – 122  
63 Gilje, N. & Grimen, H. (2006): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Uddevalla: Daidalos, sid. 174, 180ff. 
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andra omgivande texter som denna är relaterad till, och utifrån en ”ordning” som texterna är uttryck för. Även 

så; förstås diskursen som helhet utifrån de enskilda texterna.64

4.5 Min egen förförståelse 

 

Varje läsare närmar sig en text med en förförståelse utan vilken en uttolkning av texten vore omöjlig. 

Förförståelsen är avhängig vilken kontext uttolkaren rör sig i, samt dennes personliga erfarenheter, uppfattningar 

och kunskap om den textgenre som tolkas.65

4.6 Validitet och reliabilitet 

  Gällande den ”förtätade diskursen om förortsproblem”, så är min 

förförståelse sådan att jag tror att mediala framställningar och återkommande rubriker om ”förortsproblem” kan 

komma att skapa och/eller förstärka negativa stereotyper om boenden i dessa områden. Således tror jag mig läsa 

denna typ av artiklar med kritiska glasögon. Däremot måste jag tillstå att jag med hög sannolikhet - om än 

omedvetet - påverkas negativt i min syn på förorten av eventuella negativa framställningar av densamma. Med 

denna vetskap ägnar jag mig - förvisso åt kritisk läsning av textmaterialet - men även av kritik av min egen 

förförståelse i mötet med texterna. Detta för att uppnå så hög objektivitet som möjligt. 

Hur man i en kvalitativ studie ska förhålla sig till validitets- och reliabilitetskriterierna är förknippat med stor 

osäkerhet. I boken samhällsvetenskapliga metoder redogör författaren Allan Bryman för detta och framlägger 

olika perspektiv på problematiken. Här refereras bl.a. till Guba & Lincon (1994), vari det påpekas att validitets- 

och reliabilitetskriterierna i mycket utgår från att det går att komma fram till en sann och absolut bild av den 

sociala verkligheten. Sålunda är en direkt tillämpning av validitets- och reliabilitetsbegreppen problematiskt i en 

kvalitativ studie. Ett lämpligare sätt att se på en kvalitativ studie, är att se den som en bland flera tänkbara 

representationer av den sociala verkligheten.66

 

 Emellertid har jag för att uppnå så god reliabilitet som möjligt, så 

noggrant och intersubjektivt som möjligt genomfört mina innehållsanalyser och mina urval av data. Vad gäller 

validitet så är det svårare att säga något mer än att det förhoppningsvis går peka på rimliga hypoteser.  

                                                           
64 Bergström, G. & Boréus, K. 2000 sid. 27  
65 Ibid. sid.26 
66 Bryman, A. (2002): Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, sid. 257ff.  
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5. Resultat och analys 

5.1 Förorten som en ”ociviliserad” och farlig skådeplats 

Under rubriken ”Här Brinner Sverige” i Expressen den 13 september 2009 står i den fetstilade ingressen att läsa:  

 

”I storstädernas förorter sätts bilar i brand dagligen. Samtidigt möts polis och räddningstjänst av 

stenkastning och upplopp. - Den ekonomiska krisen har ökat frustrationen och känslan av utanförskap 

hos många av ungdomarna som ligger bakom, säger Inger Ashing, enhetschef på Ungdomsstyrelsen.”67

 
 

Ett anat tolkningsbart ”utpekande” av Sveriges ”problematiska förorter” återfinns i ingressen till en artikel 

publicerade på aftonbladet. se den 7 september 2009. Återföljande citat återges - så som det återfinns på 

aftonbladet.se - med fetstil på vissa ställen, detta för att inför läsaren illustrera den dramatik artikelförfattaren 

genom detta målar upp; något som är av betydelse för analysen.       

 

”Förorterna kokar. I Uppsala, Västerås och Göteborg gör fattiga ungdomar revolt mot samhället 

genom stenkastning och bilbränder. Aftonbladets team har under den gångna veckan följt ungdomarna. 

Vi var med i konfliktens centrum tillsammans med de unga männen som kastade sten för att hämnas 

mot samhället. Vi var med där bränderna rasar och när ungdomarna vi träffar blir gripna framför våra 

ögon. Det här är en rapport från hopplöshetens land.” 68

 

   

I ovanstående artiklar kan man skönja en viss ambivalens i avseende på hur artikelförfattarna förklarar skeenden 

i förorten. Dels kan vi se hur - som ovan sagts - artiklarna kan tolkas som ett ”utpekande” av förorten. 

Förklaringen rör sig i detta avseende på individ/gruppnivå. Genom att hänvisa till dagliga bränder och ”upplopp” 

i förorten, kan förstkommande artikel tolkas som om att förklaringen till ”förortsbeteendet” ligger hos 

individerna själva. Likväl ges en förklaring på strukturnivå och där Ashing anger den ekonomiska krisen som 

orsak till ökad frustration i förorten, ett uttalande som skulle kunna föranleda, och om möjligt antyder en viss 

systemkritik. Här är det nämligen en fråga om hur de ekonomiska resurserna fördelats och fördelas i samhället, 

samt hur detta tar sig uttryck i spåren av den ekonomiska krisen; är det så att förorten alltjämt får stryka på foten 

när det gäller ekonomiska resurser så kan en orsak till frustration och förortsproblem finnas där.  

I nästkommande artikel skapas och förstärks stereotyper genom att man betonar vissa ord. Ett uttryck som 

”förorterna kokar” innehåller en underliggande betydelse av att det är farligt och oberäkneligt där, likaledes att 

en sådan plats innehåller labila individer. ”Vi” och ”dem” distinktionen blir uppenbar, i synnerhet om man 

betänker betoningen av begreppen ”Aftonbladet team” som var med i ”konfliktens centrum”; ett centrum som 

sammanbinds med de ungdomar som här omtalas. ”Aftonbladets team” blir härmed några en läsare kan 

identifiera som medlemmar av den ”egna gruppen”, medans ungdomarna tillskrivs förortens gruppmedlemskap.   

I Miljonprogram och media – föreställningar om människor och förorter påtalar man just det som i artikelns 

                                                           
67 Expressen, 13 sept. 2009 - http://www.expressen.se/Nyheter/1.1704550/har-brinner-sverige. 
68 Aftonbladet, 7 sept. 2009 – http://www.aftonbladet.se/Nyheter/article5750757.ab 
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dramaturgi blir påtagligt; att journalisten framställs som en upptäcktsresande som åker till ”mörkrets hjärta” för 

att förmedla nyheter till oss i den ”vanliga världen”. I mycket så kan avvikandet även här utläsas som en 

egenskap hos individerna själva. Dock påtalar man att det är ”fattiga ungdomar” som gör ”revolt mot samhället”; 

att det är ett ”hopplöshetens land”. Detta skulle kunna tolkas som ett pekande på - eller åtminstone en antydan 

om - de strukturer som möjliggör en orättvis fördelning av resurser i samhället, som i sin tur genererar en 

förortens ”revolt”. Dock pekar man här på att denna ”revolt” sker genom stenkastning och bränder, vilket 

antyder att ungdomarna i förorten inte vet att på ett mer ”civiliserat” sätt påtala en orättvisa. Därmed blir 

avvikelsen något som tillskrivs individen/gruppen; dvs. den ambivalens som i dessa artiklar utläses ”lutar” 

skönjbar åt en tillskrivning av skuld på individ/gruppnivå. Därtill ger analysen vid handen att språkbruket i dessa 

artiklar övervägande tillåter läsaren att utläsa en nödvändighet av repressiva åtgärder i dessa områden.    

5.1.1 Stenkastning, upplopp och bränder; en del av den förortsliga vardagen  

I artikel efter artikel rapporteras det - såväl i Aftonbladet som i Expressen - om stenkastning och bränder i 

förorterna. Detta kan återknytas till det som sägs i Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, 

om hur media, genom att systematiskt återge vissa bilder, skapar en s.k. ”common sense” uppfattning. Detta kan 

även relateras till Elias teori om ”skvaller”. 

 

”GÖTEBORG. Polisen attackerades i Backa och Biskopsgården - samtidigt. Ungdomar kastade sten, en 

bil sattes i brand och polisbilens däck skars sönder. (…)Det var en kraftig stenkastning, men ingen polis 

kom till skada, konstaterar polisoperatören Per Mattsson. Några minuter senare börjar en bil brinna i 

området. - Det är lätt att tro att det är samma gäng som ligger bakom det. Det här är ett 

problemområde och det är inte första gången poliser har blivit attackerade, säger Mattsson.”69

 

 

”GÖTEBORG. Larm om skottlossning, bilbränder och ungdomsgäng som drog omkring och 

vandaliserade. Oroligheterna på Hisingen fortsatte under kvällen och natten. - Vi har ökat spanings- 

och utredningsinsatserna och har folk ute, säger polisens presstalesman Pia Goksöyr.”70

 

 

”GÖTEBORG. Under två nätter i rad har kravaller och bränder skakat stadsdelen Backa i Göteborg. 

Göteborgspolisen rustar nu för en lång het helg. - Jag kommer att fördubbla insatsen, säger 

polismästare Lars Klevensparr.”71

 

  

” (…) Friskväderstorget i Göteborg. Aftonbladets fotograf utsattes för stenkastning när han lämnade 

platsen. Hisingen i Göteborg skakas av bråk för andra natten i rad. I tisdags åkte en polispatrull för att 

ta hand om en stulen bil i stadsdelen Backa. De möttes av stenkastande maskerade ungdomar. En 

polisman fick ta skydd utanför bilen (…) även räddningstjänsten utsattes för stenkastning. Personalen 

fick skyddas av polis.”72

 

 

                                                           
69 GT, 19 aug. 2009 – http://www.expressen.se/1.1676045 
70 GT, 20 aug. 2009 - http://www.expressen.se/1.1677218 
71 GT 21 aug. 2009 - http://www.expressen.se/1.1679195 
72 Aftonbladet 20 aug. 2009, sid. 28 - www.Mediearkivet.se 
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”Hela helgen har bilar stått i lågor och småbränder härjat i Gottsunda. - Det har varit 

upploppsstämning, säger Kenneth Sundin vid Uppsalapolisen.”73

 

 

”STOCKHOLM. I natt brann förorterna igen. Nu följs upploppen noga av Säpo. – Vi hjälper hela tiden 

de olika polismyndigheterna, säger pressekreteraren Patrik Peter.”74

 

 

I ovanstående tillskrivs förorten oförtrutet en plats som avvikande, otämjd och osäker. Redogörelser för 

Göteborgs förorter som ”skakas” av ”kravaller och upplopp”.  Hur polis, brandmän och en fotograf blivit 

attackerade i Göteborgs förorter, hur extra resurser sätts in för att stävja oroligheterna, samt hur polisen ”rustar 

för en lång och het helg”, och hur upploppen följs av säpo kan konkretisera hur ”diskursens makt” kan fungera. 

Med hänvisningar till tidigare forskning om förorter - vilka ofta associeras med ”invandrartäthet”- kan det antas 

att förorten och dess invånare, sedan lång tid tillbaka varit föremål för fördomar och stereotypisering. Därmed är 

det troligt att föreställningen om förorter eller ”invandrartäta områden” som något som avviker i negativ mening 

redan finns, om än ”slumrande” i den stora allmänhetens sinne. En given föreställning som genom ovanstående 

diskurs förstärks. Detta emedan man skriver om förorten på ett sådant sätt att en genomläsning av materialet 

högst troligt genererar en negativ syn på förorten och många av dess invånare. Genom artiklarnas uppbyggnad, 

betoning/fokus på förorten som problematisk så överskuggas möjligtvis, - i den artikel det förekommer - 

uttalande om att det troligtvis är ”samma gäng som ligger bakom”.  Härmed kan det spekuleras huruvida en syn 

på förorten som - i enlighet med Etablerade och outsiders - dömer förortens invånare i enlighet med dess sämsta 

minoritet, görs gällande ibland tidningsläsarna.  Artiklarna förmedlar det ”nödvändiga” med repressiva åtgärder i 

dessa områden och tillskrivningen av skuld på individnivå uttolkas förmodat; av läsaren som väldigt hög. 

5.1.2 Attacker mot kommunaltrafik, ambulans, polis och brandmän 

I åtskilliga artiklar återfinns ett budskap som ”uppmuntrar” till en tolkning av förorterna som en vild och osäker 

plats där mått och steg - utöver det vanliga - måste vidtas för att garantera allmänhetens säkerhet:                    

 

”När räddningstjänsten ryckte ut till en brand i ett sopkärl vid Bergsgårdsvallen träffades 

räddningsbilarna av flera stenar. En av stenarna vägde drygt 5 kilo och krossade vindrutan. Två 

brandmän skadades i attacken. (…) På grund av attacken mot räddningstjänsten fick branden brinna ut 

själv”.75

 

 

Dagen efter denna händelse görs ett uppföljningsreportage från brandstationen i Kortedala: 

 

”På brandstationen i Kortedala råder ett lugn. Allvar ligger i luften.  (…) Man blir skärrad och 

chockad, säger brandmannen Johan Eriksson. På bordet ligger 5,7 kilostenen som krossade rutan till 

kollegornas bil, natten till i går. Den släpptes från en gångbro. Den var ämnad att skada. Det är både 

tragiskt och olustigt. (…) De är redo för en natt på fältet. Men händelsen är svår att koppla bort.(…) 

Nils Andréasson, räddningschef för räddningstjänsten Storgöteborg, förstår inte hur någon kan ge sig 
                                                           
73 Aftonbladet 31 aug. 2009, sid. 10 - www.Mediearkivet.se 
74 Aftonbladet 14 sept. 2009, sid 16 - www.Mediearkivet.se 
75 GT 29 aug. 2009 -  http://www.expressen.se/1.1687344 
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på brandmän som gör allt de kan för att hjälpa andra. - Det är fullständigt oacceptabelt och 

obegripligt. Gränsen är passerad.”76

 

    

Den 13 september berättas det i Kvällsposten om hur bussar av säkerhetsskäl inte stannar vid hållplatser i 

Rosengård:   

 

”Efter den senaste tidens stenkastning mot bussar har stadsbussarna i helgen kört rätt förbi 

hållplatserna i Rosengård under kvällar och nätter. - Vi måste sätta säkerheten för våra passagerare 

och chaufförer först, säger Louise Sandell, presschef för bussoperatören Arriva”77

 

.  

En liknande artikel återfinns på aftonbladet.se där det talas om inställd bustrafik i Rosengård: 

 

”(…) 2004 ställde Storstockholms lokaltrafik in bussar i förorten Tensta i nordvästra Stockholm efter 

stora problem med stenkastning och beskjutning med luftgevär. Busstrafik har också ställts in de senaste 

åren i Malmöområdet Rosengård till följd av stenkastning och kravaller.”78

 

 

Ovanstående artiklar är formulerade på ett sådant sätt att det ger läsaren intrycket av förorterna som ”livsfarliga”. 

Ett ställe friställt från det övriga svenska samhället. Detta enär samhälleliga mekanismer inneboende i 

normaliteten - i en normal stadsbild - inte tillåts fungera, inte kan praktiseras i förorten av säkerhetsskäl.  

Brandmännen kan inte släcka bränder och kommunaltrafiken kan inte gå som den ska. I artiklarna framstår 

förorten som en normlös plats, en plats dit samhällets normer och regler inte når, inte vinner gehör. Vid attack 

mot brandmän släpptes en 5,7 kilos sten från en gångbro, ”gränsen är passerad ” men brandmännen är tvingade 

att återvända dit ut; ”de är redo för en natt på fältet”. Genom det målande språket ges läsaren en ”förståelse” av 

att det är farligt ”där ute”; det är inte som här i den ”vanliga världen”.  En underliggande innebörd av förorten 

som normlös och farlig går igen i de två följande artiklarna. Den 13 september rapporterar Kvällsposten om hur 

man om kvällar och nätter kör förbi hållplatser i Rosengård, detta i mån om passagerares och chaufförers 

säkerhet.  Vad som inte står - men som en underliggande innebörd gör gällande - är att det är under dessa tider 

som de ”vandaler” som Rosengård inhyser ”flockas” för att terrorisera vem eller vad än som kommer i deras väg, 

varför man i möjligaste mån måste vidta åtgärder för att säkra allmänhetens trygghet. I nästkommande artikel är 

inställd busstrafik i Rosengård återigen på agendan. Dock gör man denna gång även en hänvisning till 2004, då 

busstrafik i förorten Tensta tvingades ställas in till följd av ”stenkastning och beskjutning med luftgevär”. Denna 

parallell gör gällande att; ”sådant händer bara i förorten”, man tillskriver härmed förorterna och dess invånare en 

kollektiv identitet i vilken avvikande och normlöshet är det som förenar. Tillskrivning av skuld på 

individ/gruppnivå utläses här som mycket hög, samt att det språkbruk som häri används tillåter läsaren att se 

”nödvändigheten” av repressiva åtgärder för att hämma den normlöshet som i enlighet med dessa artiklar finns i 

förorten. 
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5.1.2.1 Skärpt lagstiftning för att skydda räddningspersonal i ”riskabla” 

områden 
Den 12 september uttalar sig Johan Pehrson (FP) rättspolitisk talesperson och Cecilia Wigström (FP) 

riksdagsledamot från Göteborg och ledamot i justitieutskottet i GT om hur ”vi” måste skydda räddningspersonal 

i de utsatta områdena och överväga skärpt lagstiftning: 

 

”Vi saknar i dag verktyg för att effektivt bekämpa stenkastning mot ambulansförare och brandmän. 

Effekterna av detta drabbar människor i Hjällbo, Biskopsgården och Tynnered som väntar på ambulans 

eller brandbil. Det är orimligt att samhällets skydd inte fungerar för alla medborgare och därför måste 

vi överväga en skärpt lagstiftning för att skydda räddningspersonal, så att de kan skydda oss alla. 

Det är inte ovanligt att utryckningspersonal kräver poliseskort när de arbetar i särskilt riskabla 

områden (...) Att kasta sten mot en ambulansförare räknas inte i dag som våld eller försök till våld mot 

tjänsteman.(…) De som försöker släta över situationen i våra förorter brukar peka på att det bara är en 

liten minoritet som ägnar sig åt sådana här grova brott. Det håller vi med om.”79

 

. 

 Författarna ser här ett problem med stenkastning i Göteborgs förorter. Däremot söker man inte orsaker till dessa 

”grova brott”. Man ser till stenkastningens verkan och konstaterar att räddningspersonal i dessa ”riskabla 

områden” hindras i sitt arbete med att hjälpa andra. Man förespråkar en lagstiftning som tillåter oss att möta, ta 

itu med stenkastarna; att straffa eller avskräcka dessa från att begå sådana brott. Ett ”stenkastande beteende” 

finner här sin förklaring i individen själv och låter sig inte förklaras ur strukturer. Beteendet tillskrivs vidare 

förorten, i vilket det även sägs att man ”håller med om” ”att det bara är en liten minoritet som ägnar sig åt sådana 

här grova brott”.  I mötet med en läsare säger artikeln i sin helhet att det i förorten finns en förkastlig normlöshet. 

Denna normlöshet har därtill föranlett två folkpartister - som onekligen har resurser i form av kunskap, makt och 

status - att skriva en artikel om hur vi måste tillåtas ta itu med problemen i förorten genom att införa en ny 

lagstiftning som får en ”stenkastare” att tänka en extra gång innan han ” kastar nästa sten”. Förordandet av 

repressiva åtgärder är härmed explicit. Diskursen skapar våra föreställningar samtidigt som den utesluter andra 

synsätt. Den bidrar till en föreställning som i detta fall kan innebära att eventuella föreställningar om förortens 

brister i kontrast till övriga Sverige späs på.    

5.1.2.2 Offer för upploppen - brandmän tvingas skaffa skyddsutrustning 

  ”De är offer – för upploppen” heter det i överskriften till en artikel i Aftonbladet den 8 september. I artikeln 

medverkar två Poliser, en brandman och en privatperson och lagledare för att berätta om de sabotage och 

”attacker” de varit utsatta för: 

 

”De slår mot samhället med stenkastning, rökbomber och bränder. Förortsupprorens stenkastande 

ungdomar berättade i går om polishat, hämnd och hopplöshet. Och våldet fortsätter.  Sent i går kväll 

regnade det stenar mot en brandbil i Uppsala – precis efter att räddningstjänsten släckt en bilbrand. I 
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Göteborg brann bilar igen. Flera av offren är rädda när de går till jobbet, andra funderar på att sluta. 

Det handlar om polismännen, brandmännen och privatpersonerna som attackerats eller hamnat i kläm. 

Det här är deras berättelser.” 80

Ytterligare en artikel i Aftonbladet den 8 september handlar om hur brandmän känner olust inför 

utryckningar i Rosengård: 

 

”Brandmännen har tvingats skaffa hjälmar med visir och låna militära skottsäkra skyddsvästar. – 

Personal är rädd och orolig för vad som ska hända när vi rycker ut till Rosengård, säger styrkeledare 

Björn Gerlach. Några har begärt förflyttning härifrån. (…) – Det förekommer ju inte våld mot oss på 

alla larm men hotet finns där alltid och det är olustigt. Vi vet ju aldrig när det ska hända. Det är en 

anspänning för personalen och vi måste alltid vara beredda. Björn Gerlach konstaterar att 90 procent 

av befolkningen på Rosengård är glada och positiva till brandförsvaret. – De är tacksamma när vi 

kommer. Men tyvärr är det ju de som drabbas om vi inte kan åka fram.”81

Det förstkommande tidningscitatet utgör en introduktion till ett längre reportage och ord som ”upplopp”, 

”stenkastning” och ”bränder” känns igen från andra artiklar. Genom att systematiskt återge en bild av förorten 

som en plats för sådana företeelser kan media vara med om att skapa en s.k. ”common sense” uppfattning, dvs. 

en allmänt vedertagen bild av förorten som en plats där upplopp och bränder hör till vanligheten. I aktuell artikel 

förekommer meningen ”de slår mot samhället med stenkastning, rökbomber och bränder”. I aktuellt 

diskursklimat behöver denna mening troligtvis ingen närmare förklaring. Som läsare vet vi redan vilka ”de” är, 

likväl finns intimt sammanknippad med denna mening: ”förortsupprorens stenkastande ungdomar”, tillsammans 

med föregående mening innehåller denna en underliggande betydelse om att samhället, dess konventioner, 

normer och världen är ”under attack”, offer för ”förortsupprorens stenkastande ungdomar”. Därmed säger man 

även att förorten innehåller normlösa individer, varför den även är en plats som påtagligt skiljer sig från den 

större samhälleliga kontext denna är inspänd i. Den offersekvens som framträder i början på artikeln - där 

samhället, dvs. allas vår ensak blir attackerad - tillåter sig inringas och preciseras genom att man presenterar 

”polismännen, brandmännen och privatpersonerna som attackerats eller hamnat i kläm”. Dessa utgör ”normala” 

individer som befinner sig på förortens påfrestande och tumultartade fält, och som läsaren tillåts identifiera sig 

med. Med introduktionens effektfulla ”slutkläm”: ”det här är deras berättelser”, tillåts artikelförfattaren föregripa 

och i läsarens sinne etablera en föreställning om artikelns helhet. Om de berättelser som komma skall; onekligen 

handlar det om ”normala” människor som försöker leva och verka i ett ”onormalt” samhällsklimat, som befinner 

sig ”där ute” dit de lagar och regler som gäller i det övriga samhället inte når. Påföljande artikel, som handlar om 

brandmäns arbetssituation i Rosengård tillåter associationer till ett ”slagfält” där brandmän - för allas väl - 

arbetar i ett inferno av våld och förstörelse. Distinktionen mellan Rosengård - som i rådande diskursklimat tillåts 

sammanbindas med flertalet ”eldhärjade” förorter runtom i Sverige - och världen utanför, tillåter sig här 

förtydligas. Säkerhetsåtgärder har vidtagits: man har ”tvingats skaffa hjälmar med visir” och ”låna militära 

skottsäkra skyddsvästar” för att i möjligaste mån skydda sig mot de potentiella våldsamheter som finns i 

Rosengård. Artikeln är härmed ett exempel på förortens ”normlöshet”. Likaledes tillåter sig båda dessa artiklar 

utläsas som om förorten är ett fredlöst och osäkert ”land” där inte ens yrkesgrupper, och som sådana 

. 
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samhälleliga auktoriteter på sitt område, fredas ifrån stenkastning och attacker när de rycker ut för att hjälpa och 

söka skapa ordning.  I en underliggande mening säger man därmed att förorten inhyser invånare som måste 

kontrolleras och läras upp då de utgör ett hot mot samhället. Förorten - ofta förknippad med invandrartäthet - blir 

därmed det som avviker medans det omgivande samhället, och ”svenskhet” som jämförande variabel, utgör det 

normala. 

 

I dessa artiklar återfinns inget analyserande resonemang som försöker förklara varför det ”regnar stenar” eller 

eldhärjas i förorten, enkom ett konstaterande om att det handlar om ”hat och hopplöshet”.  Härmed tillåts läsaren 

reflektera över, och föreställa sig hur ”representanter” för förorten, i upplevelsen av att bli orättvist behandlad 

bemöter detta med stenkastning och ”upplopp” istället för att - i enlighet med konventionella normer och världen 

- resonera och diskutera om detta. Därmed kan artiklarna - i en underliggande mening - tolkas som om förortens 

invånare inte vet att föra sig på ett ”civiliserat” sätt, varför hon måste läras upp för att nå samma nivå som det 

omgivande samhället.   

5.1.2.3 Ta i med ”hårdhandskarna”   

”Polisen tar i med hårdhandskarna. Och det ska de göra, menar länspolismästaren i Uppsala. (…) 

Ungdomarna i Gottsunda menar att de utsätts för omotiverade visitationer, att polisen ”jävlas” med 

dem, och att polisen gång på gång använder övervåld mot dem. Vad är orsak, och vad är verkan, 

undrar länspolismästaren (…). Vi är ju i Gottsunda av en anledning – det händer många allvarliga 

brott där. Och vi måste genomföra skyddsvisitationer för att leta efter narkotika, vapen och tillhyggen. 

Men naturligtvis ska ingen polis använda övervåld, säger han. (…) – Om man får stå upp mot en vägg 

och hålla upp armarna kan det kanske uppfattas som provocerande, men det är vårt jobb och det görs 

efter välgrundade beslut, säger Erik Steen. Det är ju inte änkefru Pettersson på väg hem som råkar ut 

för det här. (…)Ungdomarna berättar om hur poliser förnedrar dem och slår dem. Sådana påståenden 

ska naturligtvis också utredas. Men det är ju inte vi som kastar sten eller bränner bilar. 

Grundproblemet kan aldrig vara polisen, säger länspolismästaren. Ungdomarna säger att de vill 

hämnas på polisen. – Det är där jag inte hänger med. Vi är ju där av en anledning från början – att de 

bränt någon stackars människas bil. De säger att ni behandlar dem illa. – Det är såklart i viss mån sant. 

Bränner du bilar och kastar sten behandlar polisen dig illa. Men vi ska göra det inom de lagar och 

förordningar som finns.”82

 

 

I ovanstående artikel låter journalisten två diskurser mötas. Ena änden representeras av Gottsundas/förortens 

ungdomar, från vilka det av journalisten framläggs ett påstående om att de ”utsätts för omotiverade visitationer” 

och att polisen ”jävlas” och använder sig av övervåld. Här, precis som i tidigare tidningsspråk, presenteras 

ungdomarnas som stenkastande och upploppsburna. Journalisten omtalar hur ungdomarna med ett förkastligt 

beteende vill protestera mot den orättvisa behandling de påstår sig få utstå från polisen.   
I andra ändan återfinns länspolismästaren Erik Sten och han ger här utryck för en åsikt som läsaren tillåts känna 

igen sig i. Sammanfattningsvis säger han att ett beteende som dessa ungdomar står för inte kan accepteras, varför 
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det också måste bekämpas. ”Bränner du bilar och kastar sten behandlar polisen dig illa”. I aktuell artikel tillåts 

en utläsning om föreställda resurser i sammanhanget, resurser som gör ett påstående mer eller mindre giltigt. I 

mötet med läsaren presenterar artikeln ungdomar som inte följer de normer och konventioner som gäller i den 

större samhälliga kontext dessa ingår i, vari det också sägs att dessa finns i Gottsunda/förorten. Härmed tillåter 

sig artikeln - inför läsaren - presentera en föga giltig resurs, konkretiserat som ett beklagande över att bli föremål 

för polisens uppmärksamhet när man inte sköter sig. Genom tidningsdiskursens systematiska återgivande av 

förorten som en ”vild och farlig” plats, där många människor beter sig illa, tillåts en hypotes om att det hos 

många läsare upprättas ett föregivande om förorten och dess invånare som normlösa individer med dåligt 

omdöme.  Hypotesen tillåter sig därmed också utläsa läsarens ogiltiggörande av den föregivna - av ungdomarna 

representerade - diskursen, även innan den blivit bemöt, detta i enlighet med den ”common sense” uppfattning - 

som i och med tidningarnas framställning av förorten - kan komma att göras gällande i allmänheten, och där 

ramarna för rätt och fel, för mer eller mindre giltiga resurser redan är fastlagt.  Artikeln tillåts i sin helhet utläsas 

som mötet mellan två sinsemellan oförenliga diskurser, där Sten representerar en resurs som en större 

samhällelig kontext är det giltiga. I korthet handlar det om förordandet av ett korrekt; ”normalt” eller ett 

inkorrekt; ”onormalt” beteende, där det förra naturligt är det vinnande. Sten har även i egenskap representant för 

en professionalitet - i vars uppdrag det ingår att ”hålla ordning” och stävja oroligheter - en resurs som tillåter sig 

att; på ett auktoritärt och åhörande sätt förmedla det ogiltiga och orimliga i ungdomarnas påstående. 

Sammantaget är tillskrivningen av skuld på individ/gruppnivå mycket hög, därtill är behovet av repressiva 

åtgärder i hög utsträckning - explicit förmedlat. 

5.1.3 Förortens invånare vill ha en lugn tillvaro 

I en hel del artiklar låter man det framgå att det bara är en minoritet av invånarna i förorten som ställer till 

problem. Därtill gör man det ibland klart att ”bråkstakarna” kommer utifrån och tillhör, t.ex. en autonom 

vänsterextrem rörelse som i och med sitt uppförande i förorten drar på sig invånarnas förakt. Dock kan det, med 

bakgrund av teorier och tidigare forskning, spekuleras om huruvida detta trots allt inte förmedlar en bild av 

förorten som ett ”laglöst land”, i vilken det ges mer utrymme för kriminella och omoraliska handlingar än i den 

”vanliga världen”.  

 

”(…)Nästan alla som bor i de drabbade områdena vill få ett snabbt slut på eländet. De vill inte se fler 

förskolor, klubbhus och bilar brinna. De vill kunna känna sig trygga. Polisen vill också få ett snabbt slut 

på oroligheterna, (…) - Vi har ett avtal med närpolisen där som säger att vi tar alla ärenden där man 

kan misstänka att det finns ett mönster och att det kan röra sig om samma gärningsmän (…).”83

 

   

 ”- Vi gillar inte dem som eldar bilar. Detta är vårt ställe, säger en kille på Friskväderstorget i 

Biskopsgården. I går brann inga bilar på Hisingen. Däremot satte någon eld på en minitraktor i 

Tynnered, en annan del av Göteborg. Ett femtiotal poliser ingick i insatsen på Hisingen. I Backa hade 

folk ringt om stök vid Blendas gata. Där greps en ung man misstänkt för skadegörelse. (…) Insatsen - 
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med flera polisbussar, hundar, piket och vanliga polisbilar - välkomnades av flera boende i Backa och 

Biskopsgården. (…) det är ju bra om det blir lugnt här, säger en kvinna.”84

 

 

Den 23 augusti kunde man i Aftonbladet läsa om hur ”Rosengårdsborna själva” jagade bort ”bråkstakarna”: 

 

”Allt började med att Reclaim Rosengård skulle ha gatufest under parollen Inga snutar på Rosengård . 

Men den demonstrationen blev det inte mycket av. Med en snabb och oväntad attack jagade 

Rosengårdsborna själva (…) bort demonstranterna från den rondell där de samlades. (…) - Vi som bor 

på Rosengård vill ha kvar poliserna här ute, deras närvaro har gett oss en lugnare tillvaro och 

förbättrat områdets rykte (…).”85

 

  

Ovan nämnda händelse omtalas även på Expressen.se den 22 och 23 augusti 2009: 

 

”Reclaim Rosengårds manifestation urartade på lördagskvällen. (…)När manifestationen pågått i 

ungefär en kvart körde boende i Rosengård bort de 150 aktivisterna från den rondell de först tänkt vara 

(…) De boende ville inte ha dem där..”86

 

 

”Klockan åtta inleddes gatufesten och bara några minuter senare gick boende i Rosengård till attack 

mot aktivisterna. De rev ner en banderoll och visade tydligt att de inte vill ha aktivisterna i området. - 

Folk som bor här är upprörda. (...) - Det är jättebra med polisen här. Alla boende tycker att det är bra 

att de finns här(...).87

 

 

Sammantaget framgår av samtliga artiklar att den stora majoriteten av boende i ”de drabbade områdena” vill få 

slut på oroligheterna och att de uppskattar polisens närvaro, då detta skänker lugn och påbättrar områdenas 

rykten. Likväl tillåter sig artiklarna utläsas som om förorten är den plats - framför andra - där oroligheter av stora 

mått hör till vardagen. Redogörelsen i den första artikeln; för hur invånarna inte vill ”se fler förskolor, klubbhus 

och bilar brinna”. Samt hur de ”vill kunna känna sig trygga”, ger vid handen att förorten är ett brinnande inferno 

där trygghet knappast existerar.  I nästkommande artikel påpekar man: ” i går brann inga bilar på Hisingen”, med 

den underliggande innebörden att detta hör till ovanligheten. Likväl påpekar man att: ”däremot satte någon eld 

på en minitraktor i Tynnered”, som liksom för att understryka andemeningen i det föregående; att det ofta 

brinner i Göteborgs förorter. I flera av artiklar framgår närvaron av många poliser i förorten, vilket kan ge 

läsaren intrycket av förorten som ett ”laglöst land” där det ges utrymme för ett klandervärt beteende i långt högre 

utsträckning än i den ”vanliga världen”, varför polisens närvaro är nödvändig. Inte minst ger de tre 

sistkommande artiklarna utrymme för denna tolkning. Rosengårdsborna framstår här; förvisso som offer för 

“bråkiga” aktivister, vilka ytterligare svärtar ner Rosengårds ryckte. Likväl faller en skugga över Rosengård och 

dess invånare genom att området återigen tillåts förknippas med problem. Etnologen Oscar Pripp fastlägger att 

boenden i ”invandrartäta områden” är tvingade att förhålla sig till den bild som tillskrivs det aktuella området. 
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Med bakgrund av tidigare forskning och diskursen kring Rosengård - där området i mycket förknippats med 

negativa företeelser - är ett utläsande av artiklarna som ett exempel på Rosengårds avvikande stadsbild trolig. 

Som Franzén påpekar så skapar diskursen föreställningar som är svåra att värja sig emot. I detta är Rosengård - 

med andra förorter, i enlighet med tidigare forskning - ett exempel. Dessa områden har sedan länge varit 

betraktade med negativa blickar. Varför ett reportage som möjligtvis vill peka på att förorten emellanåt är offer 

för människor utifrån, likväl - i läsarens sinne - ytterligare kan etablera en syn på förorten som en plats där 

negativa företeelser tillåts gro. Emellertid; genom att skriva om förorten som en plats där invånarna - och som 

sådana normala medborgare - framstår som offer för ”bråkiga” människor och okonventionella eller ”onormala” 

inslag utifrån, ges läsaren möjligen också en chans att reflektera över de föreställningar som Pripp omtalar.   

5.2 Förslag till åtgärder och lösningar på ”förortsproblemet”; ett ämne för 

etablerade? 

5.2.1 En S politik för att bekämpa utanförskapet – satsningar på ideell verksamhet   

I många tidningsartiklar diskuteras, beskrivs och framläggs förslag till lösningar på ”förortsproblemet”. Den 30 

augusti skriver Lena Asklin i Aftonbladet om hur socialdemokraterna borde hitta en politik för att bekämpa 

utanförskapet: 

 

”Det brinner i Göteborg.(…) Stadens invånare är rädda(…). Snart ska den socialdemokratiska 

kongressen besluta om partiets förnyelse av politiken. (…) I den berättelsen borde finnas ett 

socialdemokratiskt projekt för att återskapa samhällssolidariteten och gemenskapen i ett Sverige där 

den mätta medelklassen nu i stället söker maximera den individuella nyttan i spåren av växande klyftor.  

(…). Om förorternas unga känner att samhället inte erbjuder dem en framtid där de kan utvecklas och 

styra sina liv, blir alternativet i stället våldsromantik och en stenhård gänggemenskap där värst är bäst.  

Ungdomsvåldet är en del av ett socialt utanförskap som finns långt in i skilda klass- och åldersskikt. 

(…)Nu växer klyftorna och segregeringen. Det talas om att socialdemokratin måste erövra den 

förlorade medelklassen i storstäderna för att kunna vinna valet. Det handlar också om att vinna dem i 

utanförskapet (…) S borde formulera ett program för att organisera människor och mötesplatser för 

ideellt samhällsarbete och fritidsaktiviteter.”88

 

   

Under rubriken ”Ghettosunda” resonerar advokaten Michael Niklasson - uppvuxen och bosatt i södra Uppsala - i 

en debattartikel i Aftonbladet den 7 september kring utvecklingen i Gottsund och proklamerar för integrering och 

språkinlärning genom idrottslig gemenskap och satsning på den ideella verksamhet som finns tillgänglig i 

Gottsunda: 

 

”I Gottsunda finns en tydlig gemenskap, men där finns också ett påtagligt utanförskap (...). Våra 

politiker har år efter år stillatigande accepterat situationen och i allra högsta grad (…) skapat (…) 

situationen i Gottsunda. Redan på 70- och 80-talen visste den etniskt svenska allmänheten att Gottsunda 

skulle bli Ghettsunda. Då ondgjorde sig människor (…) över bostadsbyggandet med (…) anslutning till 
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centrum och med hög inflyttning av etniska nysvenskar. (…). Många anser att språket är en nyckel till 

integration. Idag bedriver vi SFI för miljarder kronor . Tänk tanken att de att de ideella 

idrottsföreningarna erbjöds att ta över delar av SFI. Omfördela. Idrottsrörelsen bedriver i dag ett aktivt 

integrationsarbete med språkutbildning som saknar motstycke i Sverige. Det är värt pengar. Vår 

idrottsrörelse är också bärare av goda normer och värderingar. Genom samvaro inom idrotten kan 

ungdomar lättare känna gemenskap och tillhörighet.(…)”89

 

  

I ovanstående artiklar går det att spåra en viss systemkritik. I den första artikeln återfinns en förståelse av hela 

det svenska samhället som en tillvaro där betoningen av samhällssolidaritet och gemenskap tappats bort, och där 

textens underliggande mening gör gällande att under rådande omständigheter - under vilka en borglig regering 

styr Sverige - ökar klyftorna och segregeringen. Därför - menar man här - vill det till att socialdemokratin 

formulerar ett partiprogram som betonar gemenskap och solidaritet, vari socialdemokratin - såväl som samhället 

i stort - skulle vara vinnare. I artikel nr. två sägs explicit att våra politiker sedan länge accepterat och skapat 

situationen i Gottsunda. Därtill att ekonomiska resurser för integrering är felfördelade.  Att mer ekonomiska 

resurser borde läggas på idrottsrörelsen, och där de ideella, lokalt befintliga idrottsföreningen är en nyckel till 

språkinlärning, gemenskap, och integrering.   

 

Även om systemkritiken i dessa artiklar gör gällande att man rör sig på strukturnivå så är tolkningen av förortens 

invånare som den ”Andre” märkbar.  I artiklarna talas det - i underliggande mening - om förorten och dess 

invånare som något som skiljer sig från mängden, och som måste fångas upp med förespeglingar av normalitet 

och ”svenskhet”. 

5.2.1.1 Flyktingmottagningen; ett nationellt ansvar 
Den 29 augusti återges i Kvällsposten en intervju gjord av TT med Lars H Gustafsson; barnläkare, författare och 

ofta anlitad föreläsare. Han redogör för sin bild av Rosengård där han en tid arbetat och verkat: 

 

”(…) Om allt fler av Rosengårds ungdomar upplever att de inte blir insläppta i det svenska samhället, 

då vill de inte heller se sig som svenskar eller Malmöbor (…). Än kan den destruktiva utvecklingen 

stoppas. (…) Rosengård (…) är en stor stadsdel, med olika människor med skilda uppfattningar. Därför 

borde fler med erfarenhet av att bo eller arbeta där höras i debatten – ingen kan göra anspråk på att 

tala för hela Rosengård. (…) flyktingmottagningen (…) måste vara ett nationellt ansvar, inte något som 

bara ligger på några enskilda kommuner, säger han och ger gärna Malmös grannkommuner en känga 

för bristande engagemang. (…) Från de tre åren i Rosengård berättar han om allt det positiva som 

övervägde i början. (…) Men gradvis kom eftertanken, till exempel vid talrika hembesök i trångbodda 

lägenheter.”90

 

 

I ovanstående märks en tydlig systemkritik, och som sådan kan den förstås som kritik mot migrationspolitik, 

myndighetspersoner och ekonomisk snedfördelning. Därmed antyder också författaren behovet av 
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samhälleliga insatser för att integrera Rosengård i den ”samhälleliga gemenskapen”.  Författaren menar 

vidare att den frustration Rosengårds ungdomar känner till följd av att ”inte bli insläppta i det svenska 

samhället”, kan förklara mycket av det destruktiva beteende som av några här uppvisas. Meningen ”(…) fler 

med erfarenhet av att bo eller arbeta där höras i debatten” antyder att författaren tycker att aktuellt 

diskursklimat i mycket utestänger människor från offentliga arenor för diskussion om Rosengård. 

 5.2.2 Utanförskapts frustrerade ungdom 

”Det är en mycket sorglig bild av instängdhet och utanförskap. Och paradoxalt är det. Ungdomar som 

protesterar mot polisbrutalitet - genom att kasta sten. Som klagar på rasism - men spelar 

Sverigedemokraterna i händerna. Ungdomar som har bestämt sig för att hämnas på samhället - genom 

att tända eld på sina egna gator. Deras värld börjar och slutar i Hjällbo. Förorten är en filt och ett 

fängelse. Vi har redan sett bilderna av de fallfärdiga hyreslägenheterna i Rosengård där barnen tvingas 

läsa läxorna på balkongen för att inte få med sig kackerlackor i skolböckerna. En annan bild av 

utanförskap. En tredje ser man i statistiken. Hjällbo har 7 000 invånare. Hälften av dem är under 26. 

Två av tre är födda utomlands. En helt ny underklass har växt fram i fattigdomens förorter: 

invandrarbarnen som blivit unga vuxna. En gång hårt märkta av nittiotalets nedskärningar inom skolan, 

nu instängda i ungdomsarbetslöshetens miljonprojekt. Många av de stenkastande unga männen i 

Gottsunda eller Hjällbo är födda i Sverige. Men de har ingen, alternativt väldigt lite, insyn i hur 

samhället fungerar.”91

 

 

Ovanstående artikel är - i enlighet med vad som sägs i medieforskningen - ett exempel på hur media skapar och 

återskapar stereotypa bilder av ”invandrare” och ”invandrartäta områden”. Förorten tillåter sig här utläsas som 

den totala antitesen till den större samhälleliga kontext denna är inspänd i. Detta genom ett målande språk och ett 

påtalande av ”förortsungdomarnas” ologiska handlande. ”Förorten är en filt och ett fängelse”, metaforen ger vid 

handen att förorten är ett ”elände” vari dess invånare ohjälpligt är fångade och dit omvärldens, ”normalitetens” 

ljus inte når. Om Gottsunda och Hjällbos ”stenkastande ungdom” sägs: ”de har ingen, alternativt väldigt lite, 

insyn i hur samhället fungerar”, vilket ytterligare befäster denna uppdelning. Genom hänvisningar till statistik 

om Hjällbo tillåter sig artikeln förstås som om att Hjällbo är ett getto, vari det också går att utläsa en förklaring 

till varför Hjällbo är ”problematiskt”.  Med hänvisning till tidigare forskning kan sägas att ”invandrare” och 

”invandrartäta områden” sedan länge varit föremål för fördomar, i vilket man ofta förknippat ”invandraren” med 

problem. En underförstådd presentation av ett ”problemfyllt” område som getto kan hos läsaren ytterligare 

etablera denna fördom. I artikeln går även en förklaring utifrån strukturerna att skönjas, vilken kan tolkas som 

om att en samhällelig ekonomisk snedfördelning möjliggjort förortens ”elände”. Likväl är distinktionen mellan 

de aktuella förorterna och det övriga samhället tydlig, en distinktion som i huvudsak ger en förklaring till ett 

förkastligt beteende på grupp och individnivå, och som ger vid handen att förorten i mycket är oemottaglig för 

samhälleliga normer och världen. 
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5.2.3  Bränder och våldstendenser i förorten finner inga enkla förklaringar 

Den 8 september intervjuas professor Sven-Åke Lindgren som enligt tidningen Aftonbladet just påbörjat en 
undersökning om bränderna: 

 

”Hög arbetslöshet, låga inkomster och stort bidragsberoende. Trenden är tydlig i de områden som 

drabbats av bränder och våldsdåd den senaste tiden. Men förklaringen är mer komplicerad än så. 

(…)Majoriteten av ungdomarna i de här områdena har samma bakgrund, men är ändå inte ute och 

eldar. (…)Det finns inga enkla svar. Jag tror att man måste väga in skolprestationer, ofärdiga betyg, 

aktiviteter i området och vad man har för hopp och tro kring sin egen framtid. Det kan också vara 

enskilda händelser som ligger bakom, till exempel om man upplever att man utsätts för 

polistrakasserier. Ofta finns det också drivande individer som drar igång det. Ledan är också en viktig 

faktor: man fyller ett tomrum med olika typer av destruktivt beteende. (…) – Det är alltid bra att prata 

och få igång en dialog. Gärna med fler inblandade än polisen, som socialtjänst, skolan, boende i 

området och fastighetsbolagen. Det finns flera bra exempel på framgångsrika projekt i bostadsområden. 

Problemet är att de ofta är av kortsiktig karaktär – när det blir budgetdags läggs de ner. Man måste ha 

lite mer uthållighet i de här områdena där det finns en grogrund för missnöje och destruktivitet.”92

 

 

I artikelns första rader återfinns en tydlig förklaring till förortsoroligheterna på strukturnivå.  I överensstämmelse 

med tidigare forskning säger Lindgren att det förekommer social och ekonomisk marginalisering i de drabbade 

områdena. I underliggande mening säger han därmed att detta kan skapa frustration, tristes och ilska, vilket 

tillåter sig förklara något av de oroligheter som utspelar sig i förorten. Vidare påpekar han att den stora massan 

av förortsinvånare - även då de har samma bakgrund - inte ägnar sig åt dylikt beteende, varför förklaringen även 

måste sökas på individnivå. Här gör en underliggande innebörd även - genom ett rakt och odramatiskt språk - 

klart att denna förklaring inte ska förstås som tillskrivning av en kollektiv identitet gentemot boende i förorten, 

utan som en pusselbit i ”problembilden”, där man med förståelse, respekt och lyhördhet för den enskildes egna 

upplevelser möjligtvis kan finna en förklaring till ett ”våldsamt beteende”. Däremot kan denna artikel, liksom 

många andra tolkas som att förorten utgör ett hot mot samhället i stort. Detta med hänvisning till Miljonprogram 

och media – föreställningar om människor och förorter, där det sägs att makten att göra tolkningar och 

beskrivningar av förorten och komma med förslag på lösningar ligger i olika professionaliteter, vilket ytterligare 

fixerar vår bild av förorten. Även denna artikel kan uttolkas som att förorten som sådan är det som avviker, och i 

kontrast till övriga samhället, står för det ”onormala”. Detta emedan tidningen dristat sig till att intervjua en 

professor vars resurser i form av kunskap förmodat fångar läsarens uppmärksamhet; om en professor uttalar sig 

angående ”förortsproblemet”, är detta onekligen ett stort ”problem” värt uppmärksamhet.   
.   

5.2.4 Rosengård; ett förortsligt föredöme i ”normaliseringsprocessen” 

Den 9 september uttalar sig Carina Liljesand, kommunalråd i Göteborg i GT om hur man bör gå till väga för att 

lösa ”förortsproblemet”: 
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”Skola, individ och familjeomsorg, fältarbetare, bostadsbolag och arbetsmarknadsinsatser, måste 

mobiliseras (…) men det krävs mer än så. (…) Ett färskt och positivt exempel från Rosengård i Malmö 

visar att det var först när de boende i området (…) på gator och torg och demonstrerade sin enighet om 

att det nu fick vara nog, som oroligheterna upphörde. Utanförskap och segregation försvårar dock 

möjligheterna att mobilisera det kollektiva engagemanget som behövs. På kort sikt handlar det om att 

stimulera en dialog med ungdomarna och de boende i området. (…) Det är min fasta övertygelse att 

grundproblemet till stor del handlar om trasiga familjer (…) Vi måste därför inrikta oss på att (…) 

stödja föräldrarna (…) Stadsdelarna måste tillhandahålla fler föräldrastödjande insatser, och 

föräldrasammankomster av olika slag bör ge utrymme för dialog och erfarenhetsutbyte kring 

föräldraskapet.” 93

 

 

I ovanstående artikel påtalas behovet av mobilisering av insatser i, och till hjälp för dessa områden. Meningen 

”Utanförskap och segregation försvårar (…)”, innehåller en erinran till systemkritik, dvs. invånarna saknar i 

mycket - strukturerna till tack - de verktyg som behövs.  Denna ”erinran” blir inte vidare utvecklad, istället 

tillstår man att ”grundproblemet till stor del handlar om trasiga familjer”, varför ”vi” måste rikta in oss på att 

stödja familjerna. Här tillåter sig förklaringen framför annan sökas på individ/gruppnivå, dvs. i förorten är många 

familjer trasiga, och detta är de i egenskap av förortsfamiljer, varför man måste tillhandahålla insatser. Därmed 

tillåts detta utläsas som att förorten står för icke- normalitet, då den framför andra innehåller indolenta familjer 

och föräldrar som inte vet att uppfostra sina barn. 

5.2.4.1 Hårda tag mot upploppsmakarna 
”(…) Backa i Göteborg och i Gottsunda i Uppsala unga arga män med dålig utbildning och självkänsla 

samt löst knutna till kriminella gängverk drar runt i stadsdelarna och förstör i en allmän frustration mot 

allt och alla. Det brukar heta att hårda tag inte löser några problem. Det gör det visst. I det akuta 

skedet. (…) det gäller att visa att det blir konsekvenser för dem som hånfullt fått för sig att det är 

riskfritt att jävlas med ett samhälle de uppfattar som impotent. Utvecklingen mot normalitet i Rosengård 

är ett utmärkt exempel. Sedan i maj har det tidigare så våldsstinna och brandluktande stadsdelen börjat 

återerövras av dess invånare. Nyligen slängde de ut tillresta ligister (…) närvaron av patrullerande 

poliser dygnet runt i stadsdelen har gjort att bränder och glaskrossning närmast upphört.”94

 

 

Artikeln är klart explicit när man påtalar utvecklingen ”mot normalitet i Rosengård”.  Rosengård är jämte andra 

förorter något som är onormalt, men där Rosengård visar på ”uppryckning”. I meningen: ”det tidigare så 

våldsstinna och brandluktande stadsdelen” tillåts läsaren associationen av ett brinnande och smogfyllt inferno 

där lag och rätt inte har någon plats, i vilket Rosengård tidigare befann sig och där andra förorter fortfarande 

befinner sig. Artikeln tillåter en bild av förorten som måste kontrolleras och läras upp för att bli som ”oss”. Detta 

preciserar författaren genom att hänvisa till Rosengård där ”närvaron av patrullerande poliser dygnet runt i 

stadsdelen har gjort att bränder och glaskrossning närmast upphört”.  Distinktionen mellan förorten som det 

”onormala” och övriga samhället som det ”normala” blir därmed påtaglig. Författaren påpekar visserligen att 
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Rosengård ”börjat återerövras av dess invånare ”. Relaterad till artikelns helhet säger denna mening att - i spåret 

av ”återerövrandet” har normaliteten framskridigt. Vari det även sägs att invånarna kollektivt står för normalitet. 

Således kan man skönja en viss ambivalens i avseende på vad författaren förmedlar om förorten.   

 

5.2.5 Det handlar om pengar 

Den 9 september skriver Aftonbladets Kerstin Weigl i en artikel om hur stora besparingar drabbar förorterna 

och leder till frustration: 

  

”Det handlar självklart om pengar.(…) För 30 år sedan bodde jag själv i Biskopsgården, (…). Detta 

var före de stora besparingarna, men redan visste alla vad Biskopsgården stod för.(…) Jag kan undra 

ibland var de stridbara socialarbetarna i Gottsunda och Biskopsgården finns. Lärarna, kuratorerna och 

fritidsledarna som pallar en ordfajt med kommunstyrelsens ordförande? Som ordnar en bildmässig 

sittstrejk. Men stadsdelarnas desillusionerade personal är vana att få stryk när budgeten läggs, (...) De 

har själva blivit underdogs. Ghettoidentiteten smittar, och mest som uppgivenhet.”95

 

 

Den 30 augusti intervjuas den lokala hyresgästföreningens ordförande Ulf Diktonius och skolvärden Driss 

Morabet i GT Angående problemen i Backa: 

 

”Allting bottnar i en fråga om resurser och pengar. (…) Skolvärden Driss Morabet, 50 (…) berättar hur 

Backaborna upplever att pengar verkar finnas - men bara inte till dem. (…)- Det som politikerna borde 

inse är att de inte sparar pengar genom att slopa alla aktiviteter och resurser för stadsdelens 

medborgare. De skjuter bara fram kostnaden till när kravaller, kriminalitet, narkotika och annat 

drabbar samhället längre fram, säger Ulf Diktonius. Klyftan mellan myndigheterna och stadsdelens 

invånare är för närvarande enorm.”96  

 

I ovanstående gör man huvudsakligen förklaringar på strukturnivå och ondgör sig över stora besparingar och en 

snedfördelning av pengar och resurser, där förorten alltjämt får stryka på foten. Underliggande finns ett försök 

till förmedlande av förståelse för den alltjämt omtalade ”frustrationen” och ”hopplösheten”, och den därav 

komna situationen i förorten. ”Backaborna upplever att pengar verkar finnas - men bara inte till dem” säger 

Morabet. ”Desillusionerade personal är vana att få stryk när budgeten läggs” säger Aftonbladets Kerstin Weigl, 

där en underliggande mening gör gällande att cyniskheten som här gör sig gällande i allmänheten - såväl hos 

förortens profession som hos ”upprorsmakarna” - tar sig olika utryck. Några vill ”hämnas” och gör ”upplopp”, 

medans andra - professionen - inte orkar påbjuda ett intellektuellt stridbart motstånd och argumentera för sin sak 

när budgeterna läggs. Därur kan man i denna artikel möjligtvis finna en förklaring på individ/gruppnivå. Det vill 

säga, den förortsliga kontexten innehåller element; professioner, vilka genom sitt handlande - eller frånvaron 

därav - möjliggör en frustration som i sin tur genererar våldsamheter. När Weigl påtalar hur det var för 30 år 

sedan: ”redan visste alla vad Biskopsgården stod för”, låter detta sig utläsas som att det - i enlighet med historisk 
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processociologi - finns en given social ordning i vilken förorten och dess invånare sedan länge varit betraktade 

som ”outsiders”.  Artiklarnas synbart goda intentioner till trots, detta är två i raden av artiklar där förorten tillåter 

sig förknippas med problem, vilket i enlighet med tidigare forskning har betydande inverkan på den allmänna 

föreställningen om dessa områden. Artiklarna kan - i enlighet med detta resonemang - vara ytterligare en 

pusselbit i tillskrivningen av en kollektiv identitet av förorten som den ”Andre”. 

 

5.2.6  Diskursen kritiserad     

Den 29 september skriver 19 årige Ari Amin från Göteborg i Aftonbladet om hur medierna ger en skev bild av 

förorten. Han berättar om ett reportage den 7 september 97

 

där han medverkat i egenskap i ung i förorten, och där 

han såg som sin chans att berätta om folket bakom rubrikerna. Om aktuellt reportage sades att det skulle handla 

om vari ”kravallerna” berodde, samt om det fanns någon lösning på detta: ”istället blev det nya, och värre 

rubriker!” Skriver Amin. I följande kommer utdrag ur artikeln från 29 september citeras, och där Amin dels ger 

sin bild av reportaget, dels själv skriver om oroligheterna i Göteborg och om sina erfarenheter i egenskap av ung 

i förorten.   

 Vi kom till Hammarkullen 1993. Redan då var det ganska segregerat. Morsan ville flytta från 

Hammarkullen redan första dagen. (…)Till slut köpte vi hus i Angered. (…) efter fjorton år då man 

bara sett invandrare och få svenskar – då är man för rädd att flytta till ett svenskt område. (…) Jag kan 

inte tänka mig att flytta från Angered. Jag tror att jag är för rädd för det svenska samhället och jag tror 

att det svenska samhället är rädd för oss. Jag tror att det som skapade problemen från början är 

klassklyftorna. Människor har tröttnat på att leva på socialbidrag och a-kassa. De har tröttnat på att 

inte kunna betala av sina studielån och skulder. De varslade har påverkats jättemycket. (…) En grupp 

av de som vandaliserar är just rastlösa ungdomar. En annan grupp är de som på allvar tror att de 

protesterar. Den tredje gruppen är barn från tio-elva års ålder, som hänger på (…). Vissa har 

föräldrar som påverkats av arbetslösheten. (…) När artikeln kom ut målades vi ut som ’nattens barn’. 

(…) Jag tror att reportrarna (…) hade en färdig artikel de ville skriva. (…)Den här typen av 

rapportering tror jag får fördomarna att växa och det blir svårare att värdera oss i förorten som 

normala. (…) Om media (…) berättar om det mångkulturella Angered (…) hade många säkert varit 

mindre rädda och framförallt - människor hade varit nyfikna att ta sig hit!(…) Jag vill kunna vara stolt 

över det mångkulturella. (…) Politikerna (…) satsar inte på förorten på rätt sätt. Arbetslösheten är ett 

stort problem. Det vi här ute i förorten mest av allt önskar, är – ett jobb. (…) Då kan vi tjäna pengar, 

känna stolthet och bilda den familj som för många är den högsta drömmen av alla.”98

 

  

Artikeln ger utryck för att det sedan länge funnits en ”vi” och ”dem” uppdelning och att detta har gjort det 

svårare för ”invandrare” att ta del av den "svenska gemenskapen”. I sitt sammanhang kan detta utläsas från 
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följande två citat: “redan då var det ganska segregerat”; ”jag tror att jag är för rädd för det svenska samhället 

och jag tror att det svenska samhället är rädd för oss”. Möjligtvis kan detta finna likheter i den ”känsloladdade 

barriär” som omtalas i Etablerade och outsiders. Här kan man finna en förklaring på strukturnivå, därtill en 

mängd systemkritik. Det pratas om klassklyftor och hög arbetslöshet, sysslolöshet som leder till frustration och 

ilska, politiker som prioriterar fel etc. Amin identifierar tre typer av ”vandaler”: en som av tristes förstör och 

bråkar, en annan med övertygelse om att de är en drivande kraft för förändring och en tredje som bara följer 

med. Därmed rör sig förklaringen till detta beteende till viss del också på individnivå. Amin redogör för hur 

artikeln, i vilken han medverkade den 7 september, inte alls resulterade i vad han hade önskat.  

Förortsungdomarna målades ut som ”natten barn” och Amin tror själv att man hade en ”färdig artikel de ville 

skriva”. Media, vilka har makt att benämna och kvalificera verkligheten skapar - i enlighet med tidigare 

forskning - oreflekterat och övergripande en distinktion mellan ”invandrare” och “svenskar”, och är därmed 

med och skapar en ”common  sense”  uppfattning,  något som kan utläsas  i Amins text, att så tycker han det har 

gått  till. Amin säger vidare att: ”den här typen av rapportering tror jag får fördomarna att växa och det blir 

svårare att värdera oss i förorten som normala”. Vilket även detta kan utläsas i tidigare forskning där man säger 

att media skapar och återskapar stereotypa bilder av invandrare genom att övergripande förknippa dem med 

negativa företeelser.  Områdena stämplas således, och i mötet med andra människor hindras därmed 

”invandraren” till ett positivt hävdande av sig själv, emedan alla redan vet vad en ung invandrare från förorten 

är för något. Amin ger uttryck för att media - genom dessa typer av reportage - ger utrymme för ”moralisk 

differentiering” och ”illusorisk korrelation”. Dessa stereotyper möjliggörs således av att media förmedlar en 

nedlåtande bild av förortsbon/”invandraren”, och som sådant gör man det i ett brett sammanhang.  Vidare kan 

Amins åsikt om att media vinklar reportagen så att de passar dem - Amin tror att de hade en artikel “de ville 

skriva” - öppna för ett resonemang utifrån Chomskys forskning; att media i detta sammanhang valt att fokusera 

på den här typen av reportage för att på så sätt tilldra sig mesta möjliga ekonomiska vinning. Därtill kan det 

utifrån Etablerade och outsiders och den ”moderna sociala identitetsteorin” tillåtas en hypotes om huruvida 

media i vissa fall inte - i egenskap av att vara en etablerad grupp i en större samhällelig kontext - strävar för att 

upprätthålla den etablerade gruppens positiva bild och makt genom att återge en negativ bild av en mindre 

mäktig.    

 

5.3 Avslutande analys 

I ovanstående kapitel - 5.1 och 5.2 - utläses en förklaring till ”förortsproblemet” på olika nivåer.  I en del artiklar 

finner man en förklaring på strukturnivå, och i vilka det återfinns olika nivåer av systemkritik. Som sådan kan 

den beröra skola och föräldrar, flyktingpolitiken, polis och myndigheter eller en kombination av dessa. I andra 

artiklar återfinns en förklaring till ”förortsproblemet” på individ/gruppnivå; dvs. en förklaring till ”förortspro-

blemet” återfinns här i förorten och dess innehåll, dvs. förorten innehåller individer; ungdomar, skola, föräldrar 

etc. som tillåts förklara ”förortsproblemet”.  Här tillskriver man skuld på individ/gruppnivå i högre eller lägre 

utsträckning. Ytterligare återfinns artiklar med ambivalenta förklaringar; dvs. man förklarar ”förortsproblemet”, 

dels på individ/gruppnivå, dels på strukturnivå med innefattande systemkritik. Som sådana återfinns artiklar ofta 

- mer eller mindre - lutandes åt det ena eller andra hållet. Den ”ambivalens” som vissa artiklar uppvisar kan i 

detta avseende framstå som ologisk men - av undertecknad utläst - detta behöver inte gälla i vart fall. Huruvida 
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analyserade artiklar med ambivalenta inslag ses som ologiska eller inte avgörs genom att se till den språkbild 

aktuell artikel uppvisar. Således ses inte en artikel som den intervjun med professor Sven – Åke Lindgren - i 

Aftonbladet den 8 september99

 

 - som ologisk, emedan den förklaring som här kan utläsas på individnivå är for-

mulerad på ett sådant sätt att den svårligen kan utläsas som ologisk i förhållande till artikelns övriga ordande. 

Därtill är det - i fråga om ambivalenta artiklar, och som sådana artiklar som rör sig på individ/grupp och struk-

turnivå - i det analyserade materialet noterat att denna definition av ambivalens i sin avgränsning gör det pro-

blematiskt att - i enlighet med uppdelningen ”strukturnivå – systemkritik”, ”grupp/individnivå”, ”ambivalens”- 

analysera de artiklar som gör sig gällande i: 5.1.3 ”Förortens invånare vill ha en lugn tillvaro”. Detta emedan 

artiklarna inte rör sig på strukturnivå, därtill att den stora majoriteten av förortsinvånare explicit snarare tillskrivs 

”normalitet” än ”icke-normalitet”, däremot framgår ”behovet” av repressiva åtgärder i förorten. Således gör 

analysen gällande att det förekommer ambivalens i det budskap som artikeln gör gällande gentemot förorten, då 

man i underliggande mening tillåts en tolkning av förorten, ”stick i stäv” med det explicita ordandet. Därmed 

sagt att dessa artiklar - trots avsaknad av strukturnivå – systemkritik - också tolkas som ambivalenta. Ytterligare 

återfinns i många artiklar ett förordande för vilka åtgärder som bör sättas in för att avhjälpa ”förortsproblemet”. 

Som sådana återfinns de övergripande - i högre eller lägre utsträckning - i två kategorier: ”repressiva” och ”resti-

tutiva”, där det förra övergripande kan sammanfattas som förordandet av hämmande åtgärder, ” hårdare tag” och 

straffsanktioner. ”Restitutiva” innefattar förordandet av samhälleliga stödinsatser gällande t.ex. skola och fritid. I 

några artiklar där en ambivalent förklaring föreligger, framstår även eventuellt förordade åtgärder som ambiva-

lenta.  Detta innebär att det finns skäl att ha en neutral mittenkategori, också i de fall artiklarna återger en tvek-

sam och otydlig inställning till repressiva och restitutiva åtgärder. I enlighet med detta återges nedan för en as-

symetrisk skala; vari verksamma diskurser synliggörs och där asymmetrin tar sig utryck i att ambivalens före-

kommer i såväl i tillskrivning av skuld, liksom ibland i förordandet av åtgärder.  

 

Diskurser 

Förklaringar – tillskrivning av skuld Förordande av åtgärder 
 

Strukturnivå - systemkritik Restitutiva  

Ambivalens Ambivalens  

Förklaringar på individ/gruppnivå Repressiva  

 

Tabell 1: översiktstabell; verksamma diskurser i det analyserade materialet. 

 

Nedan redogörs för vilka diskurser som gör sig gällande i de analyserade artiklarna: 

Antal  5.1 Förorten som en ”ociviliserad” och farlig skådeplats 

2 st. 

Ambivalensen som i dessa artiklar utläses ”lutar” skönjbar åt en tillskrivning av skuld på 

individ/gruppnivå. Därtill ger analysen vid handen att språkbruket i dessa artiklar övervägande tillåter  

läsaren att utläsa en nödvändighet av repressiva åtgärder i dessa områden. 

                                                           
99Återfinns under rubrik 5.2.4: ”Bränder och våldstendenser i förorten finner inga enkla förklaringar” 
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6 st. Artiklarna förmedlar - i underliggande mening - det ”nödvändiga” med repressiva åtgärder i dessa 

områden och tillskrivningen av skuld på individnivå uttolkas förment - av läsaren som väldigt hög. 

5.1.1 Stenkastning, upplopp och bränder; en del av den förortsliga vardagen 

4 st. 
Tillskrivning av skuld på individ/gruppnivå utläses här som mycket hög samt att det språkbruk som 

häri används tillåter läsaren att se ”nödvändigheten” av repressiva åtgärder för att hämma den 

normlöshet som i enlighet med dessa artiklar finns i förorten.  

5.1.2 Attacker mot kommunaltrafik, ambulans, polis och brandmän 

1 st. 
Hög tillskrivning av skuld på individ/gruppnivå, samt ett explicit förordande av repressiva åtgärder.  

5.1.2.1 Skärpt lagstiftning för att skydda räddningspersonal i ”riskabla” områden 

2 st. Hög tillskrivning av skuld på grupp/individnivå. Analysen tillåter ett utläsande av repressiva åtgärder 

som önskvärda.  

5.1.2.2 Offer för upploppen - brandmän tvingas skaffa skyddsutrustning 

1 st. Sammantaget är tillskrivningen av skuld på individ/gruppnivå mycket hög, därtill är behovet av 

repressiva åtgärder i hög utsträckning - explicit förmedlat. 

5.1.2.3 Ta i med ”hårdhandskarna”   

5 st. 

I de två första artiklarna gör sig en definitiv tillskrivning av skuld på grupp/individnivå gällande, 

emellertid framgår det att majoriteten av invånarna strävar efter ett upprätthållande av ”normalitet. 

Detta till trots uttolkas artiklarna som en hög tillskrivning av skuld på individnivå. Artikel tre, fyra och 

fem är härvid mer svårtolkade, detta emedan artiklarna i sin helhet klargör att förorten invånare står för 

”normalitet” medans demonstranterna står för det ”onormala”. Emellertid; i samtliga av dessa artiklar 

omtalas den förortsliga kontexten som en plats där polisens närvaro och repressiva åtgärder är av 

nöden för att upprätthålla ”normaliteten”, således struktureras dessa artiklar som ambivalenta. 

5.1.3 Förortens invånare vill ha en lugn tillvaro 

5.2 Förslag till åtgärder och lösningar på ”förortsproblemen”; ett ämne för etablerade? 

2 st. 

 

I artiklarna återfinns en förklaring på strukturnivå och systemkritiken rör sig på en relativt hög nivå, 

som sådan berör den invandringspolitik och myndigheter. Därtill förordas resitutiva åtgärder i form av 

satsning på fritid och ideell verksamhet.  

5.2.1 En S politik för att bekämpa utanförskapet – satsningar på ideell verksamhet   

1 st. 
I artikeln redovisas systemkritik och behovet av resitutiva åtgärder framgår. 

5.2.1.1 Flyktingmottagningen; ett nationellt ansvar 

1 st. 

Artikeln utläses som ambivalent och som sådan utläses den som ologisk, där en hög tillskrivning av 

skuld på individ/gruppnivå gör sig gällande genom den språkbild som här förekommer.  Gällande 

önskvärda åtgärder som artikeln i underliggande mening förmedlar, uttolkas även detta som ambivalent, 

detta emedan en relativt hög tillskrivning av skuld på individnivå uttolkas som att många ungdomar här 

måste ”tagas i örat” för att förmås upphöra med ”dumheter”.  Därtill är en tolkning av artikeln som ett 

förordande av resitutiva åtgärder möjlig, och där - som systemkritiken gör gällande - en upprustning av 

bostadsområden och ökad arbetstilldelning är önskvärd. 

5.2.2 Utanförskapts frustrerade ungdom 
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   1 st. 

 En viss ambivalens framgår i artikeln - huruvida t.ex. ofärdiga skolbetyg ska uttolkas som ett utfall av 

individens egen oförmåga, eller en antydan av systemkritik, där en ojämn strukturell fördelning av 

resurser i samhället möjliggör ”trenden” - är ett exempel på denna ambivalens. Artikeln är i sin helhet, 

övervägande strukturell i sin förklaring och systemkritiken tolkas som att den riktar sig mot 

myndigheter och polis. Även så, förordas behovet av resitutiva åtgärder inom skola och fritid. 

5.2.3  Bränder och våldstendenser i förorten finner inga enkla förklaringar 

1 st. 

Artikeln uttolkas som ambivalent i sin tillskrivning av skuld. Systemkritiken gör gällande att förorten 

inte tilldelas tillräckligt med resurser för att avhjälpa de problem som här föreligger. Däremot görs det - 

i underliggande mening - gällande att förorten i mycket innehåller indolenta familjer, och som sådan 

uttolkas en tillskrivning av skuld på grupp/individnivå i relativt hög utsträckning. Därtill utläses ett 

förordande av resitutiva åtgärder i form av ökad mobilisering av insatser för att tillhandahålla stöd och 

hjälp i förorten.    

5.2.4 Rosengård ett förortsligt föredöme i ”normaliseringsprocessen” 

1 st. 

Artikeln ger uttryck för ambivalens. Dock är tillskrivningen av skuld på individ/gruppnivå det som 

tycks vara det dominerande; dvs. förorten är i mycket en plats för icke- normalitet, där ”normalitetens” 

ständiga, men undertryckta förefintlighet - och som sådan, i aktuell språkbild högst sekundär - 

visserligen är skönjbar. I aktuell artikel är behovet av repressiva åtgärder explicit uttalat, som sådan 

tillåts det understrykas genom att det hänvisas till behovet av polisens ständiga närvaro för ett 

fortskridande mot normalitet.  

5.2.4.1 Hårda tag mot upploppsmakarna 

2 st. 

 I den första artikeln efterlyser stridbara den professionaliteten i Gottsunda och Biskopsgården, och som 

sådan kan möjligtvis tolkas som kritik - skuldtillskrivning på individ/gruppnivå, dvs. gentemot dessa - 

förortens ”professionalitet”. Dock gör artikeln i sin helhet gällande att detta är strukturerna till tack. 

Likväl struktureras denna artikel som ambivalent, men med mycket hög närvaro av systemkritik. Den 

andra artikeln utläses som att den rör sig på strukturnivå och med hög närvaro av systemkritik gentemot 

myndighet. I dessa båda artiklar efterlyses resitutiva åtgärder i form av ekonomiska anslag, vilket i sin 

tur skulle bidra till mer kvalitet i skola och fritid.      

5.2.5 Det handlar om pengar 

1 st. 

 Artikeln ger i sin helhet en strukturell förklaring med hög närvaro av systemkritik. Däremot anges 

förklaringar som kan härledas till individen, varför artikeln ses som ambivalent men inte ologisk, och 

där det strukturella är övervägande. Systemkritiken gör gällande att politiker, myndigheter och media är 

att kritisera. Därtill ger artikeln implicit uttryck för att resitutiva åtgärder i form av ökade 

fritidsaktiviteter, explicit efterlyser man ökade arbetsmöjligheter.  

5.2.6  Diskursen kritiserad     

 

Tabell 2: översiktstabell; artiklarnas strukturering. 

5.3.1 Sammandrag och översikt över artiklarnas strukturerande indelning.  

Utifrån ovanstående kan sägas att det utifrån det analyserade materialet går att utläsa 14 st. artiklar som - i fråga 

om tillskrivning av skuld - rör sig på individnivå, och som sådana utläses de som skuldbeläggande av 
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individen/gruppen i relativt hög omfattning. Därtill tolkas artiklarna som att de - i mötet med läsaren - tillåter sig 

utläsas som en nödvändighet av repressiva åtgärder i förorten, och där två artiklar är rent explicita i denna 

mening. Ytterligare finns 13 st. artiklar som uttolkas som ambivalenta, och där sju artiklar tillåter sig utläsas som 

att de i hög utsträckning tillskriver skuld på individ/gruppnivå. Utav dessa utläses - i underliggande mening, och 

i ett fall explicit uttalat - behovet av repressiva åtgärder i fem artiklar. Ytterligare återfinns här en artikel - 

återfunnen under: 5.2.2 ”Utanförskapts frustrerade ungdom” – som ses som ologisk, också när det kommer till 

frågan om vad författaren vill förmedla och väcka för känslor gentemot förorten, då språkbilden ibland ger vid 

handen att repressiva åtgärder bör sättas in, likväl som den ibland tycks förorda restitutiva åtgärder. Ytterligare 

återfinns en artikel med något lägre tillskrivning av skuld på individ/gruppnivå än ovanstående - men likväl till 

synes dominerande i förhållande till den strukturella förklaringen - och där förordandet av restitutiva åtgärder 

framgår. Till de ambivalenta artiklarna fogas ytterligare tre, återfunna under: 5.1.3 ”Förortens invånare vill ha en 

lugn tillvaro”, där tillskrivning av skuld gentemot förortens invånare inte återfinns omedelbart förmedlat i 

artiklarna - snarare tvärtom. Däremot framgår det att polisens närvaro i förorten - och med dessa även repressiva 

åtgärder - är av nöden för att upprätthålla normalitet. Vilket kan tolkas som att den förortsliga kontexten alltjämt 

tillskrivs skuld. Emellertid; möjligtvis kan dessa och liknande artiklar, ifall de bereds stor plats på den mediala 

arenan, ge upphov till ”slitningar” i en fördomsfull människas sinne - där förortens invånare förr oförtrutet 

tillskrivits skulden för ”förortsproblemet”- genom att man presenterar dem som offer för omständigheter och 

människor vilka dessa står för mycket av ”problembilden”. Ytterligare återfinns - som ambivalenta artiklar - tre 

artiklar som rör sig på strukturnivå i hög utsträckning, och som sådana innehåller de en hel del systemkritik och 

behovet av restitutiva åtgärder framgår. Likväl går det att utläsa en - om än låg - antydan till 

individ/gruppförklaring i dessa. I det analyserade materialet återfinns därtill fyra artiklar som rör sig på 

strukturnivå och som sådana innehåller de systemkritik rörande invandringspolitik, skola, myndigheter och polis 

samt förordar restitutiva åtgärder.   

   

5.3.2 Den svenska invandringspolitiken då och nu; en generator för affektiva attityder? 

En ojämn maktbalans mellan grupper är - som tidigare sagts - en förutsättning för att en grupp skall kunna förtala 

en annan.  Nedan återges - i ett enkelt processdiagram, relativt överskådligt och med Soydans indelning av 

svensk invandringspolitik i åtanke - för förändringen från arbetskraftsinvandring till flyktinginvandring och vad 

detta kan ha kommit att innebära i ”resursavskrivning”, och därmed även reproduktionen av negativa stereotyper 

gentemot ”invandrare”. Detta för att försöka åskådligöra en hypotes om hur ”invandrare” idag, och om möjligt i 

högre utsträckning än tidigare,100

                                                           
100 Med detta inte sagt att en maktasymmetri mellan ”invandrare” och ”svenskar” inte förelåg under tidigare 
period, enkom att det utifrån svensk invandringspolitik nu i förhållande till tidigare, går att utläsa mekanismer 
som tillåter en reproduktion av negativa stereotyper i högre utsträckning en tidigare arbetskratsinvandrings - 
period.   

 tillåts förknippas med problem, och i vilket ”invandrartäta förorter” och 

diskursen därom - idag - delvis kan ses som en produkt.   
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Figur 2: Enkelt processdiagram: invandringspolitiken och dess konsekvenser över tid, Status Quo; då, nu och 

framöver. 

 

I ovanstående utgås i mycket ifrån en socialt given ordning där negativa stereotyper om ”invandrare”, alltjämt 

tillåtit sig produceras och reproduceras i takt med förändringen i invandringspolitiken. Där - som framgått i 

föreliggande uppsats refererande till tidigare forskning - förorten i mycket utgör en segregerad kontext vari man 

redan är annorlunda och i vilket en ”vi” och ”dem” uppdelning finner näring. Denna uppdelning har rikstäckande 

media - som innehavare av en extrovert och ”högljud” förmåga att pålysa ett budskap - makt att befästa eller 

bestrida. Föreliggande uppsats artiklar - och som sådana artiklar som tillåter sig förknippa förorter med problem 

- skulle således samtliga kunna tolkas som att man ”skvallrar” om förorten i nedlåtande ordalag.101

                                                           
101 Richard Pugh skriver i en artikel i British Journal of Social Work (1998:28) att det för att en stereotyp ska 
bestå måste finnas ett ”litet korn” av sanning i den, vilken tillåter den att utvecklas. Korrelationen mellan 
exempelvis invandrare och brott kan vara låg, eller helt falsk men det måste finnas något som gör att man 
associerar ”invandrare” till brott. I den aktuella uppsatsens artiklar förmedlas förortskontexten alltjämt som 
något vari det krävs åtgärder. Därtill; i många* artiklar framgår och framhävs ett omoraliskt och ”kriminellt” 
beteende begångna av- explicit uttalat i en del artiklar - en minoritet av förortsinvånarna. Utifrån detta kan en 
rimlig hypotes dras om att detta ”lilla korn av sanning” alltjämt tillåter sig reproduceras i dylika* artiklar, genom 
att man - t.ex. omtalar förorten som en plats där bränder och stenkastning förekommer, eller betonar polisens 
närvaro - tillhandahåller de verktyg varigenom läsaren tillåts associera den förortsliga kontexten med problem, 
och varigenom Pripps uttalande om hur ”alla redan vet vad en ung invandrare från förorten är för något”, alltjämt 
gör sig gällande. Utifrån Elias tolkas detta som att det ger utrymme för att döma förortsinvånarna - i synnerhet 
unga ”invandrare” - i enlighet med dess sämsta minoritet.  

 Emellertid; 

en sådan generalisering är precisionsmässigt alltför lättvindig, varför vi hellre bör se till de diskurser som är 

verksamma i den mediala kontexten och härledes försöka utläsa hur ”problembilden” framställs, och vilka 

åtgärder som förordas. Därmed ses artiklar som tillskriver skuld på grupp/individnivå - och därtill, implicit eller 

explicit tillåter sig utläsas som om att behovet av repressiva åtgärder i förorten är stort - som artiklar som ger 

utrymme åt reproduktion av ”moralisk differentiering” och ”illusorisk korrelation” i långt större utsträckning än 

artiklar som övervägande vill förklara ”problemet” på strukturnivå och föreskriver restitutiva åtgärder. Därmed 

ses även artiklar som är att betrakta som ambivalenta, men likväl övervägande tillskriver skuld på grupp/ 

individnivå, som tillhörande denna kategori. Intressant att titta närmare på är härvid artiklar där behovet av 

restitutiva åtgärder framgår, liksom de tre artiklar där förortens invånare framstår som offer för utomstående, och 

( Pugh, R (1998): “Attitudes, Stereotypes and Anti – Discriminatory Education, Developing themes from 
Sullivan”, sid. 939-959, i British Journal of Social Work. vol. 28, no. 6) 
   

Arbetsinvandring 
• Arbete 
• Assimilation 
• Fyller ett behov för det 
funktionella samhällets 
helhet - arbetskraft. 
• Språkanpassning: 
naturligt given - 
interaktion med 
svenskar genom arbete 
och bostadsort.. 

 

 

Flyktinginvandring 
• Arbetslöshet 
• Segregation 
• Problem 
• Fyller en funktion som 
referenspunkt för hur 
man inte ska vara. 

 ? 
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där de explicit framstår att sträva efter normalitet, men där behovet av repressiva åtgärder i förorten likväl 

framgår.  Hur dessa artiklar kan tolkas i en läsares sinne, tillåter sig utläsas utifrån teorierna, och där ”affektiva 

attityder”, genererade från barndomen och den egna gruppen, tillåter en hypotes om - utifall negativa attityder 

gentemot invandrare redan föreligger, och därmed att en illusorisk korrelation med avseende ”invandrartäta 

förorter” – problem; skuld på individ/gruppnivå - att läsaren väljer att bortse från, eller finner sig ovillig att ta till 

sig av förekommande systemkritik, om det framgår att restitutiva åtgärder bör sättas in , eller att förortens 

invånare tillåts stå för normalitet. Den affektiva attityden gör det således svårt att ta till sig det alternativa 

budskapet i dessa artiklar, i synnerhet då artiklarna i sin språkbild tydliggör en attityd som alltjämt 

överensstämmer med hennes (en fördomsfull persons) egen, nämligen den att den förortsliga kontexten i mycket 

står för icke- normalitet. Givet denna hypotes kan detta även gälla i utläsningen av ambivalenta artiklar som i 

huvudsak rör sig på strukturnivå och förordar restitutiva åtgärder, liksom för utläsning av artiklar som alltjämt 

rör sig på strukturnivå. Däremot tycks dessa artiklar vid utläsande inte ge lika mycket utrymme för ”ihållande” 

av eventuellt förekomna stereotypa föreställningar om förorten, som de som övervägande rör sig på 

grupp/individnivå, eller ses som ologiska i sin framställning av densamma. Även om detta trots allt är möjligt.102

5.3.3 Den mediala kontexten och dess diskurser 

 

Föreliggande uppsats artiklar utgör en del av de diskurser vars förefintlighet finns representerad i den 

mediala/tidnings- kontexten. Med Bourdieus terminologi kan dessa artiklar sägas utgöra en del av det ”sociala 

fält”, inom vilket det pågår en kamp om vem som ska få definitionsrätt på ”förortsproblemet”, och där det bildas 

koalitioner mellan olika aktörer som har en viss målsättning gemensam. Emellertid kan detta inte vidare 

utvecklas i det föreliggande, emedan dessa artiklar endast utgör en del - med avseende på den 

mediala/rikstäckande tidningskontexten - av det sociala fältet. För att få en större spännvid gällande denna 

kontext; detta fält, hade en representation av övrig rikstäckande media - t.ex. DN och SvD - varit önskvärd. Vad 

som pågår på ”fältet” kan vidare beskrivas genom begreppet kollektiv definitionsprocess. En beskrivning som 

bekänner sig till det socialkonstruktivistiska perspektivet. Innebärandes att verkligheten uppfattas som en 

pågående process där sociala problem är resultatet av sociala konstruktioner, producerade av problemets olika 

intressenter. I en ”kollektiv definitionsprocess” skapas problem i mötet med omvärlden. Där problemen, för att 

erkännas som sådana, måste uppmärksammas och bli föremål för offentliga arenor så som t.ex. media. I detta 

läge - det i uppsatsen förefintliga - väcks ett flertal intressenters anspråk på hur problemet bör definieras och 

vilka åtgärder som bör sättas in. Detta med ändamålet att få till stånd åtgärder som bäst tillgodoser 

intressenternas egna intressen. När detta ägt rum är det tid för samhället att - utifrån tidigare beskrivningar och 

definitioner - diskutera fram en officiell handlingsplan för vilka åtgärder som ska sättas in. Efter detta realiseras 

handlingsplanen, som nu kommer att modifieras ytterligare i enlighet med utförarnas intressen. De som har något 

att vinna på att åtgärderna upprättas kommer att exploatera dem, medans de som missgynnas av åtgärderna 
                                                           
102 I mötet med läsaren kan antas att föreliggande uppsats artiklar i vissa fall ger upphov till vad Leon Festinger 
kallar kognitiv dissonans. En teori som innebär att människan vill undvika lägen där hennes attityder kommer i 
konflikt med varandra (i kognitiv dissonans). Artiklar som ger uttryck åt en attityd eller ”kunskap” som strider 
mot läsarens egen, öppnar för ett resonemang om att det hos denna skapas ”kognitiv dissonans”, 
”sinnesslitningar”. Denna ”dissonans” vill läsaren reducera, varför hon antingen ändrar sina attityder eller 
förkastar den ”nya kunskapen”. Varmed valet, i enlighet med den kognitiva dissonansteorin, genererar ett än 
större ställningstagande för det valda alternativet - ävenledes mot det förkastade - än som var fallet innan valet 
förelåg. (Helkama m.fl. 2000 sid. 60, 137ff., 170ff.)         
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kommer att försöka begränsa dem.103

 I föreliggande uppsats har det redogjorts för artiklar - vilka ofta utläses som att det är någon slags profession 

som uttalar sig - och där en artikel i Kvällsposten den 29 augusti ger utryck för att vissa människor i mycket 

utestängs från aktuell debatt.

 Utifrån Foucault kan härvid sägas att diskursen har makt att beskriva 

verkligheten, och varigenom det skapas ”utestängningsmekanismer” med vars hjälp det utpekas vem som har rätt 

att uttala sig. I enlighet med Chomsky kan dessa ”utestängningsmekanismer” sägas fungera som en konsekvens 

av det maktförhållande media är inbäddad i; dvs. vissa röster får inte höjas pga. av att makteliten kan uppfatta 

detta som ett hot, tillika att stora mediekoncerner inte vill påläggas det straff som väntar om dessa röster släpps 

fram. I forskning ger man uttryck för att makten att tolka och definiera åligger olika professioner. Detta finner 

sin igenkänning i det Foucault omtalar när han säger att kunskap - och som sådan oftast etablerad kunskap - är 

ett effektivt sätt att utöva makt, och vilka fungerar som drivmedel för utestängningsmekanismerna. 

104

 

 Med Bourdieus terminologi kan härvid sägas att det hos många som uttalar sig 

alltjämt återfinns relativt höga kapitalformer, vilket ses som legitimerande för dess förefintlighet på den aktuella 

arenan; dvs. dessa människor kan tänkas vara förknippade med den ”etablerade kunskap” som Foucault omtalar, 

och i vilket Amins artikel kan sägas utgöra ett undantag. 

 Om hypotesen om en rådande ordning med utgångspunkt i figur tre görs gällande kan man i det analyserade 

materialet - hypotetiskt - tala om ”motvinds-” respektive ”medvindsdiskurser”. Representanter och sympatisörer 

för artiklar som strukturerats som att de övervägande rör sig på grupp/individnivå har tillsynes att vinna på att 

den ordningen figur tre ger uttryck för - ”Status Quo”- får råda. Det vill säga att ”invandrartäta områden” alltjämt 

tillskrivs en plats längre ner i samhällsfigurationen.  Medans artiklar som rör sig på strukturnivå och betonar 

systemkritik har att vinna på förändring. Utan att föregripa diskussionen i alltför hög utsträckning ges härmed en 

hypotes om rådande maktordning, och därmed de förutsättningar respektive diskurs har på fältet. Emellertid; 

såväl genom Bourdieu som genom Foucault går det att utläsa att utrymme finns för att göra motstånd, förändra 

maktförhållanden och habitus. Här kan t.ex. en artikel som Amins ses som försök till motdiskurs genom att han i 

egenskap av ung invandrare från förorten ges chans att tala i ett rikstäckande forum. Frågan är då vilken nivå av 

erkännande denna form av diskurs får på fältet, i den mediala kontexten, och i förlängningen kanske även bland 

läsarna. Andra aktörer på fältet - och som sådana möjligen resursstarka, som strävar åt samma håll som Amin 

ifråga om en tillgängligare arbetsmarknad för ”invandrare”- kan komma att understödja den diskurs Amin 

företräder. Om ett sådant erkännande ges, vinns rimligtvis ett större hörsammande ibland allmänheten för denna 

form av diskurs. Såvida undertecknad känner till är kampen om definitionsrätten på ”förortsproblemet” - ett 

ämne för diskussion - vid dags datum ännu inte avgjord.  

 

 

 
 

 

 

                                                           
103  Hilte, M. (1996): Avvikande beteende: - en sociologisk introduktion. Lund: Studentlitteratur, sid. 22 ff. 
104  Återfinns under rubriken: 5.2.1.1 ”Flyktingmottagningen; ett nationellt ansvar” sid. 37 
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6. Diskussion 
Man kan fråga sig om författarna till föreliggande uppsats artiklar ger uttryck för en diskurs som redan finns i 

samhället, eller om de vill styra diskursen, dvs. styra mottagarnas sätt att tänka utifrån en egen autonom åsikt. 

Därtill; många artiklar gör gällande - oftast i underliggande mening - att skulden till ”förortsproblemet” tillskrivs 

på grupp och/eller individnivå. I föreliggande tilläts en hypotes om att detta var uttryck för en 

”medvindsdiskurs”.  Där diskursen allt som oftast bekräftar givna förväntningar; dvs. i allmänhetens sinne har 

förorten och dess invånare länge varit föremål för negativ stereotypisering, varigenom ett föregivande ger vid 

handen att är det ”problem” i förorten så finner vi förklaringen till detta hos individen/gruppen. Något denna 

form av diskurs bekräftar.  Ett resonemang som betygar att dessa ger uttryck för en diskurs som redan finns. Som 

motvikt till denna form av diskurs finns de som vill förklara ”problemet” på strukturnivå och därtill ger 

systemkritik, och som sådan är även denna säkerligen redan förefintlig, om än inte rådande, eftersom motstånd 

alltid finns där makt finns. Intressant att diskutera är härvid Chomskys perspektiv, utifrån vilket han vill förklara 

varför det diskursiva fältet kan se ut som det gör. Härvid kan en generaliserbarhet utifrån det analyserade 

materialet inte tillåtas, däremot kan det mot bakgrund av tidigare forskning ges chans till någorlunda 

”kvalificerade gissningar”:  

 

 

Makronivå                                             (              Mellanled           )                                           Mikronivå       

Figur 3: enkelt sparrprocessdiagram över det maktsystem media är inbäddat i - medias ”relativa autonomi”- i 

enlighet med förståelsen av Chomsky. 

 

Ovanstående diagram ska förstås som om sändaren är den som tjänar på att ”Status Quo” upprätthålls, och till 

vilka media är att betrakta som underställda. Varför media i sin framtoning är måna om att inte släppa fram 

alltför systemkritiska och radikala åsikter*, emedan detta skulle kunna komma att generera repressalier från den 

ideologiska makteliten.  I enlighet med Chomsky så hindras sådana* åsikter - av ren överlevnadsinstinkt kan 

tänkas - från att representeras i mediediskursen. Med att media ”oreflekterat” återger attityder menas - som också 

framgår i tidigare forskning - att återgivandet av negativa stereotyper av ”invandrartäta områden” sker med en 

omedvetenhet om vilka konsekvenser detta kan föra med sig. Konsekvenser som tar sig uttryck i enlighet med 

Etablerade och outsiders, och ur vilket det även ges chans till en hypotes: att sådana artiklar - i enlighet med 

Lars persons artikel på Aftonbladets.se 21 april 2009 - kan gynna ett parti som SD. Ur detta kan genereras frågor 

för vidare diskussion och forskning: 

 

• Vad riskerar eliten om samhällsnivån pekas ut som orsak/ vinner kampen på detta fält? 

• Vad kostar välfärden för ”invandrare”?   

 
 

Sändare 

• Ideologiska eliter som vill 
behålla sin makt. 

 
 

Medium 

• AB: ovetatande om 
ideologierna; återger 
oreflekterat en attityd. 

 
 

Mottagare 

• Attityder påverkas. 
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• Vem tjänar på att ”invandrare” – förortsinvånare, pekas ut som de bär ansvar/skuld?   
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