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Abstract 

 

This thesis aims to examine the nature of the medial compartment regarding the reporting of 

problems in conjunction with suburbs. 

 

Previous research on discrimination in the media shows that people living in the suburbs considers 

suburbs being portrayed negatively in the media. They perceive that this has a negative effect on 

integration which in turn increases the risk of stigmatization. This study strives to contribute to the 

clarification of whether medias means of reporting around this area can help in the development of 

problems in suburbs by examining whether there is a reflection of actual political focus in the media 

or if media only plays a stigmatizing role.  

 

The research method used has been quantitative content analysis, making an overview of how much 

space is given to the different types of reporting. The thesis concludes that the reporting examined 

in this study did not appear to be of a structurally discriminatory nature, even if that type of 

reporting occurred. Overall, the study showed that when media reported about problems in 

conjunction with suburbs, there actually was a slightly larger space given for reporting of 

stigmatizing character than that was given to reporting with focus on illustrating problems in 

combination with how to politically enable their solutions.  

 

 

Nyckelord: media, förorter, politiska lösningar, dagordningsteori, strukturell diskriminering, 

stigmatisering 
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1. Introduktion 

 

”Vi har inga förhoppningar här. Jag tror inte att det kommer att bli bättre, jag säger det rakt av. Vet du varför? Jo, vi har 

snackat med journalister, med poliser och med kommunen. Men inget har hänt. Inte en sten här har ändrats.”1 

 

Så svarar en av de boende ungdomarna i stadsdelen Rosengård i Malmö, på kommunstyrelsens 

ordförande Ilmar Reepalus fråga om vad ungdomarna själva skulle kunna tänka sig att göra för att 

förbättra situationen i Rosengård. I samma artikel från Dagens Nyheter återberättas ett tillfälle när 

reportern och Reepalu är på väg att lämna området och en medelålders man skriker efter dem: 

 

”Ni har just pratat med dom som förstör för Rosengård! Dom är idioter, dom är uppfostrade i skogen i stället för 

hemmen. Deras föräldrar har inte lärt dem respekt för mänskligheten. Det är dom som sätter eld hela tiden.”2 

 

Bakgrunden till situationen denna artikel berör är de kravaller som utbröt i området 2008. Under 

2006 löpte ett kontrakt ut för en källarlokal som bland annat använts som moské i Rosengård. När 

lokalen i december 2008 väl skulle lämnas över, ockuperades den av ett 15-tal ungdomar. Poliserna 

utrymde lokalen och bevakade den sedan de följande dagarna, vilket ledde till attacker mot polis 

med stenar, glasflaskor och fyrverkerier samt anlagda bränder och öppna konflikter mellan 

ungdomar och polis. Samma typ av ”förortsproblematik” har identifierats på flera andra platser i 

Europa de senaste åren. I Paris uppstod en enorm våldsvåg i förorterna 2005 som reaktion mot 

samhällssystemet, där en olycka som ledde till två dödsfall i samband med en flykt från jagande 

polis blev gnistan som tände en eld.3 Även i Londons förorter kunde vi under 2011 bevittna 

upplopp. I grunden handlade dock upploppen i Rosengård om något annat, nämligen en växande 

frustration hos invandrarungdomar som hamnat i kläm mellan det på många sätt slutna svenska 

samhället och en föräldrageneration som förlorat sin naturliga auktoritet i en ny och främmande 

miljö.4 Vad som är intressant med det andra citatet ovan är att det fick avsluta artikeln. 

Artikelförfattaren gjorde inga förklarande analyser, vilket lämnade stort utrymme för egen tolkning 

hos läsaren. 

 

Flera forskare argumenterar för att media spelar en stor roll för hur samhällsproblem definieras och 

således också för hur olika problem presenteras för medborgarna och demokratiskt valda 

                                                 
1 Rothenborg, Möte med makten en kväll utan brand, 2009. 
2 Ibid. 
3 Küchler, Oroshärdarna har fallit i glömska, 2012. 
4 Ledare, Malmö rämnar, 2008. 
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beslutsfattare.5 Vikten av politisk öppenhet och upplysning bland medborgarna har flera gånger 

diskuterats i den statsvetenskapliga demokratiforskningen (se t.ex. Dahl 1999). Särskilt viktiga som 

verktyg för att leva upp till dessa ideal blir inte enbart enskilda medborgare utan även samhällets 

mediala kanaler.6 Det är dock långt ifrån klarlagt hur medier lever upp till denna roll när de 

rapporterar om den problematik som kan återfinnas i förorter. Det som media väljer att granska och 

det utrymme som ges ämnet kan tänkas ha olika vinklar. Man kan å ena sidan tänka sig att en 

stigmatiserande bild av förorter dominerar i media som i praktiken fungerar som hinder i 

utvecklingen för dessa områden. Å andra sidan kan man tänka sig att medierna fokuserar på 

politiska mål och deras lösning, vilket skulle kunna fungera som stöd för en mer positiv utveckling. 

Vilken av dessa olika vinklar som bäst överensstämmer med verkligheten vet vi dock inte i nuläget 

och denna uppsats tar avstamp i denna kunskapslucka. 

 

Under början av 2005 genomförde SIFO en undersökning som presenterades och sammanställdes i 

Integrationsverkets rapport Bilden av Förorten senare samma år. Undersökningen grundade sig på 

334 telefonintervjuer med boende i förorterna Hjällbo, Rinkeby och Rosengård. Syftet med 

undersökningen var att kartlägga hur medborgare som lever i förorten själva uppfattar mediebilden 

av förorten, invandrare och etnisk diskriminering.7 Studien visade att nästan hälften av de som 

medverkade i intervjuerna ansåg att förorter skildras negativt i media och ungefär hälften av de 

intervjuade ansåg också att detta påverkar integrationen negativt. När de boende själva delar den här 

upplevelsen blir risken för social inlåsning och stigma överhängande.8  

 

Intresset för forskning om diskriminering inom media har varit förhållandevis svalt.9 Även om vi 

kan förvänta oss att den mediala rapporteringen gällande förorter i dagens Sverige i stort kan 

innehålla liknande tendenser som i SIFO:s undersökning från 2005, så vet vi inte så mycket om 

detta då det inte är ett område som studerats speciellt mycket. Denna bakgrund leder fram till 

följande problemformulering: Bidrar mediernas rapportering till att belysa problem, och 

möjliggöra deras lösning, eller kan snarare mediernas dominerande bild av förortsproblematiken 

betecknas som stigmatiserande strukturell diskriminering?  

 

För att ge ett svar på denna fråga kommer bland annat teorin om strukturell diskriminering 

användas som tolkningsram då det finns många fördelar med detta. Främst riktar denna teori 

                                                 
5 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, 9, 2004. 
6 Nord och Strömbäck, Medierna och demokratin, 16-17, 2012. 
7 Wingborg, Bilden av förorten – så ser medborgare i Hjällbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och 

diskriminering, 8, 2005. 
8 Ibid, 3-5. 
9 SOU 2006:21, Mediernas vi och dom – mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, förord, 2006. 
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uppmärksamhet mot rutinmässiga aktiviteter och pekar på hur sådana kan reproducera ojämlikhet. 

Att undersöka förekomsten av en viss typ av rutinmässig rapportering i samband med förorter gör 

det möjligt att identifiera förekomsten eller frånvaron av en återkommande stigmatiserande karaktär 

som kan verka diskriminerande.10 

 

2. Syfte 

Denna uppsats syftar till att studera vilken karaktär det mediala utrymmet gällande rapporteringen 

av förorter och dess problematik hade under tidsperioden januari 2007 till december 2011 i 

tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet, Kvällsposten (inklusive GT och Expressen) och 

Göteborgs-Posten. Vidare ämnar denna uppsats hjälpa till att bringa klarhet i om dessa mediers sätt 

att rapportera kring detta område kan hjälpa till i utvecklingen av problematiken i dessa områden 

genom att undersöka om det finns en återspegling av faktiska politiska fokus i media eller om 

media enbart spelar en stigmatiserande roll. 

 

2.1. Preciserade frågeställningar 

Utifrån studiens ovan presenterade syfte har följande frågeställningar konstruerats som efter 

genomförd undersökning denna uppsats ämnar besvara: 

• Kan karaktären av tidigare nämnda mediers rapportering om förorter och dess problematik ses 

som möjlighetsorienterad på det sättet att det ges likvärdigt utrymme till rapportering om 

samhällsproblem i förorter och deras politiska lösningar? 

• Återspeglar media faktiska politiska fokus i sin rapportering eller spelar de snarare en 

stigmatiserande roll? 

• Stöttar eller missgynnar rapporteringens karaktär en positiv utveckling av förortsproblematiken? 

 

3. Tidigare forskning 

Under de senaste åren har akademiker och forskare visat på ett ökat intresse för förekomsten av 

diskriminering i svensk media. Den forskning som är genomförd i ämnet har i mångt och mycket 

handlat om kopplingar till minoritetsgrupper eller invandrare, och utgångspunkten har varit att 

berättelser, idéer och föreställningar om dessa skapas och återskapas i media.11 

 

I rapporten Miljonprogram och media – föreställningar om människor och förorter, gav 

Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet tre forskare uppdraget att analysera massmedias sätt 

                                                 
10 SOU 2005:41, Bortom vi och dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, 15, 

2005. 
11 Sandström, Rosengård i medieskugga. Om medier som medel och hinder för integration., 34, 2004. 
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att förmedla bilder av Miljonprogramsområden, närmare bestämt de förorter som ligger i Järva-

området norr om Stockholm, det vill säga Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla, Husby och Hjulsta.12 

Rapporten fastslår att Miljonprogrammets förorter ofta beskrivs med statistik där variabler som 

antal arbetslösa, andel bidragstagare och frekvens av kriminalitet är sådana som snarare fungerat 

som indikatorer på olikhet och annorlundahet än att lyfta fram hur missgynnade områdena är. 

Forskarna menar att granskningen av rapporteringen visar att den vänder sig till en icke-

invandrarpublik och är av en objektifierande karaktär när det kommer till just invandrare. En känsla 

ges läsaren att områdena är problematiska, farliga eller på något sätt spännande.13 Den studie som 

rapporten gjort sträcker sig ända tillbaka till början av 1960-talet och undersöker därefter medias 

rapportering framåt i tiden. Det faktum att folk exempelvis började flytta in i bostäderna i 

Miljonprogramsområdena innan de var färdigställda och att miljön var något skräpig och smutsig 

när byggandet började bli klart, ledde vidare till rapportering om kriminalitet och sociala problem, 

vilket följdes av en rapportering om ökad närvaro av invandrare även om de inte skildrades som det 

centrala problemet.14 Man menar i rapporten att diskursen om den invandrartäta förorten gjorde att 

stadsdelarna till viss del upphörde att vara en del av det svenska landskapet och integrerades i en 

kolonialistisk retorik som exotiska, annorlunda och farliga platser:15 

 

”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.”16 

 

Detta journalistiska förmedlande av förorter leder enligt rapporten till en föreställning om två olika 

block där det icke-normala ”andra” står vid sidan av det som ses som det normala ”svenska”. Även 

om det inte alltid är i negativ mening, så menar man i rapporten att förorterna blir avvikande med en 

signal om att det är något som fattas dem.17 

 

I inledningen av den statliga rapporten Mediernas vi och dom: Mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen redogör man för att media har makt att bestämma och kategorisera 

verkligheten, och att detta påverkar attityder i samhället.18 Det är en omfattande rapport som 

                                                 
12 Ericsson, Molina och Ristilammi, Miljonprogram och media – föreställningar om människor och förorter, förord, 

2000. 
13 Ibid, 15. 
14 Ibid, 18. 
15 Ibid, 19. 
16 Ibid, 28. 
17 Ibid. 
18 SOU 2006:21, Mediernas vi och dom – mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, 10, 2006. 



 5

innehållsanalytiskt granskar nyhetsmaterial innehållande allt ifrån ekonomi- och brottsjournalistik 

till sportjournalistik och rapportering om hedersmord. Det framgår i rapporten att det på det stora 

hela existerar en förhållandevis klar uppdelning mellan ”svenskar” och ”invandrare”, eller ”vi” och 

”dem”, i medias rapportering. Man framhåller att relativt små händelser ges stor uppmärksamhet 

och utrymme i de fall invandrare kan kopplas till dem, samt att just ordet invandrare ofta kopplas 

samman med samhällskostnader och bostadsområden med sociala problem och segregation.19 Det 

redogörs också för att journalistiken är nära relaterad till officiella politiska strömningar som 

befäster kollektiva tankemönster och förhållningssätt.20 Dock menar man att det finns 

hoppingivande tendenser i medieföretagen som karakteriseras av en ökad medvetenhet om deras 

diskriminerande roll samt ett sökande efter alternativa sätt att rapportera.21 Denna uppfattning om 

en ökad medvetenhet i journalistkåren angående medias makt att rapportera på ett diskriminerande 

sätt går även igen i den integrationspolitiska maktutredningens rapport Makten och mångfalden: 

Eliter och etnicitet i Sverige.22 

 

I den statliga utredningen Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, lyfter man 

fram att det i Sverige såväl som i andra länder görs en åtskillnad mellan invandrare och övrig 

befolkning. Man menar att denna åtskillnad görs utan reflektion men resulterar i ett hierarkiskt 

uttryck där majoriteten utgör ”suveränen” medan invandrare som grupp skildras som strävande efter 

att nå samma status.23 Denna oreflekterade åtskillnad kan tolkas som en oavsiktlig typ av strukturell 

diskriminering. I denna utredning redogörs för att media skapar och återskapar stereotypa bilder av 

invandrare genom att koppla samman ordet invandrare med exempelvis könsförtryck och 

brottslighet. Genom rapportering av den här typen menar man att media skapar en rådande 

uppfattning bland allmänheten att invandrare på det ena eller andra sättet avviker från det normala, 

och att detta därför blir ett naturligt sätt för gemene man att orientera sig i den typen av 

rapportering.24 Denna typen av forskning har dock inte genomförts på samma sätt gällande förorter, 

utan har mer specifikt inriktat sig på hur rapporteringen sett ut kring begrepp som just invandrare.  

 

4. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer de huvudsakliga teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna 

studie presenteras. De teorier som kommer användas i denna uppsats är dagordningsteorin, Teun A. 

van Dijks teoretiska idé om att det finns fyra stereotypiska teman i medias rapportering om ”ethnic 

                                                 
19 Ibid, 23. 
20 Ibid, 22. 
21 Ibid, 21. 
22 Ds 2005:12. Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige, 2005. 
23 SOU 2005:56, Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige, 29, 2005. 
24 Ibid, 130. 
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business”, teorin om strukturell diskriminering samt Erving Goffmans teori om stigmatisering. De 

olika teoretiska utgångspunkterna kommer nedan presenteras i denna just nämnda ordningsföljd. 

 

4.1. Media och demokrati  

Hur man än väljer att se det, så har media en viktig roll när det kommer till demokrati. Bland annat 

Robert Dahl (1998) menar att ”upplyst förståelse” är en del av de förutsättningar som måste finnas 

för att vi ska kunna tala om en fungerande demokrati. När det så kommer till vilka kanaler 

medborgarna använder sig av för att tillskansa sig information utanför den egna vardagen, har 

media visat sig vara den absolut viktigaste källan. En av de mest inflytelserika teorierna inom 

medieforskningen är den så kallade dagordningsteorin.25 Denna teori tar avstamp i att verkligheten 

är för omfattande för att människor själva ska kunna skapa sig en total bild av den. Medierna bidrar 

enligt teorin till att hjälpa medborgarna att organisera alla sina erfarenheter och upplevelser av 

verkligheten. Detta görs genom att medierna ger ledtrådar om vad som står på samhällets 

dagordning, alltså den uppsättning frågor som kan komma att resultera i politiska beslut i någon 

form. Medborgarnas behov av information och medias funktion som informationskälla leder till 

mediernas dagordningsfunktion som i sin tur leder till mediernas dagordningsmakt. Det är dock 

viktigt att poängtera att mediernas dagordning, medborgarnas dagordning och den politiska 

dagordningen inte är samma sak.26 När man talar om medborgarnas dagordning så menar man de 

samhällsfrågor som medborgarna i allmänhet tycker är viktiga, medan mediernas dagordning 

handlar om de frågor som får mycket uppmärksamhet i medierna. Den politiska dagordningen 

handlar i sin tur snarare om vilka frågor som är aktuella för diskussion i eller mellan politiska 

partier och politiska institutioner.27 Teorin menar vidare att den konsekvens man kan se av den vikt 

media fäster vid olika frågor överförs till medborgarna. Alltså blir medborgarnas uppfattning av vad 

som är viktig information beroende av vad medierna uppmärksammar.28 Eftersom denna teori 

förutsätter att människor inte själva har kapacitet att gå ut och undersöka verkligheten för att ta reda 

på vilka frågor som är viktiga, vänder de sig till media för att få ledtrådar. När medierna 

uppmärksammar en viss typ av frågor mycket ger de medborgarna just den typen av ledtrådar.29 

Denna teori har sedan den först publicerades blivit mycket undersökt och omskriven. Därför kan vi 

med hög grad av säkerhet slå fast att detta grundläggande samband i teorin stämmer. De frågor som 

medierna ger mycket uppmärksamhet blir också de frågor som människor i allmänhet anser är 

viktiga samhällsfrågor.30  

                                                 
25 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, 76, 2009. 
26 Ibid, 102-104. 
27 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, 30, 2004. 
28 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, 105-106, 2009. 
29 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, 31, 2004. 
30 Ibid, 32. 
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Studier som bygger på dagordningsteorin började också tidigt efter dess lansering genomföras i 

ytterligare ett steg. Det man började prata om var att det inte enbart kunde vara så att medierna 

formulerade vad som skulle vara intressant på medborgarnas dagordning utan även hur 

medborgarna skulle tänka kring de frågorna. Studier som gjorts kring detta ledde till att 

dagordningsteorin utvecklade det man kallar dagordningsteorins andra nivå. Där den första nivån 

alltså ägnar sig åt vad medierna uppmärksammar och således vad medborgarna anser vara viktiga 

samhällsfrågor, ägnar sig så den andra nivån åt hur medierna beskriver olika objekt och hur dessa 

vidare uppfattas av medborgarna.31 Än så länge har denna dagordningsteorins andra nivå inte 

undersökts ens i närheten av så mycket som den första nivån har, men de studier som har 

genomförts ger mer eller mindre starkt stöd till denna del av teorin.32 Som McCombs med flera 

uttryckt det: ”nyhetsmedierna berättar inte bara vad vi ska tänka på, utan också hur vi ska tänka 

kring det.”33 

 

4.2. Massmedias hantering av »ethnic business« 

Teun A. van Dijk (1993) menar att det finns fyra intressanta stereotypiska teman när det kommer till 

studier av massmedia och deras rapportering av s.k. ”ethnic business”, vilket förortsproblematiken 

som denna uppsats fokuserar på är ett exempel på. Han menar att det är följande dominerande 

budskap som reproducerar fördomsfulla diskurser när det gäller invandrare och platserna de bor på: 

 

1.Invandring med betoning på problem. 

2.Kriminalitet. 

3.Kulturella skillnader och avvikelser samt omoderna seder. 

4.Etniska spänningar.34 

 

Att det vidare är möjligt att identifiera dessa budskap kopplar van Dijk till att journalisterna skriver 

om ”dem” och ”deras” miljöer, vilket gör att ”dem” inte är tilltänkta som läsarkrets. Detta sätt att 

skriva beror i sin tur på att det finns en låg representation av journalister med rötter i etniska 

minoritetsgrupper, vilket gör att ”dem” inte utgörs av den etniska majoriteten. 

Men vad är det då som bestämmer vad som blir en nyhet och vad som inte blir det? Van Dijk menar 

att journalister lägger in mycket energi i vad som ska bli en nyhet, och när ett sådant forum väl är 

skapat är de inte direkt villiga till att överge det i första taget. Han menar att det ligger en lång 

                                                 
31 Ibid, 36. 
32 Ibid, 37. 
33 McCombs et al., Candidate images in spaning elections: Second-level agenda-setting effects, 716. 
34 van Dijk, Elite Discourse and Racism, 248-249, 1993. 
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process bakom det som gör att ett nyhetsobjekt kan etableras som en viss diskurs.35 Detta kan ses 

som en del av en eventuell förklaring till varför en viss typ av rapportering dominerar i media. Om 

man kan se tydliga drag mellan vilket utrymme som ges i den nationella rapporteringen av förorter 

bör man således kunna koppla det resultatet till den tidigare forskningen som gjorts på området.  

 

4.3. Strukturell diskriminering och media 

När det kommer till diskussioner om diskriminering brukar teoretiker göra en åtskillnad mellan tre 

olika former; individuell, institutionell och strukturell diskriminering.36 Den institutionella och 

strukturella diskrimineringen går mycket in i varandra, då de båda är varianter av 

majoritetssamhällets underordnande handlingar och pekar på stigmatiserande definitioner av vissa 

etniska, religiösa eller invandrargrupper.37 Jag kommer hädanefter använda begreppet strukturell 

diskriminering på det sätt som det definieras i Kommittédirektivet för utredningen Makt, integration 

och strukturell diskriminering:  

 

Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses således i dessa 

utredningsdirektiv regler, normer, rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och 

andra samhällsstrukturer som utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter oavsett 

etnisk eller religiös tillhörighet. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ses avsiktligt 

eller oavsiktligt.38 

 

Man kan säga att strukturell diskriminering är när institutionella rutiner systematiskt gynnar en 

dominerande grupps intressen. Sådana rutiner har lätt att passera obemärkta och outmanade.39 En 

av tankegångarna i denna uppsats är att oavsett om det är avsiktligt eller oavsiktligt, så påverkar 

den strukturella diskrimineringen olika gruppers över- och underordnande i samhället. En 

omedveten diskriminering är enligt teorin om strukturell diskriminering nära kopplad till ett 

förnekande. Förnekandet av strukturell diskriminering är en starkt bidragande orsak till dess 

reproduktion. Med den demokratiska tanken att medias roll delvis är att fungera som ett 

granskningsverktyg kan man således tänka sig att det finns lite utrymme för ett erkännande om att 

det skulle finnas utrymme för strukturell diskriminering i sådana forum, vilket då kan kopplas till 

förnekande och därigenom omedveten diskriminering. Vanligtvis brukar två huvudkonkurrenter till 

strukturell diskriminering definieras. Den social-psykologiska teorin är den första och den handlar 

om fördomar mot etniska andra. Här grundar man argumentet om diskriminering i vissa individers 

                                                 
35 van Dijk, Racism and the Press, 1991. 
36 SOU 2006:21, Mediernas vi och dom – mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen, 11, 2006. 
37 SOU 2005:41, Bortom vi och dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, 35, 

2005. 
38 Ds 2004:54, Makt, integration och strukturell diskriminering, 2004. 
39 Downing och Husband, Representing ´race´: racisms, ethnicities and media, 10-11, 2005. 



 9

negativa föreställningar om ”de andra”, och dessa individers förekomst i alla olika typer av grupper 

gör att uppmärksamhet snarare riktas mot dem i stället för institutionella orsaker till 

diskriminering.40 Teorin om konkurrensbrist är den andra konkurrerande teorin och den riktar sig 

snarare mot handikapp och resursbrist i sin förklaring av diskriminering av de som befinner sig i 

utanförskap.41 När det gäller dessa två konkurrerande teorier så har de främst använts som 

utgångspunkt för integrationspolitik, när det kommer till att bekämpa fördomar hos exempelvis 

arbetsgivare och när det gäller att genomföra kompensatoriska åtgärder som svenskundervisning 

och så vidare. Dock har diskriminering inte upphört eller minskat.42 Därför menar jag att vi istället 

bör rikta blickarna mot teorin om strukturell diskriminering, som ger oss anledning att förvänta oss 

att det existerar ett större antal negativa skildringar av minoriteter i media, och därigenom deras 

bostadsområden, i jämförelse med majoritetsgruppen. 

 

4.4. Goffman om stigmatisering 

Då frågeställningar kring stigmatisering är centrala i uppsatsen är det av största vikt att presentera 

och redogöra för begreppet stigma, och det gör jag genom Erving Goffmans (2001) teori om 

stigmatisering. Goffman presenterar i Stigma, den avvikandes roll och identitet att de normer som 

finns i samhället hänger ihop med en kampsituation som avvikande människor tvingas in i.43 

Goffman skiljer först och främst på tre olika typer av stigma. För det första menar han att det finns 

ett stigma som grundar sig i olika typer av fysiska missbildningar. För det andra pekar han på 

stigma beroende på fläckar i personlig karaktär, vilka uppfattas ”… som viljesvaghet, allt 

uppslukande eller onaturliga lidelser, förrädiska eller stela trosföreställningar, eller bristande 

hederlighet …”44 som kunnat ge upphov till fängelsevistelse, alkoholism, arbetslöshet eller radikalt 

politiskt uppträdande. För det tredje definierar han stambetingade stigma som grundade i faktorer 

som religion, ras eller nationalitet. Detta är en typ av stigma som kan förmedlas från generation till 

generation och i lika mån drabba alla medlemmar i en familj.45 Det är företrädesvis Goffmans andra 

och tredje definition av stigma som denna uppsats kommer ta avstamp ifrån och använda i analysen 

av artiklarna och senare i tolkningen av resultatet. Vad kallas då människor som inte har något 

stigma? Goffman kallar denna övriga grupp för ”normala”, och menar att det sätt de normala ser på 

människor med stigma grundar sig på en föreställning att de inte är fullt mänskliga, och att de 

normala till följd av detta vidtar diskriminerande åtgärder vilket vidare resulterar i att personer med 

                                                 
40 Ibid, 10. 
41 Mattson, Ekonomisk rasism – föreställningar om de Andra inom ekonomisk invandrarforskning, 2001. 
42 SOU 2005:41, Bortom Vi och Dom – teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, 

2005. 
43 Goffman, Stigma, den avvikandes roll och identitet, passim, 2001. 
44 Ibid, 14.  
45 Ibid. 
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stigma får sin livskvalité och sina möjligheter reducerade: 

 

”Vi [de normala] bygger upp en stigmateori, en ideologi för att förklara hans underlägsenhet och övertyga oss själva och 

andra om den fara han representerar, varvid vi stundom rationaliserar en motvilja som är baserad på andra skillnader 

[…].” 46 

 

Huvudtanken här är alltså att det inom varje samhälle existerar kategoriseringar av människor. 

Dessa kategoriseringar grundar sig i någon nedvärderande egenskap på individ- eller gruppnivå och 

görs av de ”normala” utan större eftertanke och kan även liknas vid kännetecknen för strukturell 

diskriminering, som pekar på när institutionella rutiner gynnar en dominerande grupps intressen till 

nackdel för minoriteten. Om den stigmatiserade individen eller gruppen är medveten om sitt stigma 

kan den antingen utnyttja det som en ursäkt för ett avvikande beteende, se det som en välsignelse 

som leder till möjligheter eller välja att isolera sig från det som anses som normalt. Till exempel om 

media visar sig rapportera om boende i förorter på ett stigmatiserande sätt kan det leda till att 

gruppen agerar därefter vilket vidare kan leda till en reproduktion av problematiken. Beroende på 

vilken karaktär den mediala rapporteringen har gällande förorter och dess problematik finns det 

alltså möjligheter enligt Goffmans teori att det påverkar förorterna både i formen av möjligheter och 

hinder, vilket skulle kunna vara ett intressant uppslag till vidare forskning. 

 

4.5. Teoretiska kriterier 

För att applicera teorierna och besvara forskningsproblemet kommer jag nu kort att redogöra för 

vilka indikatorer som kommer att användas för att identifiera de olika teoretiska utgångspunkterna i 

den kommande undersökningen.  

 

Dagordningsteorin kommer användas för att se i vilken utsträckning medias rapportering belyser 

problem och pekar ut eventuella lösningar i samband med rapportering om förorter. Med 

utgångspunkt i dagordningsteorin härleds därför följande kriterier ur diskussionen ovan för att 

studera hur medias rapportering ser ut på detta område: 

• Förekomst av rapportering om problem i samband med förorter. 

• Förekomst av rapportering om eventuella politiska lösningar. 

 

För att undersöka förekomsten av van Dijks fyra stereotypiska teman gällande medias rapportering 

om det han kallar ”ethnic business” har följande kriterier definierats: 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och invandring som problem. 

                                                 
46 Ibid. 
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• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och kriminalitet. 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och kulturella skillnader 

och/eller omoderna seder. 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och etniska spänningar. 

 

När det gäller att undersöka huruvida rapportering om förorter sker med en karaktär av strukturell 

diskriminering har följande kriterium härletts ur den föregående teoretiska diskussionen: 

• Förekomst av rapportering med en koppling mellan förorter och regler, normer, rutiner och/eller 

vedertagna förhållningssätt i samhällsstrukturer som fungerar som hinder för lika möjligheter 

oavsett etnisk eller religiös tillhörighet. 

 

De indikatorer som identifierats för att undersöka förekomsten av stigmatiserande rapportering har 

härletts ur Goffmans teoretiska idé om den andra och tredje typen av stigma. Följande kriterier har 

definierats för att undersöka detta: 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och de boendes viljesvaghet. 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och förrädiska eller stela 

trosföreställningar. 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och de boendes bristande 

hederlighet. 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och religion. 

• Förekomst av rapportering med sammankoppling mellan förorter och nationalitet. 

 

Detta är en kort översikt av de olika indikatorer som härletts ur uppsatsens teoretiska ramverk, vilka 

är de som ligger till grund för det metodologiska tillvägagångssätt som kommer nyttjas i uppsatsen. 

Vidare förklaring och redogörelse av operationalisering av uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

kommer att följa under kommande metodavsnitt.  

 

5. Metod 

Det som hittills presenterats i uppsatsen föranleder ett textanalytiskt angreppssätt. Den metod som 

valts ut som relevant för att finna svar på uppsatsens problem är mer specifikt kvantitativ 

innehållsanalys. Då uppsatsen ämnar undersöka och lyckas genomföra någon typ av kartläggning av 

hur mycket utrymme medier ger till stigmatiserande begrepp, alternativt använder sig av olika 

former av stöttande möjlighetsretorik, i samband med rapportering kring förorter, är detta det 

metodval som bäst överensstämmer med den strävan. Metoden appliceras i analyser av 
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dagstidningarna Dagens Nyheters, Aftonbladets, Expressens och Göteborgs-Postens rapporteringar 

om svenska förorter. 

 

5.1. Metodologisk diskussion  

Den kvantitativa innehållsanalysen är mycket användbar när man vill ha svar på frågor om 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material.47 Eftersom den kvantitativa 

innehållsanalysen fokuserar på centralitet och viktighet, det vill säga hur ofta och hur mycket 

någonting förekommer i en text, är metoden lämplig för att leva upp till undersökningens syfte.48 

Frågeundersökningar och samtalsintervjuer blir av mindre intresse, då dessa metodologiska 

tillvägagångssätt inte skulle lyckas fånga upp ett svar på den undran som uttrycks i 

problemformuleringen. Kvalitativa textanalyser å sin sida lägger snarare fokus på att kritiskt 

granska diskursiva uttryck i texterna och uttryck av olika idéer.49 En sådan typ av metod skulle 

kunna utgöra ett komplement till den kvantitativa textanalysen i denna uppsats, men blir inte aktuell 

att använda enskilt då uppsatsens fokus ligger på att analysera utrymme och frekvens i mediala 

texter gällande de olika typer av rapportering vilka anförs i problemformuleringen, för att kunna dra 

relevanta slutsatser utifrån det. Med hänsyn till det tidsutrymme som finns att tillgå för denna 

uppsats väljs därför detta komplement bort, även om det skulle vara nog så intressant att ta hänsyn 

till vid eventuella fortsatta studier av ämnet. Med utgångspunkt i problemformuleringen blir den 

kvantitativa textanalysen den metod som blir mest relevant när det gäller att lyckas besvara den 

beskrivna undran. 

 

5.2. Forskningsdesign, urval och avgränsning 

Den forskningsdesign som ligger närmast till hands och har valts att användas i genomförandet av 

denna uppsats är den av typen flerfallsstudie med en beskrivande ambition. Detta då denna uppsats 

undersökning kommer att grunda sig på ett flertal analysenheter. I enlighet med denna uppsats syfte 

är detta den design som bäst lämpar sig för undersökningen.  

 

Det urval av tidningar och artiklar som ligger till grund för undersökningen har gjorts med 

utgångspunkt i den sammanställning och statistik kring dagspress som Tidningsutgivarna (TU) varje 

år ger ut. TU sammanställer bland annat Sveriges dagstidningars upplaga50, vilket för helåret 2011 

visade att Dagens Nyheter (upplaga 285 700), Aftonbladet (upplaga 271 700), Expressen inklusive 

GT och Kvällsposten (upplaga 248 500) och Göteborgs-Posten (upplaga 215 600) var de tidningar 

                                                 
47 Esaiasson et al., Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 224, 2007. 
48 Ibid, 223. 
49 Ibid, 239. 
50 Med upplaga avses det antal tidningar som trycks av varje utgåva. 
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som låg i topp vilka därmed kan anses som Sveriges fyra största tidningsmedier.51 Dessa tidningar 

är stora, rikstäckande och har en daglig utgivning. Dagens Nyheter är en oberoende liberal tidning. 

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk tidning. Expressen är en politiskt oberoende tidning 

med två regionbundna upplagor. Dels är det GT i Göteborg och dels är det Kvällsposten i Malmö. 

Slutligen har vi Göteborgs-Posten som är oberoende liberal. Med dessa fakta i ryggen valdes så 

dessa fyra tidningar som relevanta för denna studie. Urvalet har alltså inte skett med grund i någon 

förväntan om en representativitet av exempelvis en tätare förortsdiskurs i just dessa tidningar. 

Vidare valdes att undersöka 50 artiklar från respektive tidning, vilket ger ett totalt antal artiklar, det 

vill säga faktiska analysenheter, på 200 stycken. Detta urval gjordes med ambitionen att undersöka 

typiska fall genom strategiskt urval, som skulle ge grund för att tro att undersökningen inte skulle 

omfatta fall som systematiskt skiljde sig åt.52 Den tidsperiod som valts att titta på sträcker sig från 

2011 och fem år bakåt i tiden, alltså till 2007. Detta möjliggjorde att rapporteringen kring de så 

uppmärksammade kravallerna i Rosengård fångades upp och även hur rapporteringen sett ut under 

åren som följt efter det. Denna tidsram främjade ett upplägg av att tio artiklar från respektive 

tidning för respektive år valdes ut. Detta ökade möjligheten att uppnå en jämn spridning av 

rapportering mellan tidningarna över den uppsatta tidsramen. Insamling av material har skett genom 

fulltextdatabaserna Mediearkivet och PressText, där urvalet av de tio artiklarna för respektive år 

gjordes genom att dela antalet sökträffar med tio och använda det intervallet i urvalet. 

 

5.3. Analysmetod 

Analys och sammanställning av det insamlade materialet har skett genom utveckling av kodschema 

och skapandet av datamatris i SPSS. Ett kodschema har fyllts i för varje analysenhet, alltså varje 

artikel. Kodschemat består av variabler och variabelvärden, eller om man så vill dimensioner och 

kategorier, som konstruerats med utgångspunkt i uppsatsens övergripande frågeställning och 

teoretiska utgångspunkter och kriterier som tidigare presenterats i redogörelsen för uppsatsens 

teoretiska ramverk.53 Variablerna utgör de egenskaper som undersöks hos analysenheterna, det vill 

säga artiklarna.54 De variabler som undersöks i analysenheterna är grupperade i fem block utifrån de 

olika teoretiska utgångspunkterna som presenterats i tidigare teoriavsnitt. De två första variablerna, 

F1-F2, är utformade för att analysen ska kunna få en klar överblick över vilken tidning och vilket 

årtal artiklarna kommer ifrån och är således inte direkt teoretiskt härledda. De följande två 

variablerna, F3-F4, är utformade med koppling till de kriterier som härletts ur dagordningsteorin, 

för att kartlägga i vilken utsträckning media rapporterar om samhällsproblem i förorter kopplat till 

                                                 
51 TU, Svensk Dagspress 2012 – fakta om marknad och medier, 5. 
52 Esaiasson et al., Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 187, 2007. 
53 Se bilaga 1. 
54 Esaiasson et al., Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 227, 2007. 
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möjliga politiska lösningar på sådana problem. Variablerna F5-F8 är utformade med ambition att 

kartlägga förekomsten av van Dijks fyra stereotypiska teman när det kommer till studier av 

massmedia och deras rapportering av s.k. ”ethnic business”, eller så kallade etniska frågor. De 

kriterier som ligger till grund för utformningen av dessa variabler är härledda ur tidigare presenterad 

teoretisk diskussion. Variabeln F9 är utformad med grund i uppsatsens identifierade kriterium för 

strukturell diskriminering för att kunna registrera förekomsten av en eventuell sådan i artiklarna. 

Slutligen är de följande sju variablerna, F10-F16, utformade för att kunna kartlägga stigmatiserande 

egenskaper i artiklarna i samband med förorter. Även dessa variabler är utformade utifrån de 

definierade kriterier för stigmatisering som redogjorts för i det tidigare teoretiska avsnittet.  

 

5.4. Genomförande av innehållsanalys 

De artiklar som legat till grund för undersökning i denna uppsats har sökts i fulltextdatabaserna 

Mediearkivet och Presstext. Detta har gjorts med fördel då de ger stor möjlighet till bra och 

relevanta träffar med hjälp av dess funktioner att använda ”operatorer” och ”trunkeringar”. 

Mediearkivet var den databas som först tänkts som utgångspunkt, men då artiklar från Dagens 

Nyheter och Expressen inte stod att finna här utgjorde databasen Presstext ett fullgott komplement.  

 

För undersökningen relevanta sökord utformades genom s.k. ”trial-and-error”. Av intresse för 

undersökningen har varit artiklar som handlar om förorter. Därför valdes vid undersökningens 

initiering att utgå ifrån sökordet förort*, då det existerar många varianter av ordet förort i artiklarna. 

I och med detta sökord gavs träffar på ord som ”förort”, ”förorter”, ”förorterna” eller andra 

varianter som ”förortsvåld” och ”stockholmsförort”. Vid en snabb överblick av det material som 

framkom utifrån detta sökord visade det sig dock att denna avgränsning inte skulle vara tillräckligt 

precis för att fånga upp de artiklar som skulle vara relevanta i undersökningen av denna uppsats 

undringar. Detta då databasen gav träff på alltifrån förortsproblematik i Paris till platser för 

musikaliska framträdanden. Det framkom ganska snart efter att undersökningen startat att det skulle 

bli högst aktuellt att klargöra en tydlig definition av vilka svenska stadsdelar som skulle räknas som 

förorter i undersökningen för att få träff på relevanta artiklar.  

 

År 2004 presenterade Folkpartiet en första version av det de kallar för Utanförskapets karta. År 

2008 kom det en uppföljande rapport till denna, i vilken Folkpartiet kopplar begreppet utanförskap 

till alliansens definition som innebär frånvaro av deltagande på arbetsmarknaden, men lägger till 

detta också en frånvaro på andra centrala arenor som deltagande i politiska organisationer, kulturliv, 
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idédebatt och så vidare.55 En av de viktigaste slutsatserna i denna rapport var att det rådde extrema 

förhållanden på kommunnivå i Botkyrka, Landskrona och Malmö, där var tredje invånare bodde i 

ett utanförskapsområde.56 I rapporten presenteras vidare en rankinglista för det de kallar 

”utanförskapets index”, där det redogörs för 156 svenska utanförskapsområden. Då det skulle bli 

alltför omfattande att utgå från att ta avstamp ifrån alla dessa 156 områden gjordes en avgränsning 

till de områden som hör till de utpekade kommunerna Botkyrka, Landskrona och Malmö. Dessa 

områden är för Botkyrka: Alby, Fittja och Norsborg, för Landskrona: Landskrona stad och för 

Malmö: Rosengård, Sofielund, Holma, Nydala, Heleneholm, Kroksbäck, Lindängen, Möllevången, 

Persborg-Hindby, Augustenborg-Lönngatan, Bellevuegården, Gullvik samt Kirsebergsstaden.57 

Detta blev alltså de områden, och således sökord, som fick bli representativa för begreppet förort i 

sökandet av relevanta artiklar.  

 

Dock visade det sig att allmän rapportering som rörde bland annat sport dök upp med stor frekvens, 

vilket gjorde att jag specificerade min sökning ytterligare genom att lägga till sökordet problem och 

aktivt utesluta sökordet sport. På detta sätt skulle det bli enklare att mer effektivt komma åt artiklar 

som visade på karaktären av medias rapportering kring förorter när det gällde en sammankoppling 

med olika typer av problem. Då en definition av vad som vidare skulle räknas som problem skulle 

vara oerhört godtycklig har denna uppsats valt att inrikta sig på artiklar där media uttryckligen 

kopplar samman sin rapportering av förorter till ordet problem, för att se hur denna rapportering då 

ser ut. 

 

Utifrån kodschemats frågeställningar konstruerades två variabelvärden för respektive variabel. De 

variationer som variablerna kunde anta var antingen Ja eller Nej. Vidare klargjordes vilka 

definitioner som skulle gälla för de olika begreppen i de olika variablerna. I variabel F3 avses med 

samhällsproblem problem som antingen beror på en viss samhällsstruktur eller sociala problem som 

kommer till uttryck i samhället. Med politiskt beslut eller aktion menas i variabel F4 ett uttalande 

eller en handling där det framgår att det finns eller ska utformas en åtgärd för att hantera det 

samhällsproblem som registrerats i föregående variabel. I variabel F5 avses med invandring som 

problem just en framställning i artikeln där invandring eller invandrare kopplas direkt till sådana 

problemsituationer som undersöks i variabel F3. I variabel F6 undersöks förekomsten av 

rapportering kring kriminalitet i betydelsen kriminella handlingar eller brott som strider mot svensk 

lagstiftning. Med kulturella skillnader och/eller omoderna seder i variabel F7 avses förekomsten av 

rapportering kring faktorer som olika sätt att bemöta människor, olika sätt att se på familjeliv, 

                                                 
55 Folkpartiet, Utanförskapet karta, 4, 2008. 
56 Ibid, 3.  
57 Ibid, 13-15.  
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språkskillnader, skillnader i klädsel, skillnader i trosuppfattning samt seder som framställs som 

förlegade i det moderna samhället. I variabel F8 menas med etniska spänningar oenigheter i olika 

sakfrågor mellan grupper med olika etnisk bakgrund. Med samhällsstruktur avses i variabel F9 

olika nätverk av sociala relationer som har en viss varaktighet och kontinuitet över tid, institutioner 

samt gemensamma kulturer och traditioner som överlever sina samhällsmedlemmar och 

reproducerar sig självt. I variabel F10 kommer det med hjälp av begreppet viljesvaghet undersökas 

huruvida det rapporteras om en koppling mellan de boende i förorter och personliga egenskaper 

som kan föras tillbaka på en brist i handlingskraft, lågt ställda förväntningar på sig själva, låg tilltro 

på den egna förmågan samt frånvaro av drömmar och mål. Med förrädiska och stela 

trosföreställningar avses i variabel F11 sådana trosföreställningar hos de boende som kan leda till 

handlingar vilka inte optimerar deras möjligheter med hänsyn till de samhällsstrukturer som 

existerar runt omkring. I variabel F12 menas med bristande hederlighet ett tillkortakommande i 

ärligt beteende dels mot samhället och dels mot andra människor. Slutligen är det uttryck som 

kräver ett litet förtydligande i variabel F13 radikalt politiskt beteende. Med detta uttryck avses ett 

beteende som eftersträvar omfattande politisk förändring. Rapportering om kravaller och upplopp i 

förorter kommer i undersökningen inkluderas i denna tolkning.  

 

5.5. Förförståelse  

Gällande min förförståelse kring hur media rapporterar kring förorter har jag en inbyggd förväntan 

att upptäcka en stigmatiserande retorik, vilket gör att jag troligen kommer att läsa artiklarna med 

mycket kritiska glasögon. Genom att identifiera denna faktor hos mig själv som tolkare är jag 

medveten om att jag inte möter texterna i analysen tomhänt, vilket gör att jag även kan ha ett 

kritiskt förhållningssätt till mig själv i analysprocessen. Detta konstaterande bidrar till att öka 

objektiviteten i den största mån det är möjligt utifrån valda metod. 

 

5.6. Validitet och reliabilitet 

I den statsvetenskapliga forskningen så väl som i övrig forskning formuleras frågor och problem på 

en teoretisk nivå, medan själva genomförandet av undersökningar genomförs på en operationell 

nivå.58 Detta faktum när man som forskare ska översätta mellan teori och operationalisering leder 

till att man bör ställa sig frågan huruvida man empiriskt faktiskt undersöker det som man påstår på 

den teoretiska nivån att man ska undersöka.59 Med andra ord, hur god validitet har undersökningen? 

En hög reliabilitet å sin sida definieras av en frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel, 

vilket uppnås genom en stor noggrannhet när man som forskare använder sina mätinstrument i 

                                                 
58 Esaiasson et al., Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 63, 2007. 
59   Ibid, 65. 
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undersökningen.60 

 

Denna studie har i avseende för validitet inte några direkt stora problem. Avståndet mellan de 

teoretiska definitionerna och de operationella indikatorerna kan inte definieras som stort, utan de 

följer varandra tätt. Gällande reliabiliteten uppskattas den för denna undersökning vara 

förhållandevis god, då undersökningen reliabilitetstestats genom att gå tillbaka till en mindre del av 

analysenheterna och göra om analysen.  

 

6. Resultat 

Nedan kommer uppsatsens resultat att redovisas. Resultatet presenteras utefter en strävan att 

besvara uppsatsens olika preciserade frågeställningar. Detta görs delvis med hjälp av diagram för att 

lätt få en överblick över förekomsten i rapporteringen av just de undersökta variabler som 

presenteras. De fall där undersökningen inte funnit indikatorer på det de olika variablerna 

undersöker faller in under svarsalternativet Nej i undersökningen, och ska således ses som en 

neutral rapportering i förhållande till det variablerna undersöker.  

 

6.1. Samhällsproblem i förorter och deras politiska lösningar 

Som uppsatsen tidigare redogjort för, ser en av de preciserade frågeställningar som uppsatsen ämnar 

svara på ut som följer: Kan karaktären av tidigare nämnda mediers rapportering om förorter och 

dess problematik ses som möjlighetsorienterad på det sättet att det ges likvärdigt utrymme till 

rapportering om samhällsproblem i förorter och deras politiska lösningar? I undersökningen 

användes två variabler för att identifiera huruvida rapportering kring förorter kunde kopplas ihop 

med olika typer av samhällsproblem och vidare hur en sådan rapportering följdes av en 

sammankoppling mellan det rapporterade problemet och någon form av politisk lösning. De resultat 

som kan ge oss ett svar på denna fråga följer nedan.  

 

I diagrammet nedan ges en överblick över undersökningens resultat gällande i vilken utsträckning 

de undersökta tidningsmediernas rapportering kopplade samman förorter med problem.  

 

Diagram 6.1. Rapporteras det i artikeln om samhällsproblem i förorter? 

                                                 
60 Ibid, 70. 

Ja 
40%

Nej 
60%



 18

Av de 200 stycken undersökta analysenheterna fann undersökningen att rapporteringen i 80 fall 

gjorde en direkt sammankoppling mellan förorter och samhällsproblem. I 120 stycken artiklar 

kunde ingen sådan sammankoppling finnas, då rapporteringen i dessa fall inte fokuserade på just 

samhällsproblem i sin rapportering utan där var en mer allmän problemrapportering i fokus. I de fall 

där rapportering om olika samhällsproblem i samband med förorter registrerades kunde 

rapporteringen se ut på följande sätt: 

 

”Låt oss börja med Landskrona. Staden där en ond cirkel av arbetslöshet, bidragsberoende, växande kriminalitet och 

segregation gav Sverigedemokraterna mer än 20 procent i förra valet - ett resultat som sände chockvågor över resten av 

Sverige.”61 

 

Man kan med hänsyn till det ovan presenterade diagrammet dra slutsatsen att när media rapporterar 

om problem i samband med förorter så är det inte i en majoritet av fallen som de rapporterar om just 

samhällsproblem. Att rapporteringen om samhällsproblem i samband med förorter kan kategoriseras 

till att uppta så mycket som 40 % av utrymmet i rapporteringen är dock ändå anmärkningsvärt.  

 

Nedan visas i vilken utsträckning de artiklar som gjorde en direkt koppling mellan förorter och 

problem i olika variationer även fokuserade på att rapportera om diverse politiska beslut eller 

aktioner som lösning på problemet. 

 

Diagram 6.2. Rapporteras det i artikeln om politiskt beslut eller aktion som lösning på problemet? 

Undersökningen visade att i de fall där det rapporterats om problem i samband med förorter 

rapporterades det även i 30 fall om någon typ av politisk lösning på problemet. I 170 fall av de 200 

undersökta artiklarna kunde en sådan karaktär av rapporteringen inte identifieras. Då ska även också 

poängteras att 120 stycken av de 170 fallen där en sådan rapportering inte kunde finnas heller inte 

rapporterade om konkreta samhällsproblem i koppling till förorter heller, utan snarare rörde en mer 

neutral rapportering i förhållande till just samhällsproblem. Om man utgår ifrån diagram 1, som 

visade att en rapportering om samhällsproblem i samband med förorter uppgick till 80 stycken av 

de 200 undersökta fallen, och 30 stycken av dessa också innehöll rapportering om politiska 

lösningar, har vi en faktisk siffra på 50 stycken artiklar där en rapportering om samhällsproblem i 

                                                 
61 Bygg bort sociala problem, Göteborgs-Posten, 2008. 

Ja 
15%

Nej 
85%
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förorter inte åtföljdes av en rapportering om politisk lösning på problemet. Det som kategoriserades 

som politiska lösningar i undersökningen var som nämnts i tidigare metodavsnitt en rapportering 

om politiska beslut eller någon form av politisk aktion. När medierna rapporterade om politiska 

lösningar i samband med samhällsproblem kunde det se ut på följande sätt: 

 

”Asylsökandes rätt att välja bostadsort om de själva ordnar bostad kritiseras hårt av de lokala tjänstemännen och 

politikerna. Kommunledningen har fruktlöst uppvaktat förra och nuvarande regering och krävt att lagen ska ändras så 

att de asylsökande fördelas jämnare över landets kommuner.”62 

 

I undersökningen användes även en variabel för att identifiera huruvida det förekom rapportering 

om diverse förhållningssätt i samhällsstrukturer som fungerar som strukturell diskriminering på 

något sätt i samband med rapportering om förorter. Nedan presenteras ett diagram över förekomsten 

av rapportering med sådan karaktär. 

 

Diagram 6.3. Rapporteras det i artikeln om regler, normer, rutiner och/eller vedertagna 

förhållningssätt i samhällsstrukturer som fungerar som hinder för lika möjligheter oavsett etnisk 

eller religiös tillhörighet i samband med förorter? 

Undersökningen visade att 19 stycken av de 200 artiklarna rapporterade om förorter i samband med 

någon typ av strukturell diskriminering. I 181 av fallen kunde inte urskiljas några sådana tendenser i 

rapporteringen. Nedan följer exempel på hur rapportering rörande strukturell diskriminering kunde 

se ut: 

 

”- För de flesta flyktingar är starten i Sverige en madrass på golvet i en överbefolkad lägenhet i Fittja eller Ronna eller 

Rosengård, samtidigt som det finns kommuner med tomma lägenheter som inte tar emot en enda flykting, säger Anders 

Lago. Följden blir, enligt honom, ökad segregering och ökat utanförskap. Inträdet till det svenska samhället försenas. 

Det blir svårare att lära sig språket och komma in på arbetsmarknaden.”63 

 

Då förekomsten av rapportering med karaktär av strukturell diskriminering var förväntad att utgöra 

en stor del av undersökningens resultat kan det efter genomförd undersökning konstateras att så inte 

var fallet. Denna förväntan fanns eftersom tidigare forskning visat att den social-psykologiska 

                                                 
62 Bodin, 25 irakier i veckan flyr till Södertälje, Dagens Nyheter, 2007. 
63 Ibid. 

Ja 
9,5%

Nej 
90,5%
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teorin om diskriminering samt teorin om konkurrensbrist varit de teorier som främst använts för att 

analysera förekomsten av diskriminering i främst integrationspolitiken. Att det visat sig att 

diskriminering ändå inte minskat eller avtagit bidrog till att vi kunde förvänta oss att teorin om 

strukturell diskriminering skulle förklara mer. Medierna ger dock inte något tydligt 

överrepresenterat utrymme för rapportering om strukturell diskriminering, så inte heller denna 

teoretiska definition kan man säga helt enhetligt lyckas förklara förekomsten av diskriminering. 

 

Av intresse för denna uppsats har varit att ta reda på vilken karaktär rapporteringen av förorter och 

dess problematik har, men även om man kan tänka sig att medias sätt att rapportera kring detta 

område kan hjälpa till i utvecklingen och ifall media återspeglar faktiska politiska fokus eller 

snarare spelar en stigmatiserande roll. I diagrammet nedan redovisas en överskådlig bild av antalet 

artiklar som berör de variabler som är direkt kopplade till uppsatsens övergripande 

problemformulering.  

 

Diagram 6.4. Översikt med direkt koppling till uppsatsens övergripande problemformulering 

 

Man ser här klart och tydligt att i de fall de undersökta tidningsmedierna lägger fokus på att 

rapportera om problem i samband med förorter rapporteras det i mindre än hälften av fallen 

samtidigt om politiska lösningar på de problem det rapporteras om. Man kan alltså inte säga att 

mediernas rapportering är helt och hållet möjlighetsorienterad. Hade den varit det så hade 

observationerna av rapportering av politiska lösningar i undersökningen varit i stort sett lika stor 

som rapporteringen av samhällsproblem. Den möjlighetsorienterade rapporteringen är dock inte helt 

frånvarande, så det går inte att dra någon slutsats om att medierna helt saknar en 

möjlighetsorienterad rapportering i samband med rapportering om samhällsproblem i förorter. Som 

nämnts registrerades det i 80 stycken av de 200 undersökta artiklarna en rapportering om 

samhällsproblem i samband med förorter. Utav de här 80 artiklarna rapporterades det enbart i 30, 
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det vill säga 37,5%, av fallen även om hur man politiskt skulle kunna möjliggöra dessa problems 

lösning. Enligt teorin om mediernas dagordning kan man alltså säga att mediernas rapportering om 

förorter i samband med samhällsproblem tenderar att i en större utsträckning lämna utrymme åt att 

enbart lyfta fram problem snarare än att presentera problem i samband med en möjlig politisk 

lösning. Hur detta uppfattas av medborgarna beror på många faktorer på individnivå som inte 

granskas i denna uppsats, men undersökningen visar att vi kan dra slutsatsen att de medier som varit 

underlag för denna uppsats undersökning presenterar en verklighetsbild där fokus är 

överrepresenterat på att återberätta om samhällsproblem i förorter frånskilt deras politiska lösningar 

snarare än tillsammans med dem. Med dagordningsteorins andra nivå i åtanke, som pekar på hur 

medierna framställer olika ämnen, kan man här konstatera att en rapportering av problem i samband 

med rapportering av förorter med en majoritetsfrånvaro av rapportering om politiska lösningar 

krasst sett belyser för medborgarna att det finns fler problem i samband med förorter än vad det 

finns lösningar på de rapporterade problemen. Påpekas bör dock att undersökningen inte visar på 

någon generell överrepresentation av fokus på just samhällsproblem i samband med förorter. Det 

som visas i diagrammet ovan är att när en rapportering om samhällsproblem i samband med förorter 

väl förekommer är frekvensen av rapportering om dess politiska lösning den som redovisas i 

diagrammet. Man kan således säga att den frekvens där media återspeglar faktiska politiska fokus 

på de samhällsproblem som presenteras förekommer något oftare än i var tredje artikel. Man kan 

utifrån det säkert säga att det primära fokuset i mediernas rapportering om samhällsproblem i 

samband med förorter inte ligger på att återspegla faktiska politiska aspekter, även om de inte är 

helt ovanligt förekommande.  

 

6.2. Faktiska politiska fokus kontra stigmatisering  

En annan frågeställning denna uppsats specificerat och ämnar besvara är som följer: Återspeglar 

media faktiska politiska fokus i sin rapportering eller spelar de snarare en stigmatiserande roll? För 

att täcka in de olika aspekterna av stigmatisering utformades sex stycken variabler utifrån de 

teoretiska kriterier som användes i undersökningen. Nedan redovisas det resultat som framkom med 

hjälp av användningen av de variablerna och även en överblick över förekomsten av de olika 

typerna av stigma som gick att finna i artiklarna. De fyra första diagrammen berör Goffmans andra 

typdefinition av stigma, vilken innefattar viljesvaghet, förrädiska eller stela trosföreställningar och 

bristande hederlighet. De två sista berör den tredje definitionen vilken innefattar religion och 

nationalitet. 

 

Diagrammet nedan redovisar i vilken utsträckning det rapporteras om viljesvaghet, vilken är en 

stigmatiserande egenskap som hör till Goffmans andra definition, i artiklarna. 
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Diagram 6.5. S264: Rapporteras det i artikeln om en viljesvaghet hos de boende i samband med 

förorter? 

 

Undersökningen visade att 5 stycken av de 200 undersökta artiklarna rapporterade om någon typ av 

viljesvaghet hos de boende i samband med rapportering om förorter. I 195 av fallen kunde 

undersökningen inte identifiera någon sådan typ av stigmatiserande rapportering. Rapportering om 

viljesvaghet hos de boende har identifierats, vilket nämnts i tidigare metodavsnitt, genom en 

rapportering om de boende i förorter som visar på brist i handlingskraft, lågt ställda förväntningar 

på sig själva, låg tilltro på den egna förmågan samt frånvaro av drömmar och mål. Exempel på hur 

sådan rapportering kunde se ut följer nedan: 

 

”- När jag pratar med ungdomarna i Herrgården slås jag av att många inte har några drömmar om framtiden. De känner 

sig utslagna redan under skoltiden. Att kasta sten och anlägga bränder är deras misstroendevotum mot det svenska 

samhället. Kommer man inte in i samhället vänder man sig emot det i stället.”65 

 

Nedan presenteras förekomst av rapportering om förrädiska eller stela trosföreställningar i 

artiklarna, vilka är egenskaper som även de tillhör Goffmans andra typdefinition av stigma.  

 

Diagram 6.6. S2: Rapporteras det i artikeln om förrädiska eller stela trosföreställningar hos de 

boende i samband med förorter? 

Undersökningen visade att det förekom rapportering om förrädiska eller stela trosföreställningar i 4 

stycken av de 200 undersökta artiklarna. I 196 av fallen kunde inte någon sådan stigmatiserande 

rapportering registreras. Med förrädiska eller stela trosföreställningar menas sådana 
                                                 
64 Förkortning av Goffmans andra definition av stigma. Används endast för att tydligt kunna se vilket diagram som är 

kopplat till vilken definition. 
65 Rothenborg, Aktiv polis stoppar bränder. Rosengårds närpolischef Börje Aronsson har minskat bråken genom 

hårdbevakning av oroshärdar, Dagens Nyheter, 2009. 

Ja 
2,5%

Nej 
97,5%

Ja 2%

Nej 
98%
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trosföreställningar hos de boende som kan leda till handlingar vilka inte optimerar deras möjligheter 

med hänsyn till de samhällsstrukturer som existerar runt omkring. Nedan följer exempel på sådan 

rapportering: 

 

”Hon förstår inte hur någon annan kan mäta djupet i hennes tro när hon inte ens kan det själv, än mindre hur en tygbit 

kan kränka någon. - Jag blir inte kränkt om någon bär turban eller ett kors runt halsen. Jag förstår inte hur någon kan 

resonera så för att jag tar på mig ett extra plagg. Hon bär sjalen runt huvudet på grund av sin tro, och har gjort det sedan 

hon var tolv år. Hon bytte skola samtidigt som hon började bära huvudduk, och blev den enda beslöjade flicka på 

skolan. I början blev hon retad och fick ballonger med vatten kastad på sig av en pojke i klassen.”66 

 

Bristande hederlighet är också ett karaktärsdrag som hör till Goffmans andra typdefinition av 

stigmatisering. I diagrammet nedan presenteras i vilken utsträckning det förekom rapportering om 

bristande hederlighet i artiklarna. 

 

Diagram 6.7. S2: Rapporteras det om bristande hederlighet hos de boende i samband med förorter? 

Efter genomförd undersökning visade det sig att 2 stycken av de 200 undersökta artiklarna 

rapporterade om bristande hederlighet i samband med förorter. I 198 av fallen identifierades inte 

någon sådan rapportering. Avseende bristande ärlighet undersöktes rapportering om ett 

tillkortakommande i ärligt beteende dels mot samhället och dels mot andra människor, som 

exempelvis: 

 

”Förra året hade Landskrona flest butiksrån i Sverige per invånare, enligt Brottsförebyggande rådet. Och antalet 

fortsätter att öka. - Att inte våga erkänna att det hänger ihop med invandringen blir en hycklande diskussion, säger 

kommunalrådet Torkild Strandberg (FP). … I Landskrona är 23 procent av befolkningen född utomlands. Att många är 

beroende av bidrag är ett ekonomiskt problem, men enligt Torkild Strandberg finns det ett mycket värre: - Här växer nu 

25 procent av barnen upp i hem som är helt eller delvis bidragsberoende. De har aldrig lärt sig att göra kopplingen till 

att mamma och pappa går till jobbet och att det står mat på bordet. Om vi inte rår på den saken vågar jag knappt tänka 

på de sociala och kulturella problem som uppstår när den generationen ska ut i vuxenlivet.”67 

 

Vidare undersöktes huruvida det visade sig att det fanns någon koppling i rapporteringen mellan 

någon av de tre föregående redovisade stigmatiserande egenskaperna och någon av de i variabeln 

                                                 
66 Stenberg, Grupptryck ska inte tvinga oss till anpassning, Dagens Nyheter, 2008. 
67 Rothenborg, Skräcken för rån håller staden i sitt grepp, Dagens Nyheter, 2009. 
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nedan specificerade konsekvenserna. 

 

Diagram 6.8. S2: Vid förekomst av någon av de tre ovan nämnda stigmatiserande egenskaperna, 

rapporteras det i artikeln om att denna/dessa egenskaper givit upphov till något av följande: 

fängelsevistelse, alkoholism, arbetslöshet eller radikalt politiskt uppträdande? 

Undersökningen visade att det förekom rapportering som kopplade samman någon av de tre 

föregående redovisade stigmatiserande egenskaperna med någon av de i variabeln ovan preciserade 

konsekvenserna för individen i 3 stycken av de 200 undersökta artiklarna. I 197 fall gick det inte att 

finna en sådan koppling.  

 

I exempelvis en artikel identifierades den stigmatiserande egenskapen viljesvaghet. Exempel på 

koppling till konsekvens gavs i den artikeln på detta sätt: 

 

”Om de här ungdomarna fortsätter är de snart vuxna yrkeskriminella.”68 

 

Så kommer vi då till Goffmans tredje typdefinition av stigma, som berör religion och nationalitet. 

Nedan redovisas förekomsten av rapportering om religion på något sätt i samband med rapportering 

om förorter. 

 

Diagram 6.9. S369: Rapporteras det i artikeln om religion i samband med förorter? 

Efter genomförd undersökning visade det sig att det förekom rapportering om religion i samband 

med rapportering om förorter i 20 stycken av de 200 undersökta artiklarna. I 180 av fallen förekom 

det inte någon rapportering med sådan karaktär. Sådant som undersökningen tolkat som 

rapportering om religion i samband med förorter är exempelvis: 

                                                 
68 Rothenborg, Aktiv polis stoppar bränder. Rosengårds närpolischef Börje Aronsson har minskat bråken genom 

hårdbevakning av oroshärdar, Dagens Nyheter, 2009. 
69 Förkortning av Goffmans tredje definition av stigma. Används endast för att tydligt kunna se vilket diagram som är 

kopplat till vilken definition. 
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Nej 
98,5%

Ja 
10%

Nej 
90%



 25

 

”Majoriteten av befolkningen i Ronna är assyrsyrianer, och det är den religiösa och kulturella kopplingen som gör att 

irakierna flyr hit från diskrimineringen, trakasserierna, hoten och kidnappningarna av kristna som just nu pågår i deras 

hemland.”70 

 

Till Goffmans tredje typdefinition av stigma hör också nationalitet. I diagrammet nedan redovisas 

förekomsten av rapportering om nationalitet i samband med rapportering om förorter i de 

undersökta artiklarna.  

 

Diagram 6.10. S3: Rapporteras det i artikeln om nationalitet i samband med förorter? 

Undersökningen visade att det förekom rapportering om nationalitet i samband med rapportering 

om förorter i 18 stycken av de 200 undersökta artiklarna. I 182 fall förekom det inte någon sådan 

typ av rapportering. Ett exempel på sådant som tolkats som rapportering om nationalitet i samband 

med förorter följer nedan: 

 

”Samtidigt, i en annan del av Sverigedemokraterna, lägger sajten Avpixlat ut ett klipp där en libanesiskamerikansk 

kvinna 'berättar hur det kan gå för ett utvecklat land som är naiva nog att öppna gränserna för stora horder av muslimer.' 

I inlägget under finns historien om hur två danska flickor utsatts för övergrepp 'av en invandrad afrikan'.”71 

 

Enligt Goffman finns det som nämnts tre olika typer av stigma, och denna uppsats har som 

beskrivits i tidigare teoriavsnitt tagit avstamp ifrån den andra och tredje definitionen i 

undersökningen av om man kan finna stigmatiserande rapportering i media när det gäller förorter. 

Definitionerna är kopplade till individerna som bor i förorterna och huruvida de olika kriterierna för 

de två typerna av stigma kunnat återfinnas i rapporteringen. I diagrammet nedan ges en överblick 

över de artiklar där en stigmatiserande rapportering återfunnits och vilka av de olika kännetecknen 

som är mest förekommande. Viljesvaghet, förrädiska eller stela trosföreställningar och bristande 

hederlighet hör till den andra typen av stigma medan religion och nationalitet hör till den tredje. 

 

 

                                                 
70 Bodin, 25 irakier i veckan flyr till Södertälje, Dagens Nyheter, 2007. 
71 Ansiktslyft. Nytt principprogram, samma islamofobi. Bakom SD-leendet skymtar huggtänderna, Dagens Nyheter, 

2011. 

Ja 9%

Nej 
91%
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Diagram 6.11. Översikt över förekomsten av stigmatiserande rapportering 

 

Vi kan i diagrammet snabbt se att Goffmans andra typdefinition av stigma inte är speciellt frekvent 

förekommande i mediernas sammankoppling mellan dessa egenskaper hos de boende och 

rapportering om förorter. När en stigmatiserande rapportering identifierades i undersökningen kan 

det snarare konstateras att det var de egenskaper hos Goffmans tredje typdefinition som var de som 

tydligast framträdde. Räknar man samman alla de artiklar där det identifierats en stigmatiserande 

rapportering uppgår det till så mycket som 21% av det totala antalet artiklar i undersökningen, 

vilket gör att det långt ifrån går att säga att medias rapportering om förorter i denna undersökning 

genomgående visade sig spela en uteslutande stigmatiserande roll. Även om rapportering med 

stigmatiserande karaktär inte visade sig utgöra majoritet i denna undersökning så är det dock ändå 

anmärkningsvärt att två av tio artiklar ändå faktiskt visade sig innehålla en sådan typ av 

rapportering. Antalet artiklar med stigmatiserande karaktärsdrag i rapporteringen uppgick totalt till 

42 stycken, vilket ändå är större i jämförelse med antalet artiklar där medierna rapporterade om 

samhällsproblem kopplat till politiska lösningar på problem som enbart uppgick till 30 stycken. 

Undersökningen visar alltså ändå att det fanns en större frekvens av rapportering med 

stigmatiserande karaktär än vad det gavs utrymme till rapportering om politiska lösningar, och 

således politiska fokus, på de samhällsproblem det rapporterades om i artiklarna. Även om 

undersökningens resultat indikerar en försiktighet med generaliseringar, så visar det ändå att det 

tenderar att ges något större utrymme till rapportering om förorter med olika stigmatiserande 

karaktärsdrag än vad det ges utrymme till rapportering med politiska fokus i samband med förorter. 

 

6.3. Utvecklingen av förortsproblematiken 

Den sista preciserade frågeställning som denna uppsats ämnar besvara är följande: Stöttar eller 

missgynnar rapporteringens karaktär en positiv utveckling av förortsproblematiken? Denna fråga 
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besvaras med hjälp av konstruktionen av fyra variabler som inriktar sig på att undersöka i vilken 

utsträckning medias rapportering av sådant som rör etniska frågor kunde kopplas samman med van 

Dijks kategorisering genom hans definition av fyra stereotypiska teman; invandring som problem, 

kriminalitet, kulturella skillnader och/eller omoderna seder samt etniska spänningar. Det resultat 

som framkom med hjälp av dessa variabler i undersökningen presenteras nedan, följt av ett 

sammanställande svar på frågeställningen. 

 

Nedan visas i vilken utsträckning undersökningen fann en direkt koppling mellan van Dijks första 

stereotypiska tema där man rapporterar om invandring som problem i samband med rapportering 

om förorter.  

 

Diagram 6.12. Rapporteras det i artikeln om invandring med betoning på problem i samband med 

förorter?  

Undersökningen visade att av de 200 stycken undersökta artiklarna fanns det i 23 av fallen en 

rapportering av förorter som även innehöll en direkt koppling mellan invandring, eller invandrare, 

och problem. I 177 stycken av artiklarna kunde inte någon sådan koppling finnas i rapporteringen. 

Följande är ett exempel på hur en sådan rapportering kunde se ut: 

  

”De förorter i Göteborg och Uppsala som drabbats av anlagda bränder och stenkastning den senaste veckan är 

visserligen invandrartäta och har problem med utanförskap.”72 

 

I diagrammet nedan åskådliggörs förekomsten av van Dijks andra stereotypiska tema gällande 

rapportering om kriminalitet i samband med rapportering om förorter.  

 

Diagram 6.13. Rapporteras det i artikeln om kriminalitet i samband med förorter? 

                                                 
72 Nyamko Sabouni: Bråkstakarna är inte representativa, Göteborgs-Posten, 2009. 
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Av undersökningens 200 stycken undersökta artiklar kunde i 45 av fallen en rapportering om 

kriminalitet finnas i samband med rapportering om förorter. I 155 av fallen kunde ingen sådan 

rapportering identifieras. Följande är ett exempel på den här typen av rapportering:  

 

”Mot detta Rosengård, fyllt av vitalitet och praktisk solidaritet, står det andra, det medialt igenkännbara: våld, 

kriminalitet, social och kulturell marginalisering, då och då bränder. Rosengård blir till övertydligt exempel på den 

rumsliga dimensionen av djupa sociala problem, klassmässiga, etniska.”73 

 

Vidare kommer vi till van Dijks tredje stereotypiska tema som rör i vilken utsträckning de 

undersökta tidningsartiklarna innehöll en rapportering som rörde kulturella skillnader och/eller 

omoderna seder i samband med rapportering om förorter. 

 

Diagram 6.14. Rapporteras det i artikeln om kulturella skillnader och/eller omoderna seder i 

samband med förorter? 

I undersökningen visade det sig att 20 stycken av de 200 undersökta artiklarna innehöll en 

rapportering om kulturella skillnader och/eller omoderna seder i samband med rapportering om 

förorter. I 180 av fallen förekom inte någon sådan rapportering. En sådan här typ av rapportering 

kunde se ut på följande sätt: 

 

”Khadiga El Khabiry och en av de andra programledarna skakade inte hand med författaren och krönikören Carl 

Hamilton, utan valde i stället att hälsa med högra handen på sitt hjärta och en lätt bugning. Carl Hamilton blev upprörd 

och krävde att intervjuarna skulle följa den svenska traditionen att ta i hand. … - Han tog i min hand mot min vilja med 

våld. Det trodde jag inte att en världsvan samhällsdebattör som han skulle göra.”74 

 

Slutligen redogörs nedan för förekomsten av rapportering med karaktär av van Dijks fjärde 

stereotypiska tema. Det gäller då rapportering om etniska spänningar i samband med rapportering 

om förorter.  

 

 

 

                                                 
73 Svenning, Rosengård – mellan drömmar och bränder, Aftonbladet, 2007. 
74 Stenberg, Grupptryck ska inte tvinga oss till anpassning, Dagens Nyheter, 2008. 
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Diagram 6.15. Rapporteras det i artikeln om etniska spänningar i samband med förorter? 

 

Efter genomförd undersökning visade det sig att 5 stycken av de 200 undersökta artiklarna innehöll 

en rapportering om etniska spänningar i samband med rapportering om förorter. I 195 av fallen gick 

det inte att identifiera någon sådan typ av rapportering. Exempel på hur sådan rapportering 

identifierades följer nedan: 

 

”– En fullskalig moské passar inte in i landskapsbilden. Mulo Djopa från den islamiska föreningen i Landskrona 

kontrar: – De får gärna visa oss en ritning och en detaljplan hur de vill att vi ska bygga och jag lovar att vi gör det. 43-

årige civilingenjören Martin Kirschberg är emot moskébygget. Han tycker att Sverige håller på att dribbla bort sin 

identitet som nation. – Jag tycker inte man ska bygga någon moské här eller någon annanstans heller i Sverige, säger 

han.”75 

 

Av intresse för denna uppsats har varit att ta reda på vilken karaktär rapporteringen av förorter och 

dess problematik har, och till hjälp här har alltså Teun A. van Dijks idéer använts, vilka tidigare har 

presenterats i teoriavsnittet. Enligt van Dijks teori om hur media rapporterar kring sådant han kallar 

”ethnic business” eller etniska frågor finns det som tidigare nämnts fyra stereotypiska teman som 

sådan rapportering kan kategoriseras efter. Undersökningen visade att nästan hälften av de 

undersökta artiklarna kunde identifieras utefter denna klassificering, och en sammanställning av de 

ovan presenterade resultaten gör att vi får fram bilden som visar sig i diagrammet nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
75 Partierna har gjort bort sig, Aftonbladet, 2011. 

Ja 
2,5%

Nej 
97,5%
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Diagram 6.16. Översikt över van Dijks fyra stereotypiska teman 

Utav de 200 stycken artiklar som låg till grund för undersökningen registrerades möjlighet till 

kategorisering utifrån van Dijks fyra stereotypiska teman i 93 av fallen, vilket nära nog är hälften av 

undersökningens alla analysenheter. Det tema som var mest frekvent förekommande av de fyra var 

rapportering om kriminalitet i samband med förorter. I 45, det vill säga 48 %, av de fall där någon 

utav dessa teman registrerades förekom rapportering om just kriminalitet. Van Dijk menar som även 

tidigare nämnts att journalister tenderar att lägga in mycket energi i vad som ska bli en nyhet, och 

att de när ett sådant forum väl är skapat inte direkt är villiga till att överge det i första taget. Han 

menar således vidare att det ligger en lång process bakom det som gör att ett nyhetsobjekt kan 

etableras som en viss diskurs. Om vi tar hänsyn till den tidigare forskningen som gjorts på området 

kan detta resonemang delvis förklara varför rapportering om kriminalitet i samband med förorter är 

det dominerande stereotypiska temat av de fyra i denna undersökning. I det avsnitt i denna uppsats 

som berör tidigare forskning i ämnet presenterades en rapport gjord av Integrationsverket och 

Riksantikvarieämbetet, nämligen Miljonprogram och media – föreställningar om människor och 

förorter. Den studie som rapporten gjorde sträcker sig ända tillbaka till början av 1960-talet och 

undersökte medias rapportering framåt i tiden av de så kallade Miljonprogramsområdena, vilka 

utgörs av ett stort antal förorter. En av de slutsatser som drogs i den rapporten var att det fanns en 

etablerad rapportering om kriminalitet och sociala problem. Denna slutsats gör att vi i enlighet med 

van Dijks resonemang kan anse det som föga förvånande att kriminalitet är det stereotypiska tema 

som är mest framträdande när det gäller rapportering om samhällsproblem i samband med förorter. 

Detta då det är ett så kallat etablerat forum som utvecklats genom en lång process och således 

lättare främjar rapportering av detta slag när det gäller nyhetsobjektet förorter. Rapportering om 

invandring med betoning på problem och kulturella skillnader och/eller omoderna seder var de två 

näst mest förekommande temana i samband med rapportering om förorter. Rapportering om förorter 

där ett tema om etniska spänningar kunde identifieras gavs synnerligen litet utrymme i artiklarna, då 
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undersökningen endast kunde identifiera fem fall med sådana karakteristiska drag. Koppling kan 

dock göras mellan detta van Dijks fjärde stereotypiska tema etniska spänningar och Goffmans teori 

om stigma när det gäller nationalitet, vilket går in under Goffmans tredje typdefinition. Det går inte 

att bortse ifrån att det finns vissa likheter mellan de olika begreppen, vilket gör att slutsatsen kan 

dras att det ändå finns en något större andel liknande rapportering i ämnet, även om de skiljer sig 

något.  

 

Sammantaget förekom alltså rapportering med van Dijks olika karaktärsdrag i nära hälften av de 

undersökta artiklarna. Då undersökningen visar att man kan kategorisera nära nog hälften av de 

undersökta artiklarna till att gå under något av van Dijks fyra stereotypiska teman kan man inte 

direkt påstå att rapporteringens karaktär stöttar en positiv utveckling av förortsproblematiken. Det 

går å andra sidan heller inte att generalisera så pass mycket att man kan säga att rapporteringen 

missgynnar utvecklingen. Den slutsats som går att dra gällande huruvida rapporteringens karaktär 

stöttar eller missgynnar en positiv utveckling av förortsproblematiken är att det finns klara 

tendenser till att rapporteringen kan missgynna utvecklingen. Dock kan det vara väsentligt att fråga 

sig i vilken utsträckning denna förekomst av rapportering påverkar exempelvis medborgarnas 

dagordning gällande de samhällsfrågor som medborgarna i allmänhet tycker är viktiga. Särskilt 

intressant blir hur det påverkar medborgarna utifrån dagordningsteorins andra nivå, alltså hur 

medborgarna tänker kring förorter när de får den här typen av olika stereotypiska teman 

presenterade för sig i så pass stor utsträckning som i nästan varannan artikel. Uppslag till vidare 

studier i ämnet kunde vara något i denna riktning, en studie som inriktar sig på att undersöka hur 

den här typen av rapportering faktiskt påverkar medborgarnas attityd till det som finns på mediernas 

dagordning gällande förorter. 

 

7. Slutdiskussion 

I inledningen till denna uppsats presenterades att flera forskare argumenterar för att media spelar en 

stor roll för hur samhällsproblem definieras och således också för hur olika problem presenteras för 

medborgarna och demokratiskt valda beslutsfattare.76 Vidare nämndes att vikten av politisk 

öppenhet och upplysning bland medborgarna flera gånger har diskuterats i den statsvetenskapliga 

demokratiforskningen (se t.ex. Dahl 1999), och att särskilt viktiga som verktyg för att leva upp till 

dessa ideal inte enbart blir enskilda medborgare utan även samhällets mediala kanaler.77 Det 

påpekades även att det är långt ifrån klarlagt hur medier lever upp till denna roll när de rapporterar 

om den problematik som kan återfinnas i förorter. Uppsatsen utgick ifrån en tanke att det kunde 

                                                 
76 Strömbäck, Den medialiserade demokratin, 9, 2004. 
77 Nord och Strömbäck, Medierna och demokratin, 16-17, 2012. 



 32

finnas två olika vinklar av rapporteringens karaktär, en där en stigmatiserande bild av förorter 

presenterades och en där det fanns ett fokus på rapportering om politiska mål och lösningar. Exakt 

hur den här fördelningen såg ut visste vi inte och denna studie tog avstamp i denna kunskapslucka 

med ambitionen att bidra till att kasta ljus på detta område. 

 

Efter denna uppsats genomförda undersökning kan man dra några olika slutsatser. Gällande 

huruvida rapporteringen om förorter kan ses som möjlighetsorienterad eller inte är detta inte något 

som visade sig vara solklart. Detta då man inte kan säga att mediernas rapportering helt och hållet 

visade sig vara möjlighetsorienterad,. Hade den varit det så hade observationerna av rapportering av 

politiska lösningar i undersökningen varit i stort sett lika stor som rapporteringen av 

samhällsproblem. Så var inte fallet. Den möjlighetsorienterade rapporteringen var dock inte helt 

frånvarande, så det går inte att dra någon slutsats om att medierna helt saknar en 

möjlighetsorienterad rapportering i samband med rapportering om samhällsproblem. Däremot kan 

denna uppsats konstatera att de medier som varit underlag för denna uppsats undersökning 

presenterat en verklighetsbild där fokus varit överrepresenterat på att återberätta om 

samhällsproblem i förorter frånskilt deras politiska lösningar snarare än tillsammans med dem. Man 

kan utifrån det säkert säga att det primära fokuset i mediernas rapportering om samhällsproblem i 

samband med förorter inte ligger på att återspegla faktiska politiska aspekter, även om de inte är 

helt ovanligt förekommande. Förekomsten av rapportering med strukturellt diskriminerande 

karaktär visade sig efter genomförd undersökning inte vara i närheten så frekvent förekommande 

som förväntades vid undersökningens initiering, utan denna teori visade sig snarare falla i sin 

ambition att förklara karaktären av de undersökta mediernas rapportering gällande problem i 

samband med förorter. 

 

Denna uppsats ämnade även undersöka huruvida media återspeglade faktiska politiska fokus i sin 

rapportering eller snarare spelade en stigmatiserande roll. Även om rapportering med 

stigmatiserande karaktär inte visade sig utgöra majoritet i denna undersökning så får man ändå säga 

att det är anmärkningsvärt att två av tio artiklar ändå faktiskt visade sig innehålla en sådan typ av 

rapportering. Antalet artiklar med stigmatiserande karaktärsdrag i sin rapportering visade sig vara 

större i jämförelse med antalet artiklar där medierna rapporterade om samhällsproblem kopplat till 

politiska lösningar på problemen. Undersökningen visade alltså att det fanns en större frekvens av 

rapportering med stigmatiserande karaktär än vad det gavs utrymme till rapportering om politiska 

lösningar, och således politiska fokus, på de samhällsproblem det rapporterades om i artiklarna.  

 

Uppsatsen strävade även efter att besvara frågan huruvida rapporteringens karaktär skulle visa sig 
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stötta eller missgynna en positiv utveckling av förortsproblematiken. Då undersökningen visade att 

man kan kategorisera nära nog hälften av de undersökta artiklarna till att gå under något av van 

Dijks fyra stereotypiska teman kan man inte direkt påstå att rapporteringens karaktär stöttar en 

positiv utveckling av förortsproblematiken. Det går å andra sidan heller inte att generalisera så pass 

mycket att man kan säga att rapporteringen missgynnar utvecklingen. Den slutsats som går att dra 

gällande huruvida rapporteringens karaktär stöttar eller missgynnar en positiv utveckling av 

förortsproblematiken är att det finns klara tendenser till att den missgynnar utvecklingen utifrån det 

förhållandevis stora utrymmet som ges till stereotypisk rapportering av förorter, men att detta bör 

undersökas vidare. 

 

Sammanfattningsvis kan det konkluderas att mediernas rapportering definitivt bidrar till att belysa 

problem, men i något färre utsträckning bidrar till att belysa deras politiska lösningar. Det ges något 

större utrymme till stigmatiserande rapportering i jämförelse med rapportering av samhällsproblem 

som kopplas till politiska lösningar i samband med förorter, men den stigmatiserande 

rapporteringen är inte överrepresenterad i uppsatsens undersökning som helhet. Den rapportering 

som undersökts i denna uppsats visade sig inte vara av strukturellt diskriminerande karaktär, även 

om den typen av rapportering förekom. Sammantaget visade denna undersökning att det gavs ett 

något större utrymme till rapportering av stigmatiserande karaktär än vad som gavs till att belysa 

problem och hur man politiskt möjliggör deras lösning. 
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Bilaga 1 
 
Kodschema 

Variabel Variabelvärden 

F1 – Ifrån vilken tidning är artikeln hämtad? 1. Dagens Nyheter 
2. Aftonbladet 
3. Expressen 
4. Göteborgs-Posten 

F2 – Vilket år är artikeln skriven? 1. 2007 
2. 2008 
3. 2009 
4. 2010 
5. 2011 

F3 – Rapporteras det i artikeln om 
samhällsproblem i förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F4 – Rapporteras det i artikeln om politiskt 
beslut eller aktion som lösning på problemet? 

1. Ja 
2. Nej 

F5 – Rapporteras det i artikeln om invandring 
med betoning på problem i samband med 
förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F6 – Rapporteras det i artikeln om kriminalitet i 
samband med förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F7 – Rapporteras det i artikeln om kulturella 
skillnader och/eller omoderna seder i samband 
med förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F8 – Rapporteras det i artikeln om etniska 
spänningar i samband med förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F9 – Rapporteras det i artikeln om regler, 
normer, rutiner och/eller vedertagna 
förhållningssätt i samhällsstrukturer som 
fungerar som hinder för lika möjligheter oavsett 
etnisk eller religiös tillhörighet i samband med 
förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F10 – Rapporteras det i artikeln om en 
viljesvaghet hos de boende i samband med 
förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F11 – Rapporteras det i artikeln om förrädiska 
eller stela trosföreställningar hos de boende i 
samband med förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F12 – Rapporteras det i artikeln om bristande 
hederlighet hos de boende i samband med 
förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F13 – Vid ja på någon av frågorna F10-F12, 
rapporteras det i artikeln om att denna/dessa 
egenskap/er givit upphov till något av följande: 
fängelsevistelse, alkoholism, arbetslöshet eller 

1. Ja 
2. Nej 
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radikalt politiskt uppträdande? 

F14 – Rapporteras det i artikeln om religion i 
samband med förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

F15 – Rapporteras det i artikeln om nationalitet i 
samband med förorter? 

1. Ja 
2. Nej 

 


