
_____________________________________________ 

                 Turismprogrammet 

_____________________________________________ 

 

 

   

 

 

 

Den ständigt avvikande förorten 
Medias diskriminering av förorten Andersberg 

 

 

Anna Jansson 
 

 

 

 

 

 

 
C uppsats i Kulturgeografi 15 hp   Handledare: Elisabeth Brandin 

Högskolan i Kalmar   Humanvetenskapliga institutionen  

HT2008



 

1 

 

 

Abstract  
 

The emerging Swedish suburbs of the 1960- 1970s started out as a utopian vision: a new city 

for the modern people. Media presented a different view and emphasized the inhuman living- 

environment and the social problems of the suburbs. Nationwide there have been local 

attempts to avoid this negative publicity by adjusting identified suburban problems. Due to 

medial presentation the suburbs are still associated with segregation, criminality and social 

problems. The presentation of suburbs and immigrants affects not only the process of 

integration and the general public idea of integration processes, but also the individual 

perception of themselves and their living. Media have opened on to a collective 

discrimination of the neighborhood and its inhabitants. This essay aim to contribute to the 

understanding of how identities arise and are maintained when people are associated with 

certain geographical spaces, that is suburbs. The majority of the Swedish study of suburban 

discrimination and segregation takes place in the periphery of the big cities. This essay has 

focused on Andersberg, a suburb in a smaller city called Halmstad. It is a typical high-rise, 

concrete suburb with a high density of immigrants and unemployment. This essay has studied 

the power structures in the language regarding Andersberg, to discover the discriminating 

construction of suburban otherness. A postcolonial perspective illustrates how the perception 

of the suburb and its inhabitants is constructed as others, and consequently perceived as aliens 

in the Swedish society. Discrimination and segregation is a result of the general public 

perception of the suburban inhabitants as criminal, uncivilized and patriarchal.  

 

Keywords: Discrimination, Discourse analysis, Suburb, Segregation, Andersberg, Place identity 
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Tack, babe… 

… för att du lagade god mat och gav mig energi,  

för att du masserade min nacke och fick mig på bra humör,  

för att du peppade mig och gav mig motivation, 

för att du stängde av öronen och därmed orkade med mitt tjat, 

för att du städade och skapade ordning i kaoset… 

... för att du finns 
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1 Inledning 

1.1 Från utopi till betongghetto 

Sveriges efterkrigstid kännetecknades av bostadsbrist och trångboddhet vilket gav upphov till 

det omtalade Miljonprogrammet. Denna bostadsmarknadsåtgärd var ett statligt initiativ till att 

bygga 100 000 bostäder under en tio års period från och med 1964. Ur ett politiskt perspektiv 

var det en vision om en ny stad för den moderna människan.1 

Inflyttningen till de nya bostäderna i förorten påbörjades innan områdena var färdigbyggda. 

Det resulterade i att områdena från start kom att beskrivas som negativa boendemiljöer.2 

Resursstarka medborgare sökte därför andra boendealternativ och på så sätt kom 

miljonprogrammet att omfatta främst samhällets socialt utsatta grupper. Förorten fick en 

identitet som förknippades med invandrare, kriminalitet och dålig bostadsmiljö.3  

Förorten har framställts som en ständig avvikelse i samhället, först som en modern utopi 

senare som ett nationellt misslyckande. Medias representation av förorten har gett upphov till 

ett kollektivt diskriminerande av hela bostadsområdet och dess invånare. Föreställningen av 

förorten samt invandrare påverkar inte bara integrationsprocesser och allmänhetens 

uppfattning om integration utan även de boendes syn på sig själva och sitt bostadsområde.4 

Därmed spelar medias tolkning av verkligheten en stor roll i att reproducera maktrelationer. 

Det har lett till diskriminering som vidmakthålls genom att människor knyts till ett specifikt 

geografiskt rum, det vill säga förorten. Svensk forskning kring diskriminering och etnicitet är 

i stor grad fokuserad på storstädernas periferi. Elsrud uppmärksammar i sin artikel Othering 

through genderization in the regional press att fördomsfulla och diskriminerande 

representationer av förorten och dess invånare förekommer även i mindre städer.5 Halmstad 

kommun har i snitt 13 % utländska invånare men förorten Andersberg utmärker sig med 56 % 

                                                 

 

1 A, Carlgren & E, Wegraeus, Förord i Ericsson, U et al Miljonprogram och media, Trelleborg, Berling Skogs 
AB, 2002, s. 7 

2 Ibid.. s. 8  
3 U, Ericsson, et al. Plats Järvafältet i U, Ericsson, et al. op, cit. s, 18 
4 I, Molina, Etnisk diskriminering I boendet, i Integrationsverket, Rapport Integration, 2005, s. 25 
5 T, Elsrud, Othering through genderization in the regional press, Cultural Studies, Nov. 2008, s. 423 
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med utländsk bakgrund.6 Andersberg är en produkt av miljonprogrammet och har liksom 

majoriteten av liknande förorter i Sverige förknippats med låg status och sociala avvikelser.7 

För att åtgärda Andersbergs avvikelser till övriga staden har omfattande åtgärder genomförts, 

men trots förändringar försvinner inte de negativa föreställningarna av området och dess 

befolkning. Den negativa bilden av området är därmed djupt rotad i allmänhetens 

medvetande. Vad är det som skapar dessa fördomar och vidmakthåller dem? Med hänsyn till 

fenomenets komplexitet ämnar denna studie att belysa ett perspektiv på konflikten, det vill 

säga hur den media framställer förorten Andersberg.  

1.2 Syfte 

På grund av storstadsfokusering när det gäller diskriminering av förorten och dess invånare är 
syftet att studera den mediala representationen av småstadsförorten Andersberg ur ett 
postkolonialt perspektiv. 

1.3 Frågeställning 

Hur konstruerar media Andersberg som en avvikelse till övriga samhället? 

Vilka diskurser produceras om Andersbergs förort? 

Hur ifrågasätts diskurserna om Andersbergs förort? 

                                                 

 
6 R, Lindh, Områdesfakta Andersberg 8212, Halmstads kommun, www.halmstad.se, 10 dec 2008  
7 J, Stohr, Miljonprogrammet blir miljardprogrammet, Hallandsposten, Nov. 2007 
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2 Diskursanalys 

Ur ett fenomenologiskt antipositiviskt perspektiv utgår denna studie från att människan agerar 

utifrån sin subjektiva tolkning av omvärlden.8 Inga fenomen kan därmed tas för givna utan 

dess betydelse varierar i förhållande till kontexten. Utifrån det handlar denna studie om den 

mediala konstruktionen av platsidentiteter i Andersbergs förort. Bostadsområden skapas och 

förändras av sin egen befolkning som i sin tur inte kan undgå att influeras av värden, attityder 

och beteendet från andra människor i samhället. Inte minst media har makt att via sin tolkning 

av verkligheten påverka människors uppfattning av platsen.  

Rummet är inte neutralt utan omfattar maktstrukturer som ger uttryck för sociala, 

ekonomiska, politiska värden som formar sociala relationer mellan olika grupper.9 Dessa 

maktstrukturer kan beskrivas som diskurser, som var och en representerar ett visst sätt att tala 

om och förstå omvärlden.10 Beroende på vilket socialt sammanhang vi befinner oss i uttrycks 

diskurser genom det beteende, klädsel, och språk som är anses passande för situationen. Makt 

ur ett diskursperspektiv utövas inte av en individ, utan det finns överallt och påverkar alla, 

vilket innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra.11  

Genom språket skapar vi representationer av världen som inte bara speglar verkligheten, utan 

även skapar den.12 Diskurser skapar individuella samt kollektiva identiteter som yttrar sig i 

tillhörighet eller exkludering. Diskurser påverkar även handlingar samt hur vi organiserar vårt 

samhälle. Jag utgår från postkoloniala teorier för att skapa en förståelse för hur identiteter 

uppstår samt vilka diskurser som existerar kring Andersberg. Diskurser kan förändras över tid 

och samexistera med konkurerande diskurser. Eftersom vissa diskurser dominerar på 

bekostnad av andra har jag varit uppmärksam på motdiskurser som kan bidra till en nyanserad 

bild av Andersberg.  

                                                 

 
8 A, Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber ekonomi. 2002, s. 27 
9 P, Knox, & S, Pinch, Urban Geography, Harlow: Prentice Hall, 2006, s. 6 
10 M, Winther Jørgensen, & L, Philips, Discourse analysis, London: Sage, 2002, s. 1 
11 M, Foucault, refererat I Potter et al. Geographys of development, Harlow: Prentice Hall, 2004, s. 48 
12 M, Winther Jørgensen & L, Philips, op. cit., s. 9  
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En kvalitativ studie kan användas för prövning av en teori, en så kallad deduktiv ansats, trots 

att den i regel förknippas med teorigenerering.13 Elsrud menar i en fallstudie av 

bostadsområdet Norrliden i Kalmar, att småstadsförorter diskrimineras på samma sätt som 

storstadsförorter men att det är dåligt representerat i forskning.14 Med den utgångspunkten har 

jag valt att pröva Elsruds teori på ytterligare en förort i en mindre stad. Andersbergs 

bostadsområde i Halmstad är likt Norrliden en kritiserad miljonprogramsförort. Båda 

förorterna ligger i en stad med mindre än 100000 invånare. Andersberg har 4177 invånare 

varav 56 % är utländskt födda15 jämfört med Norrliden med 3370 invånare varav 40 % är 

utländskt födda.16  Resultatet visar att medierna inte hindras av områdets gränser för att skriva 

om Andersberg i samband med nyheter utanför det geografiska området. 

Vart enskilt fall är i vissa avseenden unikt, men det kan också vara ett exempel som ingår i en 

bredare kategori.17 Jag bedömer att Andersbergs förort kan generaliseras med övriga 

invandrartäta områden i Sverige. Resultatet stärker teorin om att mindre städers invandrartäta 

förorter och invånare diskrimineras på samma sätt som storstädernas 

miljonprogramsområden.  

2.1 Urval och källor  

Jag har använt mig av strategiskt utvalda artiklar och facklitteratur om socialkonstruktion 

inom kulturgeografi med fokus på bland annat platsidentitet och postkolonialism. Litteraturen 

jag använt mig av är delvis sekundära källor med etablerade namn inom svensk forskning. En 

diskursanalys bör ta hänsyn till tidigare debatt inom diskursen för att förstå det holistiska 

budskapet i en text.18 Jag har därför tagit del av forskning om diskriminering av förorten och 

dess invånare för att studera förortsdiskurserna.  

                                                 

 
13 Ibid.. s. 34 
14 T, Elsrud, op. cit., s. 423  
15 R, Lindh, op. cit., Områdesfakta Andersberg 8212 
16 T, Elsrud, op. cit., s. 426 
17 Ibid.. s. 48 
18 R, Gillian, Visual Methodologies, London: Sage, 2001, s. 29 
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Diskursanalysen omfattar redaktionellt material och insändare (som jag hädanefter benämner 

artiklar) mellan 051201- 0801201. Jag har använt databasen Mediearkivet för att få fram de 

artiklar i Hallandsposten och Hallandsnyheter som matchar med sökordet ”Andersberg”. Det 

resulterade i 362 träffar som jag på grund av tidsbrist avgränsade till 100 artiklar. För att 

undvika en överrepresentation av nyheter från samma tidsperiod valde jag att först sortera 

urvalet i den följd de var publicerade innan jag systematiskt drog var fjärde artikel. När jag 

drog den sist publicerade artikeln började jag om från början enligt samma princip (var fjärde) 

tills jag slutligen hade ett urval på 100 st. 31 artiklar av 100 visade sig vara sportresultat som 

jag bedömde som bortfall. Utöver förortsdiskursen kan Sportdiskursen tänkas tillhöra en egen 

kontext som då kräver en egen analys vilket inte tiden räcker till för. Redovisningen av 

analysen bygger på strategiskt utvalda artiklar vars budskap är typiskt för urvalet och aktuellt 

för frågeställningen. 

2.2 Kritik 

Korta artiklar kan begränsa diskursanalytikern, eftersom det rör sig om mindre information 

och därmed försvårar en djupare analys. Längre reportage ger journalisten möjlighet till större 

utrymmer att uttrycka sig, jämfört med kortare artiklar som är koncisa. 

En nyhet kan förekomma vid flera tillfällen vilket resulterar i att en viss nyhet blir 

överrepresenterad i statistiken. Men jag menar att det inte påverkar trovärdigheten eftersom 

det trots allt är vad artiklarna förmedlar och i sin tur det som läsarna tar del av.   

Resultatet från en diskursanalys kan ifrågasättas eftersom den studerar sociala konstruktioner 

som är relativa begrepp. Syftet med en diskursanalys är delvis att ifrågasätta kategorisering av 

människor och fenomen, därför kan det ses som motsägelsefull att jag bygger mina analyser 

på att kategorisera artiklarnas innehåll.  

I vardagslivet och i media är teman dessutom mixade och kombinerade samt svårare att 

identifiera och motarbeta. Därför vill jag betona vikten av att vara medveten om subtila 

maktstrukturer som bidrar till diskriminering.  
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3 Avvikande identiteter  

3.1 Identiteters relation till platser 

På vissa platser förväntas ett specifikt beteende vilket påverkar människors möjligheter och 

begränsningar beroende på hur de relaterar till normen.19 Det leder till att människan känner 

tillhörighet till vissa platser och distanserar sig till andra och det påverkar individers 

identitet.20 Utifrån ett dialektiskt perspektiv så finns det en sluten cirkel i rummet där 

individen formas av den fysiska omgivningen och människor, vilket betyder att den egna 

existensen påverkar omgivningen. Tid och rum är alltså avgörande faktorer för hur människor 

ser på oss själva och vår omgivning. Ett tydligt exempel är hur samhällsordningen har utgått 

från den friska människan och på så sätt begränsat handikappade både fysiskt och mentalt i 

den offentliga miljön. Homosexuella kan i olika grad utstå begränsningar i det offentliga 

rummet på grund av den heterosexuella normen.21  

En platsidentitet bygger i regel på föreställningar om platsen i relation till andra platser.22 

Definieras en plats som central eller modern förutsätter det att en annan plats anses perifer 

eller omodern. På samma sätt kan enskilda områden inte pekas ut som segregerade utan att 

platsen jämförs med ett annat område. Individ och gruppidentiteter bygger i regel på en 

differentiering från andra som i sin tur skapar en tillhörighet till likasinnade.23 Social 

differentiering i form av postkolonialism (se nedan) bygger på ett hierarkiskt system av 

befolkningsgruppers identiteter som kan ge geografiska uttryck i form av till exempel rumslig 

segregering i staden.24 Segregering innebär mer än en geografisk distans mellan olika 

gruppers lokalisering. Det handlar i hög grad om etniska relationer som yttrar sig i 

                                                 

 
19 P, De los Reyes & L, Martinsson, Olikhetens paradigm, Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 17  
20 I, Molina, op. cit., s. 27  
21 P, Knox & S, Pinch, op. cit., s. 45 
22 M, Stigendal, Sociala värden i sociala världar, Lund: Studentlitteratur, 1999. s. 116 
23 Ibid.. s. 28 
24 P, De los Reyes & I, Molina, Kalla mörkret natt, I P, De los Reyes, et al. Maktens (o)lika förklädnader, 

Stockholm: Atlas, 1990, s. 301 
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vardagsrutiner, politik, lagar, och myter samt sociorumsliga materiella villkor som leder till 

skilda och differentierade boendemönster som grundar sig på föreställningar om avvikelse.25 

3.2 Postkolonialism och postkolonial teori 

I den postkoloniala teorin har identitetsskapandets centrala roll i koloniala och 

diskriminerande diskurser lyfts fram. Trots att Sverige inte har ett formellt kolonialt 

förflutet så är det ett relevant perspektiv. Få länder kan tänkas ha undgått kolonialismens 

inflyttande dessutom är det en liknade diskriminerande inställning som stått till grund för 

formandet av nationalstaten.26 Den egna kulturella gemenskapen tas för given och andra 

kulturer uppfattas i regel som främmande och hotfulla. På det sättet definieras normen 

utifrån den egna gruppen, allt annat beskrivs som avvikande och därmed onormalt. 

Föreställningen av den andre bygger i regel på stereotyper som gör det lättare för 

människor att förstå och mentalt behandla relationer och fenomen.27  

Edward Said publicerade 1978 Orientalism och har sedan dess haft ett stort inflyttande över 

forskning kring västerländsk dominans och subkulturer.28 Said använder sig av Foucaults 

begrepp diskurs för att beskriva Europas systematiska skapande och förtryck av den 

utomeuropeiska världen, framförallt orienten det vill säga mellanöstern. Orienten och dess 

invånares identitet skapades genom det sätt européerna skrev och talade om orienten.29 

Genom grova generaliseringar och överdramatisering av allmänna drag så växte det fram en 

mystik kring orienten och dess invånare. För att författare skulle kunna förmedla orientens 

avvikelse från väst användes inte sällan ett detaljerat och beskrivande språk för att ge även de 

enklaste fenomenen en exotisk dramaturgi.30 Orientens befolkning kom att förknippas med 

irrationalitet, förfall, barnslighet, våldsamhet, åtrå, sensualitet, våldsamhet.31 Folket 

                                                 

 
25A, Neergaard, Fackföreningsrörelsen i ett rasifierat samhälle, I P, De los Reyes et al. Maktens (o)lika 

förklädnader, Stockholm: Atlas, 1990, s. 131 
26 S, Johnson, & I, Molina, Kön och ras i rumsliga identitetskonstruktioner, I De los Reyes et al. Maktens (o)lika 

förklädnader, Stockholm: Atlas, 1990, s. 249 
27 U, Ericsson et al. Representationer av platser i Ericsson, et al. op. cit., s. 35 
28 R, B, Potter, et al. op.cit., s. 54 
29 M, Foucault, I Said, Orientalism, Stockholm: Ordfront, 1993, s. 5 
30 Ibid.. s. 121 
31 Ibid.. s. 42 



 

11 

 

 

betraktades slutligen inte som människor utan den avhumaniserade orientaliska diskursen 

beskrev folket som problem måste analyseras och lösas.32 

Genom att beskriva Orienten som primitivt och barbariskt var det möjligt för européerna att 

kunna klassa sig själva som moderna, överlägsna och civiliserade.33 Det var inte det faktum 

att väst kategoriserade sig själv som högre stående, som hade störst inverkan på orienten utan 

de tankar, filosofier och handlingar som det rättfärdigade. Europas distansering till orienten 

förstärkte den egna identiteten, statusen och nationalismen, vilket i sin tur ansågs rättfärdiga 

kolonialismens maktmissbruk.34  

Postkolonial teori är även applicerbara på dagens svenska förhållande men det handlar inte 

lika mycket om rashierarkier som det handlar om kulturell diskriminering.35 Det sistnämnda 

innebär en systematisk särbehandling som begränsar de vars hudfärg, accent, namn och 

klädsel definieras som icke- svenska.36 Ett uttryck för detta är konstruktionen av svenska 

förorter som exotiska platser och dess gåtfulla kulturer.37 Det är inte bara människorna i dessa 

områden som anses avvika utan platserna har blivit ”avgränsande enklaver i den nationella 

gemenskapen”.38 Avvikelser behöver inte nödvändigtvis betyda något negativt men i den 

mediala förortsdiskursen har det kommit att betraktas som en svaghet som både omfattar 

invånarna och platsen.39 

3.3 Den problemorienterade förortsdiskursen 

Förorten är geografiskt beläget i stadens periferi och omfattar i regel ett eget centrum men är 

beroende av innerstadens service och tjänsteutbud. På ett känslomässigt plan förs tankarna till 

den grå och främmande betongförorten som ständigt förknippas med sociala problem och 

                                                 

 
32 Ibid.. s. 207 
33 P, De los Reyes, I, Molina, D, Mulinari, Introduktion, I P, De los Reyes, et al. Maktens (o)lika förklädnader, 

Stockholm: Atlas, 1990, s. 19 
34 E, Said, op. cit., s. 204 
35 P, De los Reyes et al. op. cit., s. 19 
36 Ibid.. s. 20 
37 Ibid.. s. 216 
38 Ibid.. s. 16 
39 U, Ericsson et al. Reflektioner i U, Ericsson, et al. op. cit., s. 102   
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invandrare.40 Sedan 1960-talet har det förekommit en kontinuerlig process av medial 

diskriminering av förorter i Sverige vilket jag hädanefter benämner som den 

problemorienterade förortsdiskursen. En stor betydelse för den diskursen är det så kallade 

Miljonprogrammet, som var Sveriges lösning på efterkrigstidens omfattande bostadsbrist. 

Programmet var ett statligt initiativ till en produktion av en miljon bostäder mellan åren 1965- 

1974. De nya förorterna skulle ge alla medborgare möjlighet till ett ljust hem med hög 

standard, samt luftiga utomhusmiljöer.41 Demokrati samt modernismens ideal var viktiga 

faktorer i den politiska diskursen som kom att forma stadsplaneringen för att få ordning på 

städernas förfallna och fattiga områden.42 Genom att utgå från den gamla stadens slum och 

misär betraktades förortsvisionen som en symbol för svensk modernitet och framtidstro.43 

Arnstberg som har forskat om miljonprogrammet under många år beskriver hur politiker med 

alternativa idéer inte vågade yttra sig mot den politiska diskursen och lät sig övertalas.44 

Den problemorienterade förortsdiskursen från framförallt media ifrågasatte redan från start 

den toppstyrda diskursen som tillvaratog arkitekternas och politikernas ideal snarare än 

folket.45 Lägenheter planerades efter vad experter och politiker ansåg folket behövde.46 

Miljonprogrammet var en social bostadsproduktion, vilket syftar på dess funktion mellan 

individen och samhället.47 Välpanerade bostadsmiljöer skulle helt enkelt skapa goda 

medborgare.48 Det menar jag utgick från att människor skulle anpassas till boendet snarare än 

tvärtom. Miljonprogrammen prisades som framtidens boende samtidigt som det beskrevs som 

omänskliga betongghetton  av den problemorienterade diskursen.49  

Bostadsbristen resulterade i att inflyttning påbörjades innan husen stod färdiga, vilket bidrog 

till att områdena tidigt kom att förknippas med problem.50 I början betraktades de som flyttade 

                                                 

 
40 K-O, Arnstberg, Miljonprogrammet, Stockholm: Carlsson, 2000, s. 176 
41 U, Ericsson et al. Inledning i U, Ericsson, et al, op. cit., s. 11 
42 K-O, Arnstberg, op. cit., s. 30 
43 Ibid.. s. 176 
44 Ibid.. s. 50- 60 
45 Ibid.. s. 90 
46 Ibid.. s. 92 
47 Ibid.. s. 37 
48 Ibid.. s. 71 
49 Ibid.. s. 103, s. 163 
50 U, Ericsson et al. loc.cit. 
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in i miljonprogramsförorten som offer för dess problematiska miljö.51 I den takt som 

resursstarka hade möjlighet att välja andra alternativ så växte andelen invandrare och andra 

utsatta grupper i miljonprogramsområdena.52 Under 1970-talet ökade invandringen och 

förorterna kom att till stor del bestå av invånare med utländsk bakgrund, därmed utvecklades 

en etnisk segregation i samhället. Invandrarna ansågs vara problematiska och den mentala 

distansen växte mellan förortsinvånarna och utomstående. Identiteters koppling till geografin 

kan innebära hot för invånare när platsen blir identifierad som dålig och det i sin tur leder till 

att de boende får en negativ stämpling. På grund av den problematiska förortsdiskursen så 

förknippas miljonprogrammen med hög kriminalitet, missbruk och arbetslöshet.53 De 

invandrartäta förorterna betraktas inte längre som en del av det svenska samhället utan har 

kommit att symbolisera en exotisk plats med andra religioner, dofter och musik.54  

Trots att flera kritiserade förorter renoverats och fått genomgå sociala projekt med syfte att 

påverka den problemorienterade förortsdiskursen i en annan riktning så är det sällan en 

nyanserad bild av förorten framträder. Den problemorienterade diskursen är så stark att den 

ifrågasätter rimligheten att lokala förorter kan avvika från den kritiska debatten. Förorten har 

kritiserats i den grad att det är svårt att tro något positivt om bostäderna.55 Normen kan även 

påverka invånarna att ifrågasätta sig själva och sin positiva bild. När de människor som bor i 

dessa områden själva använder sig av den problemorienterade diskursen för att beskriva och 

förklara sin egen situation har en slags mental kolonisation inträffat. Det är ett komplext 

socialpsykologiskt fenomen när frustrationen vänds emot en själv i stället för mot de 

mekanismer och strukturer som begränsar det individuella handlingsutrymmet.56 Det förklarar 

hur marginaliserade, till exempel invånare i Miljonprogramsområden sällan kommer till tals. I 

de fall de får möjlighet att göra sig hörda är när de tillför normen något, det vill säga styrker 

den problemorienterade diskursen.57 I andra fall tenderar invånare att beskrivas ur ett 

betraktande perspektiv där de och platsen mystifieras genom att betona det annorlunda.58  

                                                 

 
51 U, Ericsson et al. Plats Järvafältet i U, Ericsson, et al. op. cit., s. 18 
52 K-O, Arnstberg, op. cit., s. 53 
53 U, Ericsson, et al. loc.cit. 
54 U, Ericsson, et al. op. cit., s. 19 
55 K-O, Arnstberg op. cit., s. 176 
56 I, Molina, op. cit., s. 29 
57 U, Ericsson et al. Inledning i U, Ericsson et al. op. cit., s.12  
58 E, Said, Orientalism, 2006, s. 30- 45 
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Inte sällan talas det om svenskar och invandrare utan hänsyn till kön, klass, sexualitet, 

yrkesidentitet och politisk åskådning. En polariserad indelning som denna osynliggör alla 

tänkbara likheter mellan människor av olika nationaliteter.59 Dessutom så tenderar det 

homogena uttrycket invandrare att få representera alla typer av nationaliteter på en och 

samma gång. Invandrartäta områden består i regel av invånare med olika nationaliteter men 

tenderas att objektifieras genom att det inte läggs någon större vikt vid vilket land det rör sig 

om.60  

Den postkoloniala forskningsdiskursen har fokuserat på konstruktionen av invandrare utan att 

i högre grad uppmärksamma fenomenet ur ett genusperspektiv.61 Den problematiserade 

förortsdiskurs har konstruerat en patriarkalisk bild av både invandrarkvinnan och 

invandrarmannen med respektive stereotypiska personligheter. Den invandrade mannen 

beskrivs med attribut som brutalitet, kriminalitet och våld vilket förstärks och balanseras av 

att den invandrade kvinnan skildras som passiv, försvarande och omhändertagande.62 En 

annan fas i den problemorienterade förortsdiskursen har införlivat sexualiserat våld.63 Medias 

oförmåga att framställa nyanser av grupper och platser producerat dessa generaliseringar som 

till slut konstruerar verkligheten. På så sätt kan det skapa geografiska zoner med specifika 

karaktärer som ur ett postkolonialt perspektiv kan betraktas som avvikande och främmande. 

En studie visar att en grupp ungdomar i Göteborgs förort känner sig som främlingar i sitt eget 

hem på grund av medias bild. Ungdomarna kan inte identifiera sig med den kriminella bild 

som förmedlas av bostadsområdet och dess befolkning. Istället har ungdomarna funnit en 

gemenskap i en global hiphopkultur som de kan identifiera sig med. Ungdomsgänget kan 

beskrivas som starka och att de som tror på sig själva trots att de upplever att samhället har 

gett upp deras framtid på grund av de är invandrare och är ett så kallat förortsgäng. Denna 

nyanserade bild av förorten tillhör inte den problemfokuserade förortsdiskursen där gäng och 

framförallt ungdomar istället beskrivs som våldsamma eller som offer.64  

                                                 

 
59 M, McEachrane & L, Faye, Sverige och de andra, Falun: Natur och Kultur, 2001, s. 10 
60 I, Molina, Stadens rasifiering, I T, Elsrud, op. cit., s. 426 
61 T, Elsrud, op. cit,. s. 428 
62 Ibid.. s. 429 
63 U, Ericsson et al. Plats Järvafältet i U, Ericsson et al op. cit., s. 18 
64 O, Sernhede, Alienation is my nation. Stockholm: Ordfront, 200, s.78 
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Svensk forskning inom diskriminering av förorten och dess invånare har haft en orättvis 

storstadsfokusering.65 Kritiserade förorter är inte ett fenomen som enbart figurerar i 

storstäderna. På grund av svensk immigrationspolitisk har invandrare spridits över hela landet 

istället för att koncentreras till enbart storstäderna.66 Det har bidragit till att även mindre 

städer har hög segregation med invandrartäta förorter. Det talar för att även mindre städers 

förorter bör studeras för att finna faktorer som hämmar invandrares integrering på 

bostadsmarknaden samt övriga samhället.  

 

                                                 

 
65T, Elsrud, op. cit., s. 423 
66 Ibid.. s. 425 
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4 En etniskt segregerad stad 

Genom Halmstads centrala delar rinner ån Nissan som delar staden i en östlig samt västlig 

del. Under 1900- talets början hade Halmstad ett socialt boendemönster som är typiskt för 

industriella städer. De högre sociala grupperna bodde i regel i innerstaden medan 

arbetargrupperna bodde i de uppväxande förstäderna. Under 1930- talet börjar centrum att 

tunnas ut när medelklassen flyttade ut i mer attraktiva områden i staden. Västra delarna av 

centrum utvecklade ett kommersiellt centrum där även de kyrkliga och administrativa 

funktionerna var förlagda.67  

Efterhand som staden växt har Östra sidan kommit att definieras som ett lågstatusområde, där 

Andersberg är utmärkande. Av Halmstads närmare 90000 invånare så bor 4177 av dem i detta 

område.68 Andersberg byggdes upp på 1960- talet som en del av det statligt finansierade 

Miljonprogrammet.69 Området har genom åren genomgått en upprustning av så väl underhåll, 

energibesparande insatser, tryggare bostadsmiljö och ökad tillgänglighet. Området 

kännetecknades främst av hyreslägenheter och många av de anställda vid hamnen och 

järnvägen var bosatta där.70 Inkomstläget i Andersberg samt övriga Öster var under 1960– 70 

talen lägre än i övriga staden vilket berodde på ett högt antal invandrare samt att det var en 

arbetarstadsdel med stor andel lågavlönade.71 Dagens genomsnittslön för Andersbergs män är 

183 000 Skr per år respektive 144000 Skr per år för kvinnor, vilket kan jämföras med 

Halmstads genomsnittslön på 252 000 Skr per år.72 Andelen utlandsfödda i Andersberg är 56 

% till skillnad från övriga kommunen som uppnår 13 %.73 Arbetslösheten är 7 % i området 

vilket bidrar till en svag skatteinkomst (i jämförelse med övriga staden) som ska täcka 

Andersbergs sociala utgifter.74 Därmed kan det konstateras att Andersberg liksom andra 

miljonprogramsförorter förknippas med sociala och kulturella avvikelser från övriga staden.  

                                                 

 
67 S. A Nilsson, Halmstads historia, Halmstad: Bulls, 1987, s. 262 
68 R, Lindh, Områdesfakta Andersberg 8212, www.halmstad.se, Dec. 2008 
69 S. A, Nilsson, op. cit., s. 253 
70 J, Stohr, Miljonprogrammet blir miljardprogrammet. 
71 S. A, Nilsson, op. cit., s. 265 
72 R, Lindh, Inkomst, Halmstad kommun, www.halmstad.se, 17 dec 2008 
73 R, Lindh, Utrikes födda, Halmstad kommun, www.halmstad.se, 17 dec 2008 
74 R, Lindh, Inkomst 
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5 Medias föreställningar om Andersberg 

5.1 En avvikande förort 

En kvantitativ innehållsanalys av urvalets 69 artiklar resulterade i följande kategorisering: 

Våldsamma brott (16), mindre kriminalitet (13), otrygg och stökig boendemiljö (9), brand (4), 

kulturella avvikelser och problem (4), behov av förändring (4), aktivitet och arrangemang (4), 

ohälsa (3), kulturell mångfald (3), Vård och skola (2), och diverse ospecificerade teman som 

till exempel föreningsverksamhet, familj och korta notiser (7). 74 % av artiklarna innehöll 

negativa händelser i form av mord, våld, otrygg bostadsmiljö, bränder och etniska avvikelser 

med mera. Övriga artiklar som jag kallar, en aning missvisande, neutrala artiklar handlar 

främst om arrangemang inom musik, och dans samt kulturell mångfald. 

16 % av artiklarna associerar till Andersberg utan att nyheten har någon direkt geografisk 

koppling till området. Det innebär att dessa artiklar nämner Andersberg i samband med mord, 

bombhot, vapeninnehav, slagsmål och otrygg miljö trots att nyheten har utspelats på annan 

plats. 

Genom media formas Andersbergs identitet som konfliktfylld och otrygg. För varje gång som 

Andersberg förknippas med detta tema även i de fall då nyheten inte utspelar sig i området så 

förstärks den problematiska förortsdiskursen. Läsaren blir på detta sätt ständigt påmind om 

områdets negativa sidor och det gör att den problemorienterade förortsdiskursen tas för given 

och blir allt svårare att ifrågasätta. 

Statistik och tabeller är ofta förekommande för att skildra förorter. 75 Siffror representerar ett 

värde som kan förtydliga förortens avvikelser till övriga samhället. I artikeln Kartläggning 

visar sämre hälsoläge i Öster beskrivs hälsoläget i Öster (Andersberg med omnejd) som en 

kontrast till Väster: 

”Här följer ett axplock som visar de stora skillnaderna mellan hur folk mår på respektive sida 

om Nissan.  

                                                 

 
75 U, Ericsson et al. op cit., s. 15 
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• Fyra gånger fler har sömnproblem i Öster 

• Dubbelt så många röker i Öster 

• Fyra gånger fler i Öster känner sig osäkra i sina bostadsområden när det är mörkt 

• Tre gånger så många i Öster har utsatts för våld eller hot 

• Tre gånger så många i Öster är feta” 76 

I artikeln redovisas tydligt vad som är avvikande i Öster, det vill säga att människorna inte är 

som vi i övriga samhället. Genom att redovisa ohälsa på detta sätt avhumaniseras 

hälsoproblemen och invånarna skildras snarare som problem än att det faktiskt är tal om 

människor som mår sämre än andra grupper. Artikeln fokuserar på det avvikande utan att 

nämna vad som kan ha bidragit till att situationen ser ur som den gör. Ur ett postmodernt 

perspektiv bör det finnas lika många hälsobakgrunder som det finns invånare i ett samhälle 

vilket jag inte upplever att artikeln tar hänsyn till. I texten är det endast tal om östra delarnas 

hälsa vilket förutsätter att resultatet inte representerar västra befolkningen. Jag menar att 

texten antyder att förklaringen till ohälsan är bunden till platsen och invånarna eftersom det 

inte nämns några andra till relevanta faktorer utöver betoningen på den östliga geografin.  

Det är värt att poängtera att vissa nyheter i urvalet publiceras upprepade gånger. I vissa fall är 

det berättigat då ny fakta kompletterar ett tidigare fall. I tillägg förekommer det dock att 

hotfulla händelser trycks i listform i komplement till nyhetens ursprungliga publicering. Den 

10 december 2007 kunde Hallandspostens läsare ta del av en artikel under namnet ”Många 

bilbränder på drygt två månader” där man på nytt rapporterade om de senaste bränderna i 

Andersberg.  

”Sedan sista september har sju bilbränder anlagts på Anderberg (…) Andersberg, 30 

september kl 21.00: en relativt ny BMW (…) Andersberg, 2 oktober kl 02.01: en BMW, 

årsmodell (…) Anderberg, 16 november kl 01.00 (…) Andersberg 28 november (…) ”77 

Jag anser att listor av dessa slag orättvist förstärker bilden av Andersberg som ett otryggt 

bostadsområde. Det är värt att fråga sig om det förekommer liknande listor över andra 

stadsdelar. Artikeln är ett exempel på hur gamla nyheter prioriteras framför att lyfta fram 

                                                 

 
76 S, Sjöberg, Kartläggning visar sämre hälsoläge i Östra Halmstad, Hallandsnyheter, 10 Okt. 2007 
77 A, Svensson, Många bilbränder på två månader, Hallandsposten, Dec. 2007 
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alternativ till de våld- och brottsfokuserade nyheterna. Genom att inte ge en rättvis 

representation och visa områdets nyanserade sidor förstärks den problemorienterade 

förortsdiskursen. Dessutom tror jag att negativa nyheter (till exempel artikeln om bränder) ger 

läsaren en större emotionell påverkan då de samlas ihop i samma artikel. Journalisten betonar 

i rubriken att det är ”många bilbränder” det är tal om. ”Många” förutsätter en subjektiv 

bedömning tillskillnad från ordet flera som kan betraktas mer neutralt. Jag menar att det tillför 

en liten men inte en betydelselös dramatik till artikeln som gör att det avvikande budskapet i 

situationen når läsaren snabbare och blir tydligare.  

Orientalisternas statiska representationer av de andra och deras samhälle bidrog till att den 

bild som reproducerades inte uppdaterades i takt med att deras samhälle utvecklades.78 På 

samma sätt reproduceras den negativa bilden av Andersberg trots att förändringar har skett. I 

alla stadsdelar förekommer positiva samt negativa händelser men föreställningarna av 

Andersberg är onyanserade. Positiva sidor av svenska miljonprogramsförorter anses inte 

rimliga och får därmed inget utrymme i media.  

5.2 En primitiv förort  

De ”neutrala” nyheterna kännetecknar främst arrangemang och aktiviteter, för och med barn. 

Artiklarna handlar främst om musik, teater, dans och utomhusaktiviteter och får en stor 

betydelse för Andersbergs representation eftersom temat får väga upp den i övrigt kriminella 

och otrygga bilden. Då musik och dans är oftast förekommande ger det ett intryck av att 

kulturyttringar i form av musik och dans är en viktig eller till och med den viktigaste delen i 

invånarnas vardag.  

Genom att media framhäver traditionella värden som musik och dans så förstärks övriga 

samhällets modernitet. Ur det perspektivet är förorten bakåtsträvande och primitiv i 

jämförelse med modernismens framåtsträvande. De kulturella sammanhang som förorten 

representeras av tillhör vardagsliv och nöje. Det tillhör inte seriösa och ekonomiskt främjande 

kategorier som jag menar prioriteras i det övriga kapitalistiska samhället. Eftersom den andre 

enbart omtalas i negativa sammanhang eller i teman som inte har ett större värde för vår 

                                                 

 

78 E, Said, Orientalism, Danmark: Norhaven paperback A/S, 2006, s. 117 
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kultur så ifrågasätts inte den problemorienterade förortsdiskursen. Istället så förstärker musik 

och danshändelserna den känslomässiga och primitiva enkla människan.  

Kultur klassas i allmänhet enligt ett hierarkiskt system det vill säga populär- och finkultur. I 

artikeln ”Tre gånger teaterfestival” menar en av deltagarna bakom arrangemanget att: 

”Gatufestivalen i Halmstad (Andersberg) har lyckats ta bort pretentionen från teater. Den ger 

människor oförberedda upplevelser. (…) Inte sedan Shakespeares dagar har hög och låg sett 

teater samtidigt”79  

Samhället delas här upp i två grupper, hög respektive låg. Om det handlar om klasser eller 

status menar jag spelar mindre roll, det bygger oavsett på grova generaliseringar. Jag tyder 

hans budskap som att gatufestivalen skapar en mötesplats för människor över sociala och 

kulturella gränser. Förortsdiskursen har i andra sammanhang förklarat att de andra i 

Andersberg är enklare människor som av den anledningen inte skulle kunna uppskatta det 

högkulturella och därför passat det bättre med gatuteater för denna grupp av människor. 

Dessutom menar jag att texten är ännu ett exempel på att dramatiseringen av förorten genom 

att betona att Andersbergs ger människor oförberedda upplevelser, något annorlunda. 

Eftersom förorten i den problemorienterade diskursen representerar något främmande och 

därmed spännande, så kan även engagemang med bra intentioner förstärka denna exotism. 

Media har redan skapat en dramaturgi kring förorten vilket framhävs genom gatufestivalen. 

Jag menar att Andersberg blir en del av teaterbesökets dramaturgi och området i sig blir en 

spännande kuliss för besökarna.  

Det förekommer detaljerade beskrivningar av händelser som kan öka spänningen kring 

nyheten och bidrar till att bekanta situationer bli exotiska.  

”Doften av grillad korv sveper in i grönområdet på Andersberg”80,” Musiken har visat honom 

vägen”, ”som vilsen 19 åring”81, ”I fiskdammen bubblar det rejält”, ”framför fotbollsmålet 

                                                 

 

79 K, Holm, Tre gånger teaterfestival, Hallandsposten, Okt. 2007 
80 C, Magnusson, Solen sken på den nionde Andersbergsdagen, Hallandsposten, Maj. 2007 
81 J, Jakobsson, Musiken har visat honom vägen, Hallandsposten, Nov. 2006 
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ringlar kön ”82, ”alla pojkar hade varsin bordsdam och namnlappar i form av blommor visade 

vart man skulle sitta.” 

Ovanstående citat kan tyckas vara harmlösa, men skapar en kontext som kan tänkas påverkar 

hur läsaren tolkar texter. Texterna är underhållande och det beskrivande språket förtydligar att 

området är något annorlunda. 

I artikeln Dansen ett roligt sätt att umgås uppmärksammas en mellanstadiebal som enligt 

artikeln firas med ”galamiddag”, det vill säga ärtsoppa och pannkakor.83 I första stycket 

beskrivs elevers klädsel samt festlokalens dekorationer. Sist i artikeln nämns det som skulle 

kunna betraktas som artikelns huvudnyhet nämligen att skolan har vunnit ett nationellt pris för 

främjandet av ungdomars fysiska aktivitet genom dans. Lek och nöje får störst utrymme i text 

och bild på bekostnad av det utnämnande som bekräftar skolans kvalitet. Istället för att 

artikeln visar upp skolans professionella sida väljer journalisten att skriva om elevbalen och 

visar bilder på skrattande och dansande barn som jag vill påstå bagatelliserar huvudnyheten. 

Ärtsoppa och pannkakor tillhör svensks husmanskost vilket gör att artikelns benämning av 

rätten som gala middag kan uppfattas som ironi. Omedveten eller ej kan det vara tal om att 

skribenten inte tar den andra på allvar. Området är i den grad förknippat med problem vilket 

skapar en kritisk hållning till att Andersberg är värd ett pris. Framgångsrik media bygger ofta 

på att reproducera minsta gemensamma nämnare i texterna för att budskapet ska nå läsarna.84 

Här är en nyhet som skulle kunna avvika från den problemorienterade förortsdiskursen i och 

med att den har något positivt att redovisa. En avvikelse från normen skulle kunna ha låg 

trovärdighet hos läsare som är vana att serveras andra typer av nyheter och det skulle kunna 

förklara en negativ formulering av även positiva fenomen.85  

                                                 

 

82 C, Magnusson, op. cit., 
83 I, Röök, Dansen ett roligt sätt att umgås, Hallandsnyheter, Maj. 2007 
84 T, Elsrud, op. cit., s. 427 
85 C-U, Schierup, De olyfta lockens paradox, i P, De los Reyes et al. op. cit., s. 217 
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5.3 En brutal och maskulin förort 

Medias överrepresentation av våld och kriminalitet i Andersberg skapar oundvikligen en bild 

av att invånarna är våldsamma och platsen är otrygg. Uttryck som krigszon, gängkrig, 

upplopp, skottlossningar, mord och mordförsök, anlagda bränder förstärker ytterliga den 

bilden. 

I artikel Fastighet utrymd efter bombhot mot polisen beskrivs hur en polisstation i ett 

gränssamhälle till Halmstad, har utsatts för bombhot.86 Journalisten drar paralleller till 

Andersberg där en bomb påträffats tidigare samma år. Skribenten nämner dock i samma 

mening att det inte finns någon koppling mellan fallen. Trots detta anser han det nödvändigt 

att dra en parallell mellan de två. Oavsett om det händer negativa saker i Andersberg så nämns 

området i negativa sammanhang och det påverkar läsarens bild av området. På detta sätt 

behöver inte bilden av ett ”våldsamt Andersberg” inte ha någon verklighetsförankring. De 

stereotyper av Andersberg som förekommer i samhället påverkar medias presentationer, 

oavsett vad som har inträffat eller ej i området. På samma sätt påverkar stereotyperna även 

besökarnas och invånarnas upplevelse av platsen. 

Sociala problem och kriminalitet förekommer i socialt utsatta statsdelar, liksom i andra 

välbärgade områden. Jag har under arbetets gång redovisat hur media med skiftande metoder 

förmedlar nyheter så att det uppfattas som utmärkande förortsproblem. Följande exempel 

förtydligar hur den problemorienterade förortsdiskursen identifierar avvikande kulturer som 

orsak till förortsproblemen.87 ”Journalister bidrar till främlingsfientlighet genom att skriva 

hedersmord när invandrare mördar kvinnor, men kalla det ”svartsjukedrama” när en svensk 

man dödar sin före detta”. I artikeln Hedersmord är ett känsligt ord problematiseras begreppet 

hedersmord. I artikeln menar journalisten att våld mot kvinnor får en kulturell innebörd i 

media när det gäller utlänningar och relateras till psykiska sjukdomar, vårdnadstvist och 

alkohol när det gäller förövare födda i Sverige.88 Genom att benämna brott som hedersmord 

så menar jag att de kvinnor som blir förtryckta av svenska män osynliggörs. Jag vill poängtera 

                                                 

 
86 P, Fält, Fastighet utrymd efter bombhot mot polisen, Hallandsposten, Dec. 2005 
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att genom att tala om andra kulturer och dela in folkgrupper i vi och de andra så är det lättare 

att avfärda att dessa problem förekommer i hela samhället. 

Journalisten i ovanstående artikeln har en roll som i det närmaste kan likna en (självutnämnd) 

expert som ämnar förklara situationen, till och med reda ut problematiken. Motsägelsefullt är 

det journalistens åsikter som representera båda sidor av debatten. Journalisten förklarar att 

samhällen i mellanöstern och Nordafrika accepterar att mannens bestämmanderätt över 

kvinnan och att det kan leda till självmord eller mord. Genom att framhäva detta som 

kulturella avvikelser så framstår Västeuropa och Sverige som moderna och sekulariserade 

samhällen. Avvikelserna blir tydliga när kulturer generaliseras och framställs som kontraster. 

Stereotyperna skapar därmed en polariserande effekt av kulturer eftersom fokus ligger på 

olikheterna. Det är svårt att ifrågasätta Sveriges moderna och jämlika samhälle, eftersom den 

jämförs med en patriarkalisk stereotyp. Genom att betona östliga kulturers acceptans till 

kvinnoförtryck så framstår Sverige som ett land där det inte förekommer förtryck. 

Journalisten tar därmed inte hänsyn till svenska individers maktmissbruk av det motsatta 

könet och att det faktum att kvinnor i Sverige lider störst risk för misshandel i sitt eget hem.89  

Journalisten menar att patriarkala strukturer inte sällan leder till mord och drar en parallell till 

det så kallade Andersbergsmordet, då en utländskt född man mördade sin ex- fru. Det framgår 

av texten att journalisten är medveten om att myndigheterna inte klassificerade fallet som ett 

hedersmord, men uppmanar ändå ”att det är värt att fundera över att kvinnan trots allt var 

hotad av sonen”.90 

Journalisten förklarar hur ”starkt socialt tryck (…) får honom (mannen) att utföra det hemska 

dådet”.91 Det betyder att han bygger vidare på den problemorienterade förortsdiskursen kring 

den brutale mannen. Jag menar att män med utländsk bakgrund skildras på ett primitivt sätt 

som ger intryck av att männen hetsar varandra att hålla kvinnorna under kontroll genom våld 

och förtryck.  

Gängkriminalitet och gängkultur är ett ofta förekommande begrepp i artiklarna. Gängen 

beskrivs som främmande och hotfulla i olika sammanhang. Sernhedes nyanserade bild av 
                                                 

 
89 Brottsförebygganderådet, Tema: våld mot kvinnor, BRA, www.bra.se, 13 Jan. 2009 
90 J, Rydeman, Livstid för hustrumord. Hallandsnyheter, Nov. 2006 
91 A, Holmer, Hedersmord är ett känsligt ord.  
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ungdomsgäng i förorten92 förekommer inte i artiklarna. Istället beskriver artiklarna 

gängmedlemmar som är potentiellt våldsbenägna och inte kan lägga band på sina känslor. De 

utgår från att ungdomarna i förorten har ett labilt behov att agera på ett våldsamt sätt. I 

artikeln ”Ungdomsgäng kan ligga bakom vandaliseringen” anklagar en polisen ett gäng för 

vandalisering på grund av han upplevt dem som oroliga vid ett möte dagen innan. Utöver det 

finns inget som knyter dem till brottsplatsen men det hindrar inte polisens uttalande i media. 

Denna brutala maskulinitet som beskriver invånarna med utländsk bakgrund sammanfaller 

med den problemorienterade förortsdiskursen. 

Jag menar att ungdomsgängen i Andersberg har blivit symbol för hot, kriminalitet och 

vandalisering. Gängen omtalas i allmänna termer utan beskrivning vad de representerar eller 

vad de kommer ifrån. Åter igen är det tal om grova generaliseringar som jag menar bidrar till 

en överrepresentation av så kallade gängkonflikter. Jag undrar om media vet vilka ungdomar 

som är med i så kallade gäng. När talas det om ett bråk mellan en grupp individer och när 

övergår det att klassas som gängbråk? En lärare i samma artikel menar att: "de (gängen) blir 

anklagade även för sånt de inte gjort”.93 Det faktum att gäng har fått en minst sagt negativ 

klang i media kan resultera i att även ordningsamma gäng och ungdomar uppfattas som 

problematiska. Så länge enbart artiklar om våldsamma gäng och ungdomar ordningsamma 

och inga våldsbenägna ingen kan inte motsatsen bevisas.  

Ur ett postkolonialt perspektiv vill jag mena att gängdebatten ger intryck av ett okontrollerat 

potentiellt problem, som likt primitiva stammar rör sig i klungor genom staden. Jag menar att 

gäng har kommit att bli ett värdeladdat ord. I Artikel Tre anhållna efter knivbråk i Halmstad 

är en grupp män inblandade varav två poängteras härstamma från var sitt gäng.94 Artikeln 

klargör att det inte är tal om en gängkonflikt, men anser det viktigt tala om deras tillhörighet. 

Eftersom det har skapats en mer eller mindre myt kring ordet gäng så menar jag att det skapar 

en spänning i artiklar. Trots att det inte var tal om gängbråk så nämns ordet gäng i artikeln och 

därmed kan situationen upplevas mer dramatiskt än om den beskrivits som en konflikt mellan 

individer. 5.4 Förorten bör assimileras 

                                                 

 
92 .O, Sernhede, op. cit., s.122 
93A, Holmer, Ungdomsgäng kan ligga bakom vandaliseringen. Hallandsposten, Maj. 2007 
94 L, Hildingsson, Tre anhållna efter knivbråk i Halmstad, Hallandsnyheter, Juli. 2008 
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Förorten har betraktats som ett objekt för diverse samhällsprojekt för att pröva nya strategier 

och hypoteser.95 Miljonprogrammet är ett tydligt exempel för hur nya tankar och ideal 

förverkligades. Studiens kvantitativa analys visar att 13 artiklar talar om Andersbergs behov 

av åtgärder för att skapa en positivare framtid för bostadsområdet och dess invånare. De 

projekt och åtgärder som har genomförts och fortfarande är aktiva antyder att området inte är 

tillräckligt bra, inte tillräckligt tryggt och invånarna inte är tillräckligt arbetsföra. Eftersom det 

är vårt samhälle som Andersberg jämförs med innebär det helt enkelt inte tillräckligt svenskt. 

Svenskt innebär i det här fallet mindre kriminalitet, mindre arbetslöshet, mindre sjukdomar. 

Artikeln Statsvetaren som har koll på segregation nämns att majoriteten av Andersbergs 

invånare känner sig trygga i området.96 I övrigt nämns det inte hur invånare upplever 

bostadsmiljön. Däremot förmedlas ett övergripande budskapet att det krävs utomstående 

experter för att identifiera och reda ut problemen. ”Fler borde söka sig till medborgar- 

service”97 lyder en rubrik där kommunens fältarbetare tycker att fler invånare i området borde 

ta del av de samhällstjänster som erbjuds dem. Det är inte omöjligt att dessa tjänster bygger på 

utomståendes bedömning av invånares behov eftersom det är sällan som texter antyder att 

invånarna själva varit aktiva i utformningen av tjänsterna. På detta sätt förtydligar det att 

fältarbetarna ser sig själva som förmyndare och utgår från att deras tjänsteutbud är korrekta 

och att boende i området borde anpassa sina behov efter dem.  

I artikeln Andersberg har egna fältarbetare sedan i våras ger socialarbetaren en etnisk 

förklaring till de sociala problemen i området: 

”När det gäller föräldrarna här på Andersberg har de en annan etnisk bakgrund och ofta kan 

de inte språket. Ungdomarna kan driva med dem fullständigt. Någon hade sagt till sina 

föräldrar att betyget IG betyder Intelligent Godkänd. Därför är det viktigt att föräldrarna tar 

reda på hur det ligger till. De måste skaffa sig kunskap.”98 

Detta exempel bygger på antagen att föräldrar med en annan etnisk bakgrund än svensk och 

inte kan tala svenska, har svårt att kommunicera med sina barn och får utstå att deras barn 

                                                 

 
95 U, Ericsson et al. Representationer av platser I U, Ericsson et al. op. cit., s. 28  
96 A, Holmer, Statsvetaren som har koll på segregation, Hallandsposten, April. 2007 
97 L, Hildingsson, Fler borde söka sig till medborgarservice, Hallandsposten, Dec. 2007 
98 R, Kvint, Andersberg har egna fältarbetare sedan i våras, Hallandsposten, Nov. 2008 
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ljuger för dem. Trots att detta problem skulle kunnas betraktas som vanligt för alla (även 

svenska) tonårsföräldrar så framgår det i texten att det är unikt för invandrade föräldrar. 

Dessutom generaliseras hela Andersbergs föräldrakår som om de alla har utländsk bakgrund 

och avvikande familjeproblem. 

Socialarbetaren är anställd för att hjälpa invånarna, men visar oförståelse för 

invandrarkvinnan och sin egen yrkesroll. Exemplet där tonåringen lurat sin förälder att IG 

betyder Intelligent Godkänd menar jag förlöjligar situationen och invandrade föräldrars 

förmågor. Följande exempel menar jag återigen ifrågasätter föräldrarna och problemet: 

”Föräldrar som inte är väl orienterade i Sverige kan luras till vad som helst av barnen. (…) en 

irakisk kvinna hade en föreställning om att svenska skolor har särskilda rum dit barnen kan gå 

för att ha sex med varandra”. 

I samma artikel uppmanas invandrade föräldrar ”att ta reda på hur det ligger till” vilket 

antyder att föräldrarna i nuläget inte är aktiva i deras barns vardag och att de följaktligen inte 

söker kunskap som är relevant för deras barns uppväxt. Uppmaningen förstärker det faktum 

att de andra föräldrarna betraktas mindre förståndiga och ansvarstagande än svenska föräldrar. 

Artikeln skildrar dessutom de vuxna eleverna i klassrummet i lekfulla charader och lärare 

sitter myndigt vid katedern eller står vid klassrumstavlan.99 Eleverna har inte traditionellt 

svenska namn tillskillnad från lärarna på bilden. Det förstärker att vi innehar mer kunskap och 

är civiliserade, tillskillnad från de andra mindre begåvade. 

I artikeln Svensk barnuppfostran lärs ut till nyanlända flyktingar säger en kvinnlig 

kursdeltagare: ”Om jag blir irriterad på mitt barn på gatan och höjer rösten kanske någon 

ringer polisen”.100 Här framgår det återigen att svenska medborgares fördomar ger 

konsekvenser för hur invandrare upplever sin situation. Hon säger i artikeln att hon är rädd för 

svenskars generaliseringar av invandrare. Med det utgår jag från att hon anser att invandrare 

bedöms hårdare i vissa situationer på grund av svenskars föreställningar av invandrare. 

                                                 

 

99 R, Kvint, Andersberg har egna fältarbetare sedan i våras. 
100 R, Kvint, Svensk barnuppfostran lärs ut till nyanlända flyktingar, Hallandsposten, Nov. 2008 
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I Artikeln Hyresgästbas tycker att det gått för långt menar ordförande i hyresgästföreningen 

att situationen i Andersberg ”gått för långt”. Artikeln är publicerad efter att det förekommit 

skottlossningar på Öster tre kvällar i rad.  

”Vi (hyresgästföreningen) gör vad vi kan för att jobba förebyggande så att inte ungdomar och 

andra ska hamna snett, menar hon och räknar upp engagemang inom bo-skola för invandrare, 

fotbollskola och ABF:s It-skola.” 

Upprivet förklarar ordförande att ”vi har testat allt” och syftar på de aktiviteter som 

hyresgästföreningen anser att invånarna har behov av.101 Aktiviteter som ur deras perspektiv är 

lösningar. Återigen poängteras att åtgärder har satts in för att lösa situationen, dock utan 

framgång. Hennes uppgivna uttalande antyder hur hon upplever platsen och människorna 

hopplösa och att Andersberg är och förbli ett kaos (en djungel). 

                                                 

 

101 A, Holmer, Hyresgästbas tycker att det gått för långt, Hallandsposten, Dec. 2007 
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6 Diskriminering av Andersberg och dess invånare 

6.1 En ständigt avvikande plats 

Identiteter bygger bland annat på någons eller någots avvikelse från en grupp eller enhet. 

Avvikelse behöver inte betyda något negativt men när det kommer till storstadsförorter har 

denna avvikelse varit synonymt med misslyckande alltsedan Miljonprogrammet realiserades. 

Resultatet i denna studie visar ytterligare ett exempel på att diskrimineringen av förorter och 

dess invånare även omfattar småstadsförorter. Invånarna i Andersberg identiteter är direkt 

knutna till platsen (förorten) och hur förorten uppfattas av utomstående. Den mediala 

representationen av storstadsförorten i Sverige kan tänkas ha bidragit med konsekvenser för 

småstadsförorten invånare. Andersberg har kommit att symbolisera värdeladdade epitet som 

överensstämmer med redan rådande diskurser kring (storstads) förorten. 

Redan under Andersbergs inledande år kom området att avvika från andra statsdelar på grund 

av dess moderna arkitektur. Allteftersom det moderna tappade sin positiva klang så har 

bostadsområdet fått en negativ status. Trots ombyggnationer och restaureringar så har 

Andersbergs identitet inte förändrats till det bättre. Studien visar att media representerar 

Andersberg ur ett onyanserat och framförallt problemorienterat perspektiv som förhindrar att 

en ny bild av området utvecklas. Den problemorienterade förortsdiskursen resulterar i att 76 

% av lokalpressen representerar Andersberg genom kriminalitet, våld och otrygg miljö. 

Oavsett hur verklighetsförankrad den konstruerade bilden av Andersberg är skapar den en 

mental distans mellan utomstående och invånarna. Det förekommer få nyanserade 

beskrivningar av Andersberg som annars skulle kunna leda till att den negativa bilden 

ifrågasätts. De läsare som aldrig besöker förorten eller möter dess invånare kan tänkas ha 

svårt att finna en kompletterande referensram till medias tolkning.  

Nyheterna om Andersberg är skrivna ur ett utomstående perspektiv där stereotyper och 

fördomar ligger till grund för texterna. Innehållsanalysen visar brist på att invånarnas egna 

perspektiv förs fram i debatten vilket kan förklara bristen på förståelse för platsen och 

invånarna i artiklarna. Därmed är det inte konstigt om även positiva händelser försvinner i 

denna filtreringsprocess och att de värden som finns i dessa områden inte lyfts fram. Inte 

minst de som arbetar för integrations- och sociala organisationer talar generaliserande och 
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fördomsfullt om invandrare och deras ”problem”. Det kan bidra till att invånarna ifrågasätts 

och inte tas på allvar i andra sammanhang i samhället. Fördomar kring förorten och dess 

invånare är därmed inte unikt för media utan finns i samhällets alla institutioner. Av den 

anledningen ifrågasätts de som har något positivt att föra fram kring förorterna.  

Artiklar om kriminalitet och våld och otrygg miljö behöver i sig inte innebära diskriminering, 

men innehållsanalysen visar att media förmedlar en överrepresenterad negativ bild. Det 

förekommer att specifika negativa händelser publiceras vid upprepade tillfällen som gör att 

området framträder som otrygg miljö. På så sätt osynliggörs Andersbergs icke- kriminella 

sidor när media prioriterar att föra fram den problemorienterade förortsdiskursen. Artiklar 

beskriver implicit hur Andersberg avviker på grund av till exempel sämre hälsotillstånd och 

större kriminalitet än övriga samhället. Negativa nyheter tenderar att beskrivas genom 

stereotyper utan att belysa verklighetens komplexitet. Det resulterar i att kulturella avvikelser 

är den enda förklaring till otryggheten i Andersbergs utan att till exempel belysa hur samhället 

i övrigt motarbetar invandrarnas sociala uppgradering. Jag menar att problemen bör studeras 

ur ett klassperspektiv snarare än ur enbart etniskt perspektiv. Det faktum att det förekommer 

etniska ghetton behöver inte vara negativt (det talas aldrig om att svenska områden är 

problematiska). Det är när det är förknippat med social segregation som det skapar en ohållbar 

utveckling.  

Media är inte ensam att konstruera Andersberg som ett annorlunda område utan artiklarna 

bygger på redan existerande fördomar i samhället. Därmed riskerar alla instanser i samhället i 

olika grad genomsyras av stereotypiska bilder av förorten och invandrare. Jag tycker det är 

viktigt att belysa att fördomarna skapar en ömsesidig distans mellan förorten och övriga 

samhället. Det är viktigt att vara medveten om att det inte är bara handlar om utomståendes 

förutfattade meningar till förorten och dess invånare. Medias missvisande bild av förorten och 

invånarna kan bidra till att invånare i förorten känner sig felbehandlade och inte tagna på 

allvar. Det kan leda till invånares misstro till det svenska samhället och till fördomar kring 

övriga befolkningen. Brist på tillit till samhället eller media ha en bidragande roll att kritiken 

till förorten inte ifrågasätts.  

När individer inte accepteras i samhället utan ständigt blir påminda av deras avvikelse kan det 

bidra till en så kallad mental kolonialism. Det är ett fenomen där marginaliserade grupper 

accepterar sitt utanförskap och ger upp inför strukturen. Det vill säga slutligen accepterar 
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diskrimineringen genom att själv beskriva sina problem utifrån till exempel den 

problemorienterade förortsdiskursen. Att invandrare tillslut accepterar begränsningar i 

samhället på grund av sin kulturbakgrund. Det skapar en situation där strukturen inte 

ifrågasätts, där individer tystas ner eller skapar ett (bra) liv isolerat ifrån övriga samhället. De 

individer som begränsas av den problemorienterade förortsdiskursen, invandrare och andra 

invånare, kommer inte till tals i media och på så sätt fortlever Andersberg och andra förorter 

att avvika i media.  

I och med att Anderberg får utrymme i media när det har begåtts kriminalitet i området, när 

det begåtts i andra områdena samt när journalisten i efterhand återigen sammanfattar senaste 

tidens brott vill jag påstå att Andersbergs geografiska gränser har tappat betydelse. Den höga 

frekvensen av negativa artiklar gör det lättare för läsaren att acceptera den avvikande bilden 

av Andersberg och svårare att ifrågasätta det negativa budskapet. Andersberg är ett 

värdeladdat ord som gör det omöjligt att inleda en neutral debatt eftersom media och andra 

institutioner har dramatiserat området och avhumaniserat människorna. 

Inte minst de som arbetar för integrations och sociala verksamheter talar generaliserande och 

nedlåtande om invandrare och de problem som de som utomstående upplever. Samtidigt 

förstoras och dramatiseras problem av olika grad till följd av invandrarnas etniska bakgrund 

och brister i svenska språket. Även hos de som uttalat arbetar för invånarnas bästa framträder 

en syn av den andre som avvikande och därmed svag. Det finns tendenser till att den andre 

inte tas på allvar och istället ifrågasätts. Genom att dramatisera situationer som till exempel 

missförstånd, så menar jag att de får en förlöjligande effekt av invandrarna. Inte minst när 

dessa utmärkande situationer beskrivs i allmänna ordalag som om det sker alla utländska 

föräldrar.  

6.2 Hegemoniska diskurser 

Alla stadsdelar i ett samhälle är nyanserade och har positiva samt negativa sidor beroende på 

vilket perspektiv som ligger i fokus. Medias representation av Andersberg förmedlar dock en 

onyanserad bild genom att det inte förekommer positiva nyheter i den grad som artiklarna 

skildrar negativa nyheter. Störst utrymme i media har den problemorienterade 

förortsdiskursen som har en kritisk hållning till förorten och dess invånare. Inom den 

problemorienterade förortsdiskursen har jag identifierat tre subdiskurser: det anpassningsbara 
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området, det primitiva området, den brutala mannen. Diskurserna för gemensamt en 

onyanserad debatt som fokuserar på förortens avvikelser från resten av samhället.  

Den problemorienterade förortsdiskursen är hegemonisk vilket innebär att den publiceras på 

bekostnad av andra diskurser som skulle kunna föra fram en mindre kritisk debatt. Det 

förekommer dock få men betydelsefulla uttalanden som talar mot den problemorienterade 

förortsdiskursens kritik till Andersberg. Innehållsanalysen visar därmed att det förekommer 

nyanserade perspektiv på bostadsmiljön och dess invånare. Eftersom dessa alternativa 

uttalanden hotar den problemorienterade förortsdiskursen så är det inte förvånande att de har 

begränsade utrymme i media. Jag anser att den problemorienterade förortsdiskursens ointresse 

för dessa nyanserade beskrivningar gör det desto viktigare att lägga märke till dem eftersom 

de marginaliseras. Om alla diskurser kommer till tals ökar kunskapen kring diskrimineringen 

av förorten och det kan skapa en ökad förståelse mellan grupper. 

6.3 Marginaliserade motdiskurser  

De uttalande som avviker från den problemorienterade förortsdiskursen ifrågasätter 

Andersbergs otrygga boendemiljö, den omfattande gängkriminaliteten, och den kulturella 

förklaringen till sociala avvikelser. Journalisterna följer inte upp dessa uttalande utan låter 

kritiken till den negativa förortsbilden representeras genom enstaka uttalanden. På grund av 

att uttalanden som avviker från den problemorienterade diskursen är begränsade i 

innehållsanalysen kan jag inte avgöra om dessa uttalanden tillhör egna diskurser. Med tanke 

på att debatten kring diskrimineringen av förorten och dess invånare inte är ett nytt fenomen 

så pekar det mot att alternativa diskurser osynliggörs i media. Jag betraktar dessa nedtystade 

diskurser som en nödvändig infallsvinkel till dagens onyanserade debatt, eftersom det trots 

allt är invånarna i Andersberg som berörs inte bara utomstående. Genom att media 

marginaliserar de som ifrågasätter den problemorienterade förortsdiskursen så minskar dess 

trovärdighet eftersom de inte får möjlighet att utveckla sitt budskap. 

Genom att identifiera de andra grupperna som kriminella, inkompetenta och till och med 

primitiva så framstår det egna samhället som modernt, utvecklat och framgångsrikt 

strukturerat. På grund av relationen mellan samhället och förorten framgår det att en positiv 

bild av förorten riskerar att rasera den svenska självbilden. Denna stereotypa kategorisering 

skapar ett status quo i samhället eftersom vi då nöjer oss med att förklara förortskonflikter 
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genom kulturella avvikelser. Genom att tala om hedersmord så anonymiserar man de kvinnor 

som misshandlas av sina svenska män. Genom att tala om hur tonårstjejer med 

invandrarbakgrund begränsas frihet genom att deras kultur hindrar dem att gå ut och dansa, 

umgås med killar så osynliggörs det faktum att många svenska tonåringar lider av anorexi, 

eller sexuell press. Genom att kalla en social avvikelse ett kulturellt problem så ignoreras det 

faktum att det rör sig om ett samhällsproblem, inte en konflikt tillhörande en specifik etnisk 

grupp. 

6.4 En plats som bör assimileras 

Subdiskursen som talar om Andersbergs förändringsbehov handlar om bland annat 

utvecklingsfrämjande projekt som mer eller mindre uttalat betonar att Anderberg bör anpassas 

till ”den svenska kulturen”. Det svenska samhället betyder i det här fallet mindre sjukdomar, 

mindre arbetslöshet och mindre kriminalitet. Kurser om det svenska samhället är en del av 

anpassningsstrategin och ger intryck av att invandrare ska assimileras till det svenska 

samhället utan hänsyn till det ömsesidiga värdet att ta del av andras kulturer. 

Jag menar inte att bedöma kvalité av dessa projekt men genom att det sällan förekommer 

uttalande från kursdeltagare så förstärks den mentala distansen mellan invånarna i Andersberg 

och utomstående. Invånarna kan betraktas som objekt för våra resurser i värsta fall sett som 

offer i behov av hjälp. Denna förmyndarinställning inom den problemorienterade 

förortsdiskursen förekommer inte minst hos de lokala aktörer som kommer till tals i media. 

Jag menar att denna inställning inte värdesätter invånarnas syn på saken och riskerar att 

resultera i åtgärder och projekt som inte sammanfaller med invånarnas behov.  

Det förekommer misströstande uttalande från lokala aktörer i Andersberg som jag menar 

sänder ut negativa signaler till invånarna. Det i tillägg till den mediala fokuseringen på 

kulturella avvikelser motarbetar en dialog mellan berörda parter. Genom diverse 

anpassningsprojekt och förändringsåtgärder kan invånare uppleva att det ställs orimliga krav 

på dem. Åtgärderna kan upplevas som en ständig påminnelse att de avviker från andra och 

betraktas som ofullständiga. Ett tydligt exempel är svenskfödda medborgare som benämns 

som andra och tredje generationens invandrare. På grund av deras bakgrund riskerar de alltid 

betraktas som annorlunda och inte som svenskar. 
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6.5 En primitiv plats 

Genom att kategorisera det svenska samhället som modernt så betraktas den osvenska 

förorten som omoderna, religiös, kulturell, patriarkalisk. Den primitiva subdiskursen 

framhäver förortens traditionella dimensioner och förstärker kontrasterna till övriga 

samhällets utveckling. De aktiviteter som representerar Andersberg förutom våld och 

kriminalitet är nämligen nöje och kulturella aktiviteter som till exempel dans och musik. 

Texterna av dessa aktiviteter ger intryck av att de har ett anmärkningsvärt stort värde för 

invånarna eftersom det är det enda som kompletterar de brutala samt kriminella nyheterna. 

Det faktum att förortens invånare uppmärksammas enbart i situationer med dans, musik och 

natur medans ”svensken” representerar företagsamhet, kunskap och utveckling så förstärks 

bilden av den moderna staden och primitiva förorten. Det resulterar i att förortens låga status 

inte ifrågasätts eftersom Andersberg och dess invånare enbart omtalas i negativa sammanhang 

eller i teman som inte har ett värde i det tillväxtfokuserade och moderna samhället. Istället så 

förstärks stereotypen av de underutvecklade förortsinvånarna genom musik och 

dansaktiviteter. Dessutom är det dessa aktiviteter för och med barn. Det förekommer inga 

texter på vuxna i ”seriösa” sammanhang som kan förknippas med framgång, kunskap och 

kompetens och utveckling, som inte är utomstående eller ser ”typiskt svenska ut”. Vuxna 

invånare i Andersberg förekommer antingen i förbindelse med våld, brott eller föremål för 

lärande. 

Så länge förorten inte får chansen att representera till exempel framgångsrika, högutbildade 

invånare, är det svårt att förändra bilden av den mindre begåvade och intellektuella 

invandraren. Istället kan till exempel fördomarna kring invandrares inkompetens förstärkas 

om artiklar enbart skildrar lågavlönade, arbetslösa, kriminella eller utsatta invandrare. Dessa 

fördomar påverkar invandrarnas framtida möjligheter på arbetsmarknaden.  

6.6 En brutal och maskulin plats 

Den brutaliserande diskursen framhäver att majoriteten av brott beskrivs att vara utförda av 

män och om kvinnor överhuvudtaget nämns så är det som offer. Majoriteten av brott 

förknippas med gäng och har kommit att bli ett signum för Andersberg. Jag menar att ordet 

gäng har fått en vidare benämning än att det just rör sig om ett kollektiv. Det nämns inga 
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detaljer var det är för gäng och vad de har gemensamt men diskursen säger att de är kriminella 

och labilt våldsbenägna. Media förmedlar en statisk bild av Andersbergs otrygga och 

kriminella miljö, och antyder att inget kommer att förändras. De lokala aktörernas inställning 

beskriver en obotlig situation.  

Innehållsanalysen visar en underrepresentation av kvinnor i förhållande till män vilket 

begränsar möjligheterna för en genusanalys. Jag menar att kvinnans tystnad i media 

kompletteras med övriga samhällets stereotyp av (invandrar) kvinnan. Andersbergs betraktas 

som en kulturell avvikelse till det moderna och sekulariserade svenska samhället. Förorten 

symboliserar ett icke svensk område, vilket omfattar flera nationaliteter men beskrivs som 

kort och gott utländskt. Det finns inga artiklar som talar för att dessa män och kvinnor inte 

lever enligt vad diskursen menar är traditionellt utländskt liv därför förväntas dessa kvinnor 

att leva under patriarkaliska strukturer. Eftersom kvinnor inte förekommer i artiklarna (två 

undantag talar om kvinnan utsatthet) kan det förstärka bilden av den förtryckta husmodern då 

hon varken syns eller hörs. Oavsett finns det ingen representation av kvinnan som bryter 

rådande diskurs vilken den än är. 

6.7 Kritik 

Jag är medveten att det går att kritisera diskursanalyser eftersom det bygger på kategorisering 

av material och det är just den typ av klassificering av människor, situationer och så vidare 

som studien avser att ifrågasätta. Men för att kunna motverka diskriminering av detta slag är 

det viktigt att först identifiera problemet. Diskursanalyser studerar subtila och explicita 

budskap, vilket har motiverat mig att fokusera på detaljer och sedan dramatisera exempel för 

att förtydliga min diskussion. Jag vill förtydliga att anledningen till att dessa detaljer får stort 

utrymme i analysen är på grund av de omedvetet påverkar folks medvetande. Att det sker 

omedvetet kan göra att det är extra svårt att göra något åt det. Men genom att göra en 

diskursanalys pekar jag ut var makten ligger och det medvetande kan leda till förändring. 

Jag menar inte att anklaga enskilda journalister och fotografer för att ha onda avsikter med de 

texter och bilder som slutligen skapar representationen av Andersberg och dess invånare, utan 

att uppmärksamma de diskurser som de använder, distribuerar, när de producerar 

verkligheten. 
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Sammanfattning 

Miljonprogrammets visioner om det nya samhället och den moderna människan var central 

under 60- talets samhällsplanering, men det har fallit i glömska och ersatts av en kontinuerlig 

medial diskriminering som fokuserar på förortens socioekonomiska och etniska avvikelser. 

Medias tolkning har haft en stor roll i föreställningarna kring miljonprogramsförorterna. 

Föreställningarna påverkar inte bara samhällets integrationsmöjligheter och allmänhetens 

uppfattning om integration utan även de invånarnas syn på sig själva och sitt bostadsområde. 

Forskare av diskriminering har tidigare utgått från storstäder men en studie från 2008 visar att 

även mindre städers förorter diskrimineras. Studien ämnar pröva teorin att diskriminering av 

förorter och dess invånare omfattar en mindre stad som Halmstad: 

Syftet är att ur postkolonialt perspektiv studera den mediala representationen av förorten 

Andersberg och svara på följande frågeställning: 

• Hur konstruerar media Andersberg som en avvikelse till övriga samhället? 

• Vilka diskurser produceras om Andersbergs förort? 

• Ifrågasätts diskurserna om Andersbergs förort? 

Ur ett fenomenologiskt antipositiviskt perspektiv utgår studien från att människan handlar 

utifrån en subjektiv världsuppfattning. Det betyder att platser och individers identiteter är 

sociala konstruktioner och varierar i betydelse beroende av tid och rum. Arbetet studerar 

diskurser i media, som var och en representerar ett visst sätt att tala om och förstå omvärlden. 

 

Studien är övergripande en kvalitativ fallstudie som bygger på en kvantitativ innehållsanalys 

av slumpmässigt utvalda artiklar i två lokaltidningar. Jag utgår från postkoloniala teorier för 

att skapa en förståelse för hur identiteter uppkommer och reproduceras genom att individer 

knyts till ett specifikt geografiskt rum. Teorin utgår från att den egna kulturella gemenskapen 

tas för given och andra kulturer uppfattas i regel som främmande och hotfulla.  

 

Resultatet stärker teorin om att mindre städers förorter och invånare diskrimineras på samma 
sätt som svenska storstadsförorter. Den problemorienterade förortsdiskursen omfattar fyra 
subdiskurser som beskriver Andersberg som avvikande, primitiv, brutal samt att området bör 
assimileras till övriga samhället. 
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 Innehållsanalysen visar en problemorienterad förortsdiskurs som onyanserat för fram en 

onyanserad debatt som framhäver de dimensioner som gör att Anderberg betraktas som 

avvikande till resten av samhället. Resulterar visar en överrepresentation (76 %) av negativa 

nyheter om kriminalitet, våld och otrygghet. Det förekommer flera metoder som orättvist 

förstärker till Andersbergs negativ sidor. Oaktuella redan publicerade negativa nyheter 

prioriteras istället för att ge utrymme åt positiva eller nya nyheter. Sociala avvikelser beskrivs 

som problem och som en effekt av kulturella avvikelser vilket inte belyser verklighetens 

komplexitet. Artiklar skildras ytligt och ur ett betraktande perspektiv vilket leder till en brist 

på förståelse för situationen eller för de värden som finns i området.  

Genom att kategorisera det svenska samhället som modernt så betraktas den osvenska 

förorten som primitiv, det vill säga omodern, religiös, kulturell, patriarkalisk. Den primitiva 

subdiskursen framhäver förortens traditionella dimensioner och förstärker kontrasterna till 

övriga samhällets utveckling.  

Med en myndig ton beskriver texterna hur invandrare och området ska assimileras till det 

svenska samhället utan hänsyn till det ömsesidiga värdet av att ta del av andra kulturer. Till 

och med socialarbetare tenderar att trivialisera bakgrunden till rådande konflikter, och 

förstärker olikheterna mellan vi och dem genom fördomsfulla uttalanden.  

Kvinnor förekommer sällan i artiklarna vilket kan förstärka de redan rådande fördomar kring 

utländska kvinnor, det vill säga som förtryckta och förvisade till hemmet. Majoriteten av brott 

beskrivs att vara utförda av män och om kvinnor överhuvudtaget nämns så är det som offer. 

Majoriteten av brott förknippas med gäng. vilket har kommit att bli ett signum för 

Andersberg. Diskursen beskriver att de är kriminella och labilt våldsbenägna.  

Det förekommer dock ett fåtal uttalanden som antyder att det finns nyanserads åsikter som 

avviker från den allmänna debatten kring Andersberg. Detta tyder på att det finns en osynlig 

diskurs men som inte kommer till tals på grund av att de inte följs upp och får större utrymme 

i debatten. Förortens invånare betraktas enligt den problemorienterade förortsdiskursen som 

ociviliserade och obildade och dessa föreställningarna kommer inte att förändras förrän de får 

samma förutsättningar som oss andra att föra fram sin talan. 
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