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Abstract 
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Title: One city. Many shadows. – A study of the newspaper Sydsvenskan’s writing about Malmoe  
Level: BA Thesis in Journalism 
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Language: Swedish 
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The purpose of this essay has been to study if all the districts in the city of Malmoe get to be seen in 
the city’s biggest newspaper, Sydsvenskan. Is the reporting proportional? What images is the 
newspaper offering the citizens? Do they match the reality? Or are some parts of Malmoe in the dark, 
in a media shadow? 
 
Research done in the past has shown that Stockholm in many ways is in a media shadow. The same 
pattern was shown in Gothenburg. It has also been argued that the district Rosengård in Malmoe has 
suffered the same treatment. This essay studies if this also applies to the whole city of Malmoe. 
 
With a quantitatively and a qualitatively perspective, four weeks of articles have been analyzed. This 
essay holds the answers to what subjects and which people are represented in the paper. It studies if 
the reporting is proportional and explains what images are offered from the different parts of Malmoe. 
 
The conclusions show that several parts of Malmoe are in a media shadow, exposed to unilateral and 
in some cases non-existing reporting, leaving the citizens with an untrue image of their city. 
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1. Inledning 
 

De senaste åren har det skrivits mycket om Malmö, och predikats, och tyckts. Ingen känner sig trygg i 

Malmö,  ”Vi  älskar  Malmö!”,  barnfamiljerna  flyr  Malmö,  Norra  Grängesbergsgatan  är  lätt  Malmös  

coolaste gata. Människor har blivit skrämda av Malmö och använt Malmö för att skrämmas. Malmö har 

förvandlats till Sveriges Chicago, man behöver inte ens gå till ett nätforum som Flashback för att ta del av 

de apokalyptiska visionerna, det räcker med vanliga tidningar. Det skjuts i Malmö, rättssäkerheten är 

hotad, säger många och lägger ansvaret på tonåringar i Seved och Herrgården som inte knasar till 

myndigheterna. (Hanna Cinthios debattartikel i Sydsvenskan, 2012) 

 

I många år stod Malmös stadsdel Rosengård i fokus för medial kritik. Området som är fattigt 

och till största del bebott av invandrare och låginkomsttagare skildrades som en ständig 

brottsplats. Medierna visade bilden av att det var där det var som värst i Malmö, eller så 

visade de ingen bild alls, för att inte tala om avsaknaden av motbild. Debatterna var många 

om att Rosengård befann sig i en medieskugga. 

 

Hur ser det ut i dag? Har Rosengård kommit ut ur skuggan? Och hur är det med de nio andra 

stadsdelarna, befinner de sig ute i ljuset? I dag är det inte längre bara Rosengård som alla i 

Malmö tror sig veta allt om. En lika klar bild tycks malmöiterna ha av ungdomarna i Seved 

och av snobbarna i Västra hamnen. 

 

”Bra  journalistik  överbryggar  klyftan  mellan det  kända  och  det  okända”,  skriver Lasse 

Sandström (2004:9), och just den anledningen gör ämnet så viktigt att studera. Eftersom det 

då innebär att dålig journalistik ökar klyftorna i samhället. I staden som är lika känd för den 

rådande segregationen som för sin bro axlar journalisterna ett tungt uppdrag. Lyckas de visa 

en rättvis bild av Malmö? Är det mer våld i Rosengård och fler kulturevenemang i Limhamn?  

 

Tidigare forskning har visat på medieskugga i Stockholm och Göteborg. Och åtskilliga teorier 

utgår från att medierna sätter agendan, att de påverkar vad medborgarna i ett samhälle tänker 

på och tänker om. Vilken bild av Malmö har då planterats? Och stämmer den? Denna studies 

syfte har varit att ta reda på om hela Malmö syns i stadens största tidning och om det visas en 

rättvis bild. Eller om delar av Malmö, likt de andra storstäderna, ligger i en medial skugga. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie ämnar studera hur olika stadsdelar framställs i medierna. Jag har valt en stad där 

jag upplever att stadsdelarna skiljer sig åt stort, både vad gäller vem som bor där och hur det 

rapporteras om dem i medierna. Jag har därför valt att studera om medieskugga förekommer i 

Sydsvenskans rapportering från Malmös olika stadsdelar. 

 

Mina övergripande frågeställningar lyder således; 

Visar Sydsvenskans rapportering från Malmös olika stadsdelar en rättvis bild? 

Med delfrågorna; 

 Hur stor plats får de olika stadsdelarna? 

 Vad rapporteras det om? 

 Vem får komma till tals? 

 Dominerar positiva eller negativa nyheter? 

 Kan rapporteringen anses vara proportionerligt fördelad?  

 Vilka bilder ges av stadsdelarna? 

 

1.2 Avgränsningar 

Denna studies fokus är alltså att studera vilka bilder Sydsvenskan, Malmös största 

dagstidning, erbjuder sina läsare av staden de bor i. Att studera de verkliga effekterna av 

rapporteringen vore en intressant fortsättning, men av tidsmässiga skäl faller receptionsstudier 

utanför ramen för denna studie. Däremot gör jag ett försök att erbjuda en kort förklaring till 

hur mottagarna av medieinnehållet kan förväntas påverkas, genom att i nästa del av uppsatsen 

redogöra för dagordningsteorin i delkapitel 3.4. Jag kommer i denna studie inte heller att 

studera hur arbetet ser ut på redaktionen som producerar nyheterna, däremot beskriver jag i 

delkapitel 3.3 en liten del av den forskning som har gjorts kring begreppet nyhetsvärdering. 

 

Avgränsningar i materialet tar jag upp i delkapitel 5.2 Materialavgränsningar. 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden till varför jag valde att studera bilden som ges av olika stadsdelar grundar sig i en 

diskussion om vinkling ute på en redaktion. “Jag  tycker  inte  att  man  kan  utgå  ifrån  att  det  är  

något fel på området bara för att tre liknande brott skedde där”  sa  journaliststudenten, troligen 

med något mer vacklande  ordval  än  vad  denne  vill  minnas.  “Men  tänker  man  så  skulle vi ju 

aldrig  skriva  om  någonting”  svarade  den  stressade  vikarierande  nyhetschefen, som har många 

fler år på nacken än journaliststudenten. Och artikeln skrevs. Inte ur någon av de inblandade i 

de tre brottens perspektiv. Utan ut vinkeln att något var fel på området, vilket skulle besvaras 

av viktiga myndighetspersoner. Vad som var fel på området. De tre historierna, de tre 

människoödena, de tre bilderna som kanske tillsammans hade erbjudit en förklaring kom 

aldrig fram. För allt handlade om att ge en bild av området, eller kanske om att fortsätta bygga 

på den bild som redaktionen inarbetet under flera års artikelskrivande. 

 

Journaliststudenten var jag och jag kommer nog alltid att ångra att jag inte stod på mig mer. 

Men kanske gjorde jag inte det eftersom det inte var den vikarierande nyhetschefen jag 

behövde stå upp emot utan flera mediala fenomen. Jag behövde stå upp emot 

nyhetsvärderingar som innebär att snabba nyheter, brott och lättförståeliga ämnen prioriteras. 

Och de ska gärna vara kommenterade av någon elitperson. Jag behövde stå upp emot en 

mediebransch där tid och pengar sällan finns för långa förklaringar. Och jag behövde stå upp 

emot den ständigt påbyggda medieskugga som så få verkar reflektera över. 

 

Plötsligt såg jag dem överallt; de bilder av verkligheten som medierna dagligen erbjuder. Jag 

började undra om de är rättvisa eller inte. Jag började ifrågasätta om de är uppbyggda med en 

tanke om vilken bild de ger av olika delar av samhället och vilka bilder som saknas. Jag 

undrade om alla områden får en proportionerlig plats i tidningen och om det förhållningssätt 

jag själv mött på en redaktion syns på fler ställen om man studerar innehållet närmare. Under 

2004 fick medierna stark kritik för hur rapporteringen från stadsdelen Rosengård i Malmö såg 

ut. Åtta år senare ville jag studera problemet med nya ögon, och ur ett bredare perspektiv, för 

att se om mönster likt de jag själv har upplevt förekommer i Malmös största tidning. 

 

2.1 Tidigare forskning 

Tidigare forskning har gjorts inom fältet vars fokus ofta har kallats medieskugga. Forskning 

har gjorts gällande hela länder som ligger i medial skugga, men jag väljer här att ta upp den 

forskning som rör sig inom samma område som denna studie; forskning som handlar om 
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medieskugga i olika förorter, kranskommuner och stadsdelar i Sverige. Den forskning jag har 

inspirerats av är studier av förorters och stadsdelars representation i Sveriges tre största 

städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Forskningen inom detta område har varit entydig; 

det finns områden som är sämre representerade och bilden som ges av dem är ofta negativ och 

oproportionerlig. 

 

Jag har främst inspirerats av Lars Nords och Gunnar Nygrens bok där deras forskningsprojekt 

från 2002, kallat Medieskugga, presenteras. Lars Nord är docent i statskunskap med politisk 

kommunikation och föreståndare för Demokratiinstitutet i Sundsvall. Han har tidigare arbetat 

som journalist och har publicerat flera böcker om medier, demokrati och politisk 

opinionsbildning, däribland boken Medierna och demokratin (Nord & Strömbäck, 2004) som 

han skrev tillsammans med Jesper Strömbäck och som också förekommer i denna studie. 

Gunnar Nygren undervisar och forskar vid institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation vid Stockholms universitet (Nord & Nygren, 2002). Även han har arbetat 

som journalist och har gett ut flera böcker om yrkesrollen, däribland Nyhetsfabriken: 

Journalistiska yrkesroller i en förändrad yrkesvärld (Nygren, 2008) där han har studerat de 

redaktionella processerna. Nords och Nygrens (2002) forskning Medieskugga inriktade sig på 

Stockholmsmediernas bild av Stockholms kranskommuner, och resultatet av studien visade 

att många av kranskommunerna ligger i en medial skugga. Deras forskning visade att 

Stockholms innerstad får mest fokus och kranskommunerna nästan enbart uppmärksammas 

när det gäller kriminalitet och sociala problem. 

 

I sin studie drar Nord och Nygren (2002) två slutsatser; 

 Bevakningen i Stockholm är snedfördelad. Staden som helhet och centrum står för mer 

än hälften av bevakningen, medan de 21 kranskommunerna får väldigt lite plats. 

 Det som det skrivs om i kranskommunerna är över lag negativt och den vanligaste 

källan är polisen. Centrum domineras av positiva nyheter såsom kultur. 

 

Deras studie har också ett starkt politiskt fokus. Nord och Nygren (2002) lägger stor vikt vid 

att studera hur rapporteringen påverkar opinionsbildningen i Stockholm. Detta är något som 

inte har rymts inom ramarna för denna studie. Nords och Nygrens (2002) forskning är också 

den som har lagt grunden för flera andra studier inom området medieskugga. Samtliga tre 

studier som jag utöver Nord och Nygren (2002) hänvisar till i denna uppsats har även de 

främst inspirerats av Nord och Nygren (2002). De presenteras nedan. 
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År 2004 gav journalisten och författaren Lasse Sandström ut boken Rosengård i 

medieskugga: Om medier som medel och hinder för integration. Lasse Sandström är 

frilansjournalist och har bland annat arbetat en längre tid på Sydsvenskan, samt varit redaktör 

på Sydsvenskans stadsdelssatsning Tidningen Rosengård (Sandström, 2004). Tre år efter att 

hans bok om Rosengård publicerats gav han tillsammans med Behrang Kianzad ut en bok om 

mångfaldsjournalistik, Sanningens många nyanser: En handbok i mångfaldsjournalistik 

(Kianzad & Sandström, 2007). I sin studie om Rosengård belyser Sandström, med stöd av 

medieforskare, hur medierna kan fungera som ett hinder lika väl som ett medel för 

integration. Han diskuterar konsekvenserna av att hamna i en medieskugga. Han berättar 

också om sin tid som redaktör på Tidningen Rosengård, som hade en redaktion i Malmös 

stadsdel Rosengård från 1993 och tio år framåt. Han låter läsaren möta invånare i stadsdelen 

som inte känner igen sig i medierapporteringen och därför inte heller tar del av den. Han 

redogör för flera studier av andra forskare. Och har dessutom i boken intervjuat flera av dem. 

Hans bok har två fokus; dels på konsekvenserna av medial skugga och dels på hur invandrare 

representeras i medierna. Jag har i denna studie främst inspirerats av hans tankegångar 

angående det förstnämnda, men reflekterar även över det andra i mina slutsatser. 

 
Jag har i denna studie även inspirerats av två uppsatser som har behandlat medieskugga och 

representation av olika delar i en stad. I skuggan av betongen, är en B-uppsats vid Lunds 

universitet där man har studerat Rosengård som en stadsdel som utsatts för ensidig 

rapportering. Karl-Johan Gartberger och Michael Rübsamen (2006), som har skrivit 

uppsatsen, stödjer sig på tidigare forskning av Nord och Nygren (2002) och Sandström 

(2004), och har studerat hur Rosengård i jämförelse med tre andra stadsdelar framställs i 

Sydsvenskans rapportering. Deras fokus har legat på att studera Rosengård som stadsdel, till 

skillnad från Lasse Sandström (2004) som mer fokuserar på framställningen av invandrare i 

medierna. Gartberger och Rübsamen (2006) kommer i sin slutsats fram till att Rosengård 

utsätts för ensidig rapportering. C-uppsatsen I en annan del av Göteborg, skriven av Kajsa 

Lind, Carl Moberg och Alexander Piauger (2010), skriven vid institutionen för journalistik, 

medier och kommunikation vid Göteborgs universitet, studerar hur proportionerlig 

rapporteringen av våldsjournalistiken är och hur Göteborgs stadsdelar skildras i medierna. De 

kommer fram till att rapporteringen är oproportionerlig och inte motsvarar verkligheten, de 

menar att medierna målar upp en farlig bild av stadsdelar och även att flera stadsdelar är 

underrepresenterade i rapporteringen. Finns samma mönster i Malmö? 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Att enbart studera skillnaderna i rapporteringen från Rosengård sedan Sandströms (2004) bok 

gavs ut för åtta år sedan är i sig intressant. Men jag upplevde framförallt två anledningar till 

att studera rapporteringen med ett bredare utgångsläge och inkludera samtliga tio stadsdelar i 

Malmö; För det första därför att Malmö i dag inte enbart verkade ha en stadsdel som det finns 

en tydlig bild av i våra medier, utan flera. Och jag upplevde att Malmöborna hade en lika 

tydlig bild av Seved och Herrgården som av Västra hamnen och Limhamn. För det andra, för 

att placera rapporteringen från Rosengård i en kontext. Rosengård har legat i en medieskugga, 

men är det den enda stadsdelen? Handlar det om att en del av Malmö ständigt missgynnas, 

eller är bilden av andra delar av Malmö lika felaktiga? Handlar det, som i Nords och Nygrens 

(2002) studie, om ett genomgående mönster av vilka som missgynnas? Det kändes 

högaktuellt att studera Malmörapporteringen igen, med nya ögon och ett bredare perspektiv.  

 

Jag ville i min studie inte utgå från att rapporteringen i dag var lika snedfördelad som i 

Stockholm, jag valde därför att utgå ifrån frågeställningar i stället för hypoteser att motbevisa. 

Jag har låtit empirin tala om hur det ser ut eftersom jag ansåg att det fanns för lite tidigare 

forskning på området för att kunna ha något att stödja hypoteser på (Backman, 2009). 

 

För att förstå empirin finns det några teoretiska utgångspunkter som är viktiga att förstå. 

Nedan förklarar jag vad medieskugga innebär, vilka konsekvenser den kan ge och på vilket 

sätt begreppet är centralt när man studerar rapporteringen i Malmö. Jag redogör sedan för vad 

som i denna studie menas med en “rättvis bild”, följt av hur forskning genom tiderna har sett 

på den nyhetsvärdering som sker på redaktioner och vilka faktorer som påverkar huruvida 

något blir en nyhet eller inte. Som avslutning på kapitlet om teoretiska utgångspunkter 

redogör jag för dagordningsteorin; en teori som utgår från tesen att medierna har makten att 

berätta för oss vad som är viktigt och de har makten att påverkar hur vi tänker om olika 

aktuella ämnen. 

 

3.1 Medieskugga 

I denna studie används Nords och Nygrens (2002) definitioner av vad medieskugga är. 

Begreppet medieskugga är centralt när man analyserar medierapportering. ”Medieskugga  

uppstår för att ingenting rapporteras från ett särskilt område eller för att rapporteringen 

genomgående är ensidig och sporadisk" (Nord & Nygren, 2002:32). 

Nord och Nygren (2002) menar att det intressanta när man studerar medieskugga inte är 
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huruvida en del människor inte får komma till tals vid olika tillfällen, utan om det finns 

systematiska skillnader som bidrar till att vissa delar av samhället utesluts helt från 

mediebevakning. De menar att den viktiga frågan att ställa sig inte är varför allt inte kommer 

med i rapporteringen, utan vilka urval och principer som ligger bakom att det blev just så. 

Och vilka människor det är som ständigt missgynnas. 

 

Att alla aspekter, ämnen och hjärtefrågor inte kommer med i tidningen får snarast ses som en 

följ av den nödvändiga nyhetsvärdering som görs på redaktionerna. Skulle alla kategorier av 

händelser som inte kommer med i tidningen kallas för medieskugga skulle det, som Nord och 

Nygren (2002) konstaterar, vara omöjligt att använda begreppet som ett analysverktyg. 

“Enligt  vårt  sätt  att  se  på  saken  är  i  så  fall  medieskuggan  en  ovillkorlig följeslagare till 

förekomsten  av  medier”  uttrycker  Nord  och  Nygren  (2002:29)  det  som,  och  de  ställer sig 

kritiska till att begreppet medieskugga ofta används om valdebatter: 

 
Vi har alla sett studier av hur ofta olika politiker förekommer i våra vanligaste medier och vilka 

sakfrågor som dominerade i medierna under valrörelsen. Detta är dock knappast några exempel på 

verklig medieskugga. Politiker kan klättra upp på listan nästa gång och nya frågor kan snabbt ta över 

som  de  mest  diskuterade.  […]  Verklig medieskugga utmärks av att fokus inte skiftar. I stället är det 

alltid mörkt över vissa delar av det svenska samhället för att medierna inte förmår belysa skeendet 

där. (Nord & Nygren, 2002:31-32) 
 

Medieskugga uppstår både när ingenting rapporteras från ett visst område och när 

rapporteringen är ensidig, det kan alltså uppstå både på grund av att det inte finns någon 

bevakning alls och för att den bevakning som finns är bristfällig (Nord & Nygren, 2002). 

 

Man skiljer på geografisk och social medieskugga. Geografisk medieskugga innebär att hela 

områden utesluts från mediebevakningen, ofta på grund av att det varken finns medier eller 

publik. Den sociala medieskuggan handlar snarare om att rapportering från mindre platser, 

med färre prenumeranter, bortprioriteras eftersom man förväntar sig att de känner sig som en 

del av de större områdena, som en del av centrum (Nord & Nygren, 2002). Medieskuggan 

behöver inte vara total utan den kan även vara partiell. Det är när rapporteringen i ett område 

består av få ämneskategorier och är ensidig (Nord & Nygren, 2002). Det skapar problem när 

området väl nämns: 
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Om en kommun beskrivs på ett ensidigt sätt eller enbart i samband med vissa typer av frågor kan 

denna begränsning innebära en överskuggning av andra aspekter och frågor. Förekomsten av 

stereotyper och schematiska mönster kan innebära hot mot den publicistiska mångfalden och göra 

medieskuggan till en realitet också när en kommun faktiskt blir omnämnd.  

(Nord & Nygren, 2002:40) 

 

Medieskugga är alltså när ett område eller en social grupp sällan, eller aldrig, förekommer i 

medierna och är långt ner på den redaktionella prioriteringslistan (Nord & Nygren, 2002). 

Som en konsekvens av medieskugga i dagspress känner människorna i de drabbade områdena 

inte igen sig i rapporteringen, och resultatet blir att de helt enkelt inte tar del av den 

(Sandström, 2004). I stället söker man gärna information från annat håll, exempelvis genom 

gratistidningar och tv. Att människor i samma stad inte tar del av samma information är ett 

stort problem för segregationen i samhället. Den individualiserade mediekonsumtionen som 

kan uppstå som en följd av medieskugga innebär att konsumtionen till allt större del delas upp 

utifrån ålder, inkomst och social tillhörighet (Nord & Nygren, 2002). Ämnena vid fikabordet 

blir färre och folkets makt att tycka till som enad front minskar. De gemensamma 

referensramarna blir då färre. I en stor stad som Malmö kan alla inte känna alla. Men 

medierna har möjlighet att skapa gemensamma referensramar som hjälper medborgarna att 

kunna delta i samtal om ämnen som de själva inte har någon erfarenhet av, och som gör att de 

får en verklighetstrogen bild, en rättvis bild, av samhället de lever i (Nord & Nygren, 2002). 

 

3.2 En “rättvis bild” 

Vad är egentligen en bild? ”Bild, avbildande framställning av något. Den ursprungliga bilden 

är synbilden, vår ständigt aktuella sinnesrapport från den direkta omgivningen”  

(Nationalencyklopedin, odaterad). Nationalencyklopedins (odaterad) beskrivning av en bild är 

klar och tydlig. Men i denna studie är det en annan typ av bild jag talar om, nämligen den 

mediala bilden. Och hur en rättvis sådan ser ut. 

 

”Visar  Sydsvenskans  rapportering  från  Malmös  olika  stadsdelar  en  rättvis  bild?”. Hur jag har 

gått till väga för att besvara min grundläggande frågeställning återger jag i kapitel 5. Metod. 

Men innan jag påbörjade mina studier var det viktigt att försöka tydliggöra vad  en  ”rättvis  

bild”  innebär  i  medievärlden. Helt enkelt, hur bör bilden medierna förmedlar se ut? ”En  

journalist är en person som varje dag väljer sin berättelse om världen, vare sig han eller hon är 

medveten om det eller inte”,  skriver  Göran  Rosenberg  – författare, flerfaldigt prisbelönad 

journalist och hedersdoktor (2000:18). De grundläggande uppgifterna inom journalistiken är 
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att informera, granska och vara ett forum för debatt. Men, som Lars Nord och Jesper 

Strömbäck  beskriver  det,  för  att  uppnå  detta  krävs  det  ”att  journalistiken  strävar  efter  att  ge  så  

allsidiga och sanningslika bilder av verkligheten som möjligt. Annars övergår informationen 

till att bli desinformation”  (Nord & Strömbäck, 2004:19). 

 

Vad man väljer att berätta om i medierna bygger alltså på ett urval. ”Agnarna  måste  sållas  

från vetet, ordning etableras i kaos. Berättelser konstrueras av utvalda detaljer, inte av 

verkligheten  ‘som  den  är’”  (Rosenberg,  2000:14). Mediebilden  ”kan  aldrig  motsvara  ett  

genomsnitt  av  de  händelser  och  skeenden  som  finns  i  ‘den  verkliga  världen’”  (Nord  &  

Nygren, 2002:94), och en artikel kan bara visa en, av många möjliga, bilder av världen. Av 

förklarliga skäl. En nyhetsvärdering måste göras, och varken tid, ekonomi eller intresse hos 

mottagarna finns för att kunna täcka allt som händer. Men makten som medierna besitter när 

det gäller hur en stad framställs är  stor.  “De  ger  olika  stadsdelar  bra  eller  dåligt  rykte,  väljer  ut  

vilka delar av  regionen  som  ska  få  en  plats  i  offentligheten  och  vilka  som  aldrig  ska  synas”  

(Nord & Nygren, 2002:86). 

 

En rättvis bild är alltså inte att berätta om allt. Däremot gäller det att man i rapporteringen 

strävar efter att belysa alla olika dimensioner av samhället, annars riskerar man att placera 

individer och områden i en medial skugga. 

 
Medieinnehållet är en samling berättelser, korta och långa, som bygger på ett urval som pågår 

ständigt på redaktionerna och i de journalistiska processerna. Ett urval som sker utifrån en 

nyhetsvärdering som sker utifrån rutiner och mönster som är väl förankrade på nyhetsredaktionerna. 

På det sättet är medieinnehållet en konstruktion, och inte en spegelbild av livet. Samtidigt är 

mediernas bild av världen den som till stor del ger oss vår världsbild. […] Vi tvingas lita på 

mediernas bilder för att bilda oss våra uppfattningar om hur det ser ut. (Nord & Nygren, 2002:125) 
 

“Mediernas  dagliga  innehåll  ger  oss  bilderna  av  vad  som  händer  bortom  de  egna  

erfarenheterna. Dessa bilder fogar vi sedan ihop med erfarenheter från vår egen livshistoria, 

från  vår  egen  omgivning”  (Nord  &  Nygren,  2002:86).  I  denna studie redogörs det för vilken 

bild Sydsvenskan ger Malmöborna av sin stad. Tidningen kan alltså inte vara en exakt 

avspegling av verkligheten. Men med en balanserad rapportering kan den ge medborgarna en 

rättvis bild av samhället de lever i. 
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3.3 Nyhetsvärdering 

Bilderna som medierna visar av världen kan, som tidigare berört, aldrig motsvara ett 

genomsnitt av allt som sker. “Berättandet  i  medierna  bygger  alltid  på  ett  urval,  och  vilka  

händelser och skeenden som blir nyheter avgörs genom en komplicerad process som går 

under  samlingsnamnet  ‘nyhetsvärdering’”  (Nord  &  Nygren,  2002:94). 

 

Många har forskat om begreppet nyhetsvärdering och försökt definiera vad en nyhet är och 

vad som krävs av en händelse för att den ska bli en nyhet. Bengt Johansson (2004) har i 

antologin Medierna och demokratin redogjort för hur forskningen har utvecklats det senaste 

seklet och redogjort för några av de främsta forskarnas syn på vad en nyhet är. Jag kommer 

här att ta upp några av de viktigaste modellerna inom forskningsfältet som Johansson (2004) 

berört. De ligger nära varandra i tankesätten, men antalet kriterier som krävs skiljer sig åt. 

 

1922 gav sig journalisten Walter Lippman på ett försök till definition (refererad i Johansson, 

2004). Han menade att det som krävs för att något ska bli en nyhet är att den väcker känslor 

hos mottagaren och erbjuder en viss mån av identifikation. 

 

1969 presenterade kommunikationsforskaren Henk Prakke en modell för nyhetsvärdering. 

Prakke talar om tre avstånd som påverkar nyhetsvärdet hos en artikel; det handlar om avstånd 

i tid, rum och kultur (refererad i Johansson, 2004). Han menade alltså att händelser som 

nyligen har skett, har skett i närheten geografiskt sett och är lätt för människor att relatera till - 

ligger nära kulturellt - har större chans att bli nyheter. Omvänt innebär det enligt Prakkes 

modell att händelser som har skett för en längre tid sedan, har skett långt borta och inte är 

något som människor lätt kan relatera till, har mindre chans att bli nyheter (Johansson, 2004). 

 

1987 kom Pamela J. Shoemaker, Tsan-Kuo Chang och Nancy Brendlinger med en modell 

med flera olika dimensioner (refererad i Johansson, 2004). De menar att det finns tre 

grunddimensioner i begreppet nyhetsvärdering; att nyheter handlar om olika sorters 

avvikelser, att nyheter handlar om ämnen som är socialt betydelsefulla och att nyheter är 

sådant som är nytt och geografiskt nära. 

 

1989, två år senare, var Håkan Hvitfelt - professor i journalistik - den förste inom svensk 

forskning som blev stort uppmärksammad när han försökte sammanfatta det centrala för hur 

något blir en nyhet (refererad i Johansson, 2004). Han urskilde åtta aspekter som gör det mer 
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sannolikt att något blir en nyhet, samtliga grundar sig till stor del på tidigare forskning, men 

med betoning på att det ska vara lätt att förstå. Enligt Hvitfelt har något en stor chans att bli en 

nyhet när det handlar om; 

 

 Politik, ekonomi, brott eller olyckor 

 Sådant som upplevs som viktigt och relevant 

 Avvikelser 

 Saker som utspelas på kort avstånd i de olika dimensionerna 

 Ämnen som är konsonanta med journalisternas och publikens värderingar 

 Eliter 

 Ämnen som är begripliga 

 Saker som berör enskilda personer 

 

Nyhetsvärderingen  varierar  självklart  beroende  på  vilken  redaktion  det  handlar  om,  “vad  

nyhetsvärdering är kan vi utläsa genom en analys av vilka händelser som presenteras i 

medierna”  (Hadenius,  Wadbring & Weibull, 2008:301). Det finns många åsikter både om vad 

som blir nyheter och om vad som bör bli nyheter. Denna studie ämnar visa både vad som har 

blivit till nyheter och vad som saknas i Sydsvenskans rapportering från Malmö. “Normer är 

inte oviktiga och kan mycket väl påverka nyhetsurvalet i den mån det finns möjlighet att 

välja, framför allt genom vad den som gör urvalet uppfattar vara intressant respektive viktigt 

för  publiken”  (Hadenius  m.fl.,  2008).  

 

3.4 Agenda setting 

I teorin om agenda setting, eller med svenska översatt dagordningsteorin, ligger fokus på 

mediernas roll. Tesen är att massmedierna berättar för oss vad som är viktigt. Ju mer 

uppmärksamhet ett ämne får, desto viktigare blir det för mottagarna, menar Renita Coleman, 

Maxwell McCombs, Donald Shaw och David Weaver (2009). 

 

Coleman m.fl. (2009) skriver om hur Walter Lippman anses ha lagt grunden till teorin med 

sin bok Public opinion, i vilken han presenterade teorin om att nyhetsmedierna konstruerar 

vårt sätt att se på världen. Men först 50 år senare gav Maxwell McCombs och Donald Shaw 

teorin namnet agenda setting, eller dagordningsteorin. 
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Coleman m.fl. (2009) tar upp hur McCombs i sin avhandling från 2004 konstaterar att 

medierna inte medvetet försöker kontrollera mottagarnas tankar genom dess dagordning, men 

att det är en oundviklig biprodukt när medierna gör sitt dagliga urval av vilka nyheter som får 

plats och hinner produceras. Tidigare studier visar att mottagarna inte kan fokusera på för 

många nyheter samtidigt. Mediernas dagordning har trots det stor makt i att fokusera 

mottagarnas uppmärksamhet mot samhällsproblem som regering och andra institutioner 

skulle kunna lösa. Medierna bidrar här till att få mottagarna att vara överens om vad som är 

viktigt att fokusera på, hade alla fokuserat på olika saker skulle det vara svårt att åstadkomma 

något alls (Coleman m.fl., 2009). 

 

Den breda teorin har också blivit startskottet för vidare forskning på området. Den hittills 

beskrivna formen av mediernas dagordning kallas den första nivån, nivån där man studerar 

hur mycket uppmärksamhet ett visst ämne får. Den andra nivån av dagordningsteorin är att 

studera hur ämnen beskrivs. Tidigare forskning visar här att effekten ofta är densamma som 

på den första nivån; medierna sätter dagordningen och mottagarna antar ofta samma ton och 

åsikt som medierna visar. Massmedierna berättar alltså både vad vi ska tänka på och vad vi 

ska tänka om det, sett ur dagordningsteorins synvinkel (Coleman m.fl.,  2009).  ”Using  

Lippman’s  phrase  ‘the  pictures  in  our  heads’,  first-level agenda setting is concerned with what 

the pictures are about. The second level is literally about  the  pictures.”  (Coleman  m.fl., 

2009:150). 

 

Den andra nivån av dagordningsteorin jämställs av många med framing, inramningsteorin, 

och av andra inte. Inramningsteorin handlar om att medierna ramar in, fokuserar på, utvalda 

aspekter i en upplevd verklighet och låter dessa vara mer framträdande, enligt Coleman m.fl. 

(2009). Såväl inramning som andra nivån av dagordningsteorin handlar, som Walter Lippman 

uttryckte det i tidigare nämnda citat, om att ge mottagarna bilder av olika händelser, åsikter, 

platser och människor. 

 

I studier där man har studerat konsekvenserna av mediernas dagordning för mottagarnas 

åsikter har priming kommit fram. Det är en inriktning inom dagordningsteorin som ses som 

en förlängning av teorin och fokuserar på hur mediernas dagordning påverkar mottagarnas 

åsikter. Primingteorin föreslår att speciella uppmärksammade samhällsfrågor används vid 

utvärdering av politikerna, för att forma politiska åsikter, något som visade sig för första 

gången vid studier av Watergate-nyhetsrapporteringen (Coleman m.fl., 2009). 
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Det har gjorts mycket forskning inom teorin gällande faktorer som stärker eller försvagar 

mediernas dagordningsmakt. Exempelvis visar sig ämnen som man inte har någon egen 

relation till vara mer avgörande för dagordningsfunktionen. Ämnen som mottagarna själva 

känner till har medierna inte lika stor inverkan på. Ämnen som upplevs som viktiga, men där 

mottagarna känner att de saknar information, påverkas starkt av dagordningsfunktionen på 

grund av vårt behov av orientering. Likaså tar mottagare med högre utbildning i större 

utsträckning till sig mediernas budskap (Coleman m.fl., 2009). 

 

Hur mottagarna i Malmös tio stadsdelar tar till sig Sydsvenskans rapportering om staden ingår 

som tidigare nämnt inte i denna studie. Men när man studerar resultaten av denna studie är det 

viktigt att ha med sig en uppfattning om hur rapporteringen kan antas påverka mottagarna. 
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4. Staden och tidningarna 
4.1 Malmö 

1658 var året då Malmö blev svenskt, staden hade då ungefär 3 000 invånare. 354 år senare är 

Malmö Sveriges tredje största stad, med över 300 000 människor som bor där. Och staden 

fortsätter att växa. Bara under 2011 flyttade 19 400 personer till Malmö, även då 17 700 

flyttade därifrån. Det är en stad med stor mångfald. Ungefär 30 procent av invånarna är födda 

i utlandet och i staden finns 175 olika nationaliteter representerade. De största representerade 

grupperna kommer från Danmark, Bosnien, Irak, Jugoslavien och Polen. Genomsnittsåldern i 

Malmö är 36 år, fyra år yngre än genomsnittet i Skåne. Malmö styrs av en politisk majoritet 

bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Störst är 

Socialdemokraterna med 22 av 61 mandat i kommunfullmäktige (Malmö stad, odaterad). 

Under de första decennierna i efterkrigstiden sågs Malmö på många sätt som en föredömlig 

stad. Staden låg i täten med sin sociala, politiska och ekonomiska utveckling och var en av 

Sveriges ledande industristäder (Stigendal, 1999). I dag är staden mer känd för Turning torso, 

Nordens högsta bostadshus, som når hela 190 meter upp i luften. Malmö är också känt för sin 

högskola med sina 24 000 studenter och slutligen så finns Öresundsbron. Sedan bron stod klar 

år 2000 har över 62 miljoner fordon passerat över den, för att inte tala om de 28 500 

tågresenärer som varje dag åker mellan Malmö och Köpenhamn (Malmö stad, odaterad). 

 

4.1.1 Segregationen 

Mikael Stigendal (1999) är fil. Dr i sociologi och kartlade under ett decennium segregationen 

i Malmö. Redan i mitten av 1960-talet, trots stadens framstående industriutveckling, började 

samhällsklyftor uppstå och forskarna började använda begreppet segregation när de talade om 

staden (Stigendal, 1999). Klyftorna ökade under resten av 1900-talet, trots stora satsningar 

hos politikerna för att motverka segregationen.  

 

Men segregation är inget som uppstått i modern tid i Sverige, utan kommer från den nya 

typen av klyftor som uppstod i snabbt växande städer under 1800-talet när människor med 

liknande sociala bakgrunder flyttade till samma stadsdelar (Stigendal, 1999). Mest känt för sin 

segregation är en av de snabbast växande städerna i västvärlden – Chicago. På tio år 

fördubblades antalet invånare i Chicago och forskningen om segregation, om moderna 

storstäders sociala strukturer och uppdelning av människor, tog sin start här. 

Forskningsinriktningen kom så småningom att kallas Chicago-skolan. 

Begreppet segregation brukar ofta felaktigt tolkas som ett uttryck för fattigdom, social misär 
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och elände. Men här måste man skilja på dessa sociala skillnader och på segregation. 

Segregation är nämligen något som uppstår när sociala och geografiska skillnader 

sammanfaller. En stad är alltså segregerad när någon form av socialt avskild grupp lever i ett 

geografiskt avgränsat område (Stigendal, 1999). Att segregation handlar om invandrartäta 

områden där många lever på socialbidrag är en annan vanlig missuppfattning av begreppet. 

Det handlar om hur områden förhåller sig till varandra. 

 
Segregation uppstår genom relationer mellan olika områden. Bara när motsatta sociala förhållanden 

råder i geografiskt åtskilda områden kan vi tala om segregation. Enskilda områden är inte 

segregerade i sig själva. Segregation uppstår genom motpoler, vilka var för sig är socialt sett 

tämligen homogena. Segregation handlar så att säga inte bara om Rosengård, utan i minst lika hög 

utsträckning om Limhamn-Bunkeflo. (Stigendal, 1999:28-29) 

 

När det gäller geografisk segregation brukar det inom forskningen ofta handla om boendet 

(Stigendal, 1999). Det kallas för boendesegregation när människor som är socialt avgränsade 

bor i olika områden. Geografisk segregation kan också handla om exempelvis skola eller 

arbete. När det gäller sociala skillnader inom segregation har etniska skillnader ofta stått i 

centrum (Stigendal, 1999).  

 

Hur Malmös tidningar framställer de olika stadsdelarna påverkar kanske inte i direkt mening 

segregationen. Men det påverkar hur väl de boende i en segregerad stad kan förstå varandra, 

och i förlängningen kan tidningarna bidra till att segregationen luckras upp, med avstamp i 

avtagande geografisk segregation. Segregationen utgör därför en viktig anledning till att 

studera tidningarna. 

 

4.1.2 Stadsdelarna 

Malmö stad är sedan den 1 januari 1996 indelad i tio stadsdelar. Varje stadsdel ansvarar för 

förskola och grundskola, äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade, individ- och 

familjeomsorg, lokal fritidsverksamhet, stadsdelsbibliotek och lokal kultur. ”Syftet  med  

stadsdelarna är att utveckla och stärka den lokala demokratin och därmed öka dina 

möjligheter som medborgare att påverka förhållandena i ditt eget område”, skriver Malmö 

stad på sin hemsida (odaterad). Inspirerad av Nord och Nygren (2002) har jag valt ut några 

faktapunkter om stadsdelarna. I Tabell 1, på följande sida, är invånarantal och disponibel 

medelinkomst avrundat till jämna hundratal. Procentangivelser är avrundade till hela procent.  
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Informationen om antal invånare, förvärvsarbetande, disponibel inkomst, andel utlandsfödda 

och invånare med eftergymnasial utbildning är framtagen till mig av Malmö stads 

stadsdelskontor (se Bilaga 1 & Bilaga 2) och baserad på Statistiska centralbyråns mätningar. 

Andel utlandsfödda och antal invånare är baserat på mätningar 2012. Övrig information är 

från 2010.  

 

Antalet anmälda brott i stadsdelarna kommer från statistik framtagen genom 

Brottsförebyggande rådets hemsida (odaterad). Siffrorna gäller år 2012, men är ännu 

preliminära. Ett visst bortfall finns för brott där det saknas uppgift om stadsdel. Sökningen är 

gjord  med  variablerna  “totalt  antal  brott”,  “i  samtliga  stadsdelar  var  för  sig”  och  separat  för  

“maj”  och  “november”. Anmälda brott per 10 000 invånare är uträknat av mig. 

 

Antalet grundskolor och förskolor gäller de kommunala i stadsdelarna. Utöver dem finns det 

privata alternativ samt varianter såsom öppna förskolor, familjedaghem, nattförskolor och 

allmänna förskolor. De är inte inräknade här eftersom alternativen inte förekommer i samtliga 

stadsdelar och när de gör det varierar det huruvida de är i kommunal regi eller inte (Malmö 

stad, odaterad). Särskolor och skolor för barn med autism är inte heller inräknade av samma 

anledning. Antal förskolor respektive grundskolor per 10 000 invånare är uträknat av mig.



  
 

  
 

 
 

  20 (67) 
 

Tabell 1. Stadsdelarna 

 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn/ 
Bunkeflo 

Oxie Rosengård Södra 
Innerstaden 

Västra 
Innerstaden 

Antal invånare 45 300 43 400 19 800 32 700 14 900 41 500 12 300 23 700 34 500 32 800 

Förvärvsarbetande * 67 % 50 % 75 % 60 % 62 % 73 % 68 % 36 % 58 % 75 % 

Disponibel medelinkomst ** 197 400 kr 141 100 kr 225 400 kr 174 400 kr 176 100 kr 260 400 kr 193 000 kr 117 000 kr 147 500 kr 229 200 kr 

Andel utlandsfödda 25 % 48 % 21 % 33 % 30 % 15 % 24 % 60 % 34 % 14 % 

Eftergymnasial utbildning * 58 % 27 % 35 % 33 % 36 % 51 % 28 % 21 % 48 % 58 % 

Antal anmälda brott i maj 

Anmälda brott i maj/capita *** 

1 412 

31,2 

617 

14,2 

292 

14,7 

404 

12,4 

252 

16,9 

779 

18,8 

111 

9,0 

355 

15,0 

861 

25,0 

354 

10,8 

Antal anmälda brott i nov 

Anmälda brott i nov/capita *** 

1 222 

27,0 

622 

14,3 

228 

11,5 

390 

11,9 

252 

16,9 

1 585 

38,2 

129 

10,5 

311 

13,1 

682 

19,8 

305 

9,3 

Antal förskolor 

Antal förskolor/capita *** 

37 

0,8 

28 

0,6 

12 

0,6 

23 

0,7 

10 

0,7 

43 

1,0 

10 

0,8 

23 

1,0 

29 

0,8 

18 

0,5 

Antal grundskolor 

Antal grundskolor/capita *** 

8 

0,2 

10 

0,2 

6 

0,3 

7 

0,2 

6 

0,4 

13 

0,3 

4 

0,3 

5 

0,2 

4 

0,1 

5 

0,2 

* av stadsdelens invånare mellan 20 och 64 år. 
** per år, för stadsdelens invånare mellan 20 och 64 år. 
*** räknat per 10 000 invånare. ”Per  capita”  är  latin  och  betyder  ”per  person”,  eller  ordagrant  ”efter  huvuden”.
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4.2 Tidningarna 

Jag valde att studera just tidningen Sydsvenskans rapportering i Malmö eftersom det är den 

tidning som har störst upplaga och störst hushållstäckning i Malmö kommun 

(Tidningsstatistik AB, odaterad). För att få en uppfattning om Sydsvenskans storlek följer 

nedan en presentation av de två stora dagstidningarna som finns i Malmö. 

 

Sydsvenskan, från början Sydsvenska dagbladet snällposten, grundades år 1848 och ges ut sju 

dagar i veckan (Nationalencyklopedin, odaterad). Den 29 april 1870 gavs tidningen för första 

gången ut under namnet Sydsvenska dagbladet, den var då Skånes första sexdagarstidning. 

Tre årtionden senare blev Sydsvenskan en sjudagarstidning och Lundaredaktionen tillkom 

(Sydsvenskan, 2011). Tidningen hade under 2011 en upplaga på 111 000 tidningar per 

utgivningsdag (Tidningsstatistik AB, odaterad). Tidningen själv uppskattar att över 300 000 

människor läser papperstidningen varje dag och att tidningens hemsida, sydsvenskan.se, har 

400 000 unika besökare per vecka (Sydsvenskan, 2012). I Malmö kommun hade tidningen 

samma år en hushållstäckning i Malmö kommun på 30,4 procent (Tidningsstatistik, odaterad). 

Tidningen är oberoende liberal och Bonnier AB är huvudägare. Sydsvenskan ingår i en 

koncern som i dag består av Sydsvenska dagbladets AB som är moderbolag, samt 

gratistidningarna City Malmö, City Lund och bemanningsföretaget Kompetens i Skåne 

(Sydsvenskan, 2012). 

 
Skånska dagbladet är andratidning till Sydsvenskan och hade under 2011 en upplaga på 29 

500 tidningar per utgivningsdag (Tidningsstatistik, odaterad). Tidningen fokuserar på att det 

som rapporteras ska vara jämt fördelat över södra Skåne, medan Sydsvenskans huvudsakliga 

fokus är i Malmö och Lund. I Malmö kommun hade Skånska dagbladet under 2011 en 

hushållstäckning på 3,1 procent, ungefär en tiondel av Sydsvenskans täckning. Skånska 

dagbladet grundades år 1888 och är i dag en sjudagarstidning. Tidningen är centerpartistisk 

och ägs av den lokala centerrörelsen (Nationalencyklopedin, odaterad). Tidningen själv 

uppskattar att 94 000 läsare i 17 kommuner i södra Skåne läser tidningen och att deras 

hemsida, skanskan.se, besöks av ungefär 90 000 unika besökare i veckan. I AB Skånska 

dagbladet ingår också systertidningarna Norra Skåne och Laholms tidning, samt 

rotationstryck, arktryckeri och resebyråverksamhet (Skånska dagbladet, odaterad). 
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5. Metod 
Metoderna jag har valt att använda är inspirerade från studien Medieskugga (Nord & Nygren, 

2002). Jag har valt att studera rapporteringen först med en kvantitativ innehållsanalys, för att 

få en tydlig bild av hur rapporteringen är fördelad när det gäller såväl mellan stadsdelar, som 

ämnen och källor. Jag har sedan valt att studera utstående mönster närmare genom en 

kvalitativ textanalys. På så sätt har jag kunnat studera såväl vad som rapporteras, som på 

vilket sätt det rapporteras. Genom en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod minskar 

svagheterna med varje metod till viss del (Nord & Nygren, 2002). Fördelen med den 

kvantitativa innehållsanalysen är att man med tydligt definierade kategorier kan studera ett 

större material och att någon annan som studerar samma material med sannolikhet får samma 

resultat (Nord & Nygren, 2002). Den kvantitativa analysen har i denna studie använts som en 

grund till valet av de texter som har studerats närmare kvalitativt. Fördelen med den 

kvalitativa ansatsen är att man inte bara får kunskap om vad som skrivs utan även om 

exempelvis texternas underliggande budskap, språk och beskrivningar (Hultén, 2000). 

 

5.1 Urval 

Jag valde att studera två tvåveckorsperioder av Sydsvenskans Malmö-rapportering. Jag valde 

att studera de båda tvåveckorsperioderna med ett halvår emellan, detta för att få empiri från 

både vår och höst. Valen föll på maj och november. Närmare bestämt den 1-16 maj och den 

1-16 november. Båda perioderna innebär 14 dagar vardera då den 1 maj och den 3 november 

var tidningsfria dagar. Detta är två månader då inga stora nyhetshändelser har påverkat 

Malmö-rapporteringen, något jag har velat undvika eftersom jag ville studera 

vardagsjournalistiken. Jag ville studera vardagsjournalistiken eftersom stora nyheter ofta kan 

förklaras med nyhetsvärderinsgprinciper, medan jag upplever att det i vardagsjournalistiken 

finns större utrymme för val av nyheter, människor och platser. Jag ville även undvika 

sommar och jul eftersom det oftast händer mindre som enligt nyhetsvärderingens principer 

anses värt att rapportera om och på så sätt skapar en oproportionerlig fördelning stadsdelarna 

emellan, enbart på grund av avsaknaden av nyheter och bristen på valmöjligheter. Jag valde 

att samla in data från hela tvåveckorsperioder eftersom en eventuell snedfördelning dagligen, 

orsakad av exempelvis stora nyhetshändelser, spelar mindre roll i ett veckoperspektiv. Som 

jag tagit upp i delkapitel 3.3, om nyhetsvärdering, måste man som nyhetsredaktion beakta det 

som händer och ge det utrymme, så en viss snedfördelning per dag är att vänta. Artiklarna jag 

har studerat erhölls direkt från Sydsvenskans tidningsarkiv. 
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5.2 Materialavgränsningar 

I Sydsvenskans C-del, där Malmö-rapporteringen finns, bevakas även Lund och det som 

tidningen kallar Omkretsen. Omkretsen är tidningsdelens sidor där rapportering från 

kranskommunerna återfinns. Jag har enbart studerat sidorna som berör Malmö i C-delen. 

Men även på Malmösidorna har jag fått göra avgränsningar. Jag valde att inte inkludera 

“Meny  för  äldre”  samt  åsiktstexter  såsom  krönikor  och  vad  som  i  Sydsvenskan  kallas  

“Analys”  och  “Kommentar”,  samt  insända  debattartiklar  som  ligger  under  vinjetten  “Debatt  

Malmö”. Detta eftersom det inte är nyhetsmaterial. Även rättelser och förtydliganden 

exkluderades, eftersom de innebär en upprepning av samma nyhet, vilket skulle snedvrida 

fördelningsresultaten. Jag har även valt att utesluta TT-texter, texter skrivna av nyhetsbyrån 

Tidningarnas telegrambyrå, eftersom det är Sydsvenskans egen rapportering studien handlar 

om. Värt att nämna om dessa avgränsningar är att det har förekommit totalt två åsiktstexter 

och två TT-texter under dessa 28 dagar. Insändare och menyer har däremot frekvent 

förekommit. 

 

I empirin har det till största del varit blandade vardagsnyheter, så som det ser ut i de flesta 

tidningar under en vanlig vecka. Dock har det förekommit två olika följetonger som har tagit 

extra stor plats i tidningarna, jag beskriver därför dessa närmare nedan samt redogör för vilka 

kategorier de två har placerat sig under.  

 

5.2.1 Serieskytten 
Något som har färgat rapporteringen i, framförallt, skånska medier under 2012 är fallet med 

den så kallade serieskytten – Peter Mangs. Eftersom jag ville studera vardagsjournalistiken 

försökte jag göra ett urval som i största möjliga mån föll utom ramen för denna rapportering.  

 

Tidig vår 2012 handlade mycket rapportering om omhäktningar av Mangs och den 14 maj 

satte rättegången igång. Den pågick fram till mitten av juli och efter det har det fortsatt med 

psykundersökningar och överklagande år 2012 ut. Jag har, med stöd i sökningar på 

Sydsvenskans webbplats på  ordet  ”serieskytten”  (Sydsvenskan, 2012) och  ”Mangs”  

(Sydsvenskan, 2012) inte kunnat finna två perioder med ett bra avstånd från varandra som 

inte behandlar ämnet alls. Mangs förekommer inte alls i empirin från november, men under 

den studerade perioden i maj valde Sydsvenskan att göra grundliga artiklar om allt med fallet 

inför den kommande rättegången. Allt ifrån skisser på hur rättssalen såg ut till möten med 

offren och redogörelser av bevismaterial. Det var en stor satsning från Sydsvenskans sida och 
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eftersom det inte har handlat om en återkommande händelse, utan i stället om aktiva val från 

redaktionens sida att gräva djupare, har jag valt att räkna in materialet. Men jag väljer även att 

här ge en djupare förklaring till vad det har inneburit att ha med det i empirin. 

 

Texterna om Mangs har inte påverkat viktningen stadsdelarna emellan, eftersom de har 

placerats  i  kategorin  ”hela  Malmö”. Källor i texterna har varierat, men samtliga texter har 

placerats  i  kategorierna  ”artikel”,  ”brott  och  olyckor”  och ”negativt”. Totalt har 27 artiklar om 

Mangs förekommit i empirin. 

 

I kapitel 6. Resultat och analys, där jag redogör för resultatet av studien, är det alltså viktigt 

att ha med sig reflektionen om att detta hårt fokuserade fält alltså inte påverkar hur 

fördelningen stadsdelarna emellan ser ut. Däremot har tidningens fokus på serieskytten alltså 

bidragit  till  att  det  har  funnits  fler  texter  av  typen  ”artikel”,  fler texter i kategorin  ”brott  och  

olyckor”  och  att  det  finns  fler  ”negativa”  texter. 

 

5.2.2 Sydsvenskan granskar gymnasievalet 
I empirin från november hade Malmö-delen under några dagar en följetång som gick under 

vinjetten  ”Vi  granskar  gymnasievalet”.  Följetongen berörde både Malmö, Lund och 

Omkretsen. Jag har när det gäller artiklar under denna vinjett valt att ta med dem som berör 

Malmö, Lund och Omkretsen tillsammans, samt dem som enbart berör Malmö. Jag valde att 

ta med det i empirin eftersom det även i detta större perspektiv är relevant att studera hur 

Malmös olika stadsdelar framställs och, liksom gällande serieskytten, är detta en del av det 

textmaterial som redaktionen har valt att fylla Malmö-sidorna med. En av anledningarna att 

tidningen studerar gymnasieval på detta plan kan vara att elever i städerna har rätt att välja 

gymnasieutbildning i vilken stad de vill. Många ungdomar från Malmö läser således 

exempelvis i Lund. Analysen av vinjetten fick utfallet att samtliga texter var av typen 

”artikel”  och  placerades under  kategorin  ”hela  Malmö”, således har inte heller denna följetong 

påverkat fördelningen stadsdelarna emellan. 

 

5.3 Den kvantitativa delstudien 

Jag började med att studera materialet med utgång i en kvantitativ innehållsanalys. För att 

kunna besvara min grundläggande frågeställning huruvida Sydsvenskans rapportering från 

Malmös olika stadsdelar ger en rättvis bild, delade jag i kapitel 1.1 upp frågeställningen i sex 

delfrågor. I den kvantitativa analysen har jag sökt svar på de fem första; alltså hur stor plats de 
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olika stadsdelarna får, vad det rapporteras om, vem som får komma till tals, huruvida 

rapporteringen domineras av positiva eller negativa nyheter samt huruvida rapporteringen kan 

anses vara proportionerligt fördelad. För att studera detta skapade jag ett kodschema (se 

Bilaga 3) där jag ställde följande frågor; 

 

 Vilken typ av text är det?   

 Vilken stadsdel handlar artikeln huvudsakligen om? 

 Vilken typ av ämne handlar det huvudsakligen om? 

 Huvudsaklig källa? 

 Vad är det för typ av nyhet? 

 

För att ta ställning till hur stor plats stadsdelarna får studerade jag hur mycket det skrivs om 

varje stadsdel. Jag avgjorde vilken typ av text det handlade om, samt placerade in texterna i 

hemmahörande stadsdel. För att kunna avgöra vad det rapporteras om placerade jag in 

nyhetsmaterialet i ämneskategorier, där valet av kategorier så väl som definitioner är 

inspirerade av Nord och Nygren (2002). För att studera vem som får komma till tals utgick 

jag från de tio vanligast förekommande källorna som Nord och Nygren (2002) redogjorde för 

i sin studie. Texterna bedömdes sedan efter vilken den huvudsakliga källan i texten var. Jag 

bedömde även huruvida nyheterna var positiva eller negativa. De mest utmärkande mönstren 

jämförde jag sedan med de fakta jag tidigare tagit fram om stadsdelarna, redovisade i Tabell 

1, för att kunna bestämma huruvida rapporteringen kan anses vara proportionerligt fördelad.  

 

Slutligen ställde jag upp stadsdelarna mot ämneskategorierna, källorna och kategorin 

positiva/negativa nyheter i bivariata analyser för att studera utmärkande mönster stadsdelarna 

emellan. 

 

Nedan redogör jag för vilka definitioner jag har använt för de olika kategorierna och ger 

exempel på vilken typ av texter som hamnat under kategorierna och eventuella problem och 

reflektioner kopplade till dem. Att så stor plats ägnas åt detta är dels för att tydligt visa på att 

vilken kategori varje artikel är placerad i är väl genomtänkt, och även för att ge en kort 

introduktion till hur Sydsvenskans rapportering från Malmö har sett ut under den studerade 

perioden. Men först krävs en förklaring av det i variablerna förekommande ordet 

“huvudsakligen”. 
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5.3.1 Begreppsdefinition: Huvudsakligen 
Huvudsak:  “viktigaste  faktor  eller  omständighet  bland  ett  flertal  aktuella”  

(Nationalencyklopedin, odaterad). 

 

Det som har avgjort vilken geografisk placering texterna har hamnat under, samt vilket ämne 

det handlar om och vilka källor som får komma till tals, har varit vad texten huvudsakligen 

handlar om. Om texten har berört flera stadsdelar har den placerats under  kategorin  “två  eller  

flera  stadsdelar”.  Om  texten  på  ett  övergripande  plan  har  handlat  om  hela  staden  har  den  

placerats  under  kategorin  “hela  Malmö”. I övrigt har texterna placerats in i de olika 

stadsdelarna efter den kända information som har funnits. När det gäller variabeln 

“huvudsakligt  ämne”  har det ämne som varit mest framträdande och exempelvis genomsyrat 

rubrik, och vilka källor man har valt, ansetts som huvudsakligt. Ett exempel är texter som 

handlar om trafikfrågor, där politiker ofta har kommit med förslag till lösningar. Har texten 

inte främst handlat om politikers olika idéer, utan om ett problem i trafiken i sig, har det 

hamnat  under  kategorin  “trafikfrågor”. 

 

Gällande  variabeln  “huvudsaklig  källa”  har  den  källa  som  kan  anses  huvudsakligen  bära 

texten valts. Det förekommer alltså fler källor än de som redogörs för under kategorin 

“huvudsaklig  källa”, kategorin har varit avsedd att indikera vilka källor man låter ta störst 

plats i rapporteringen. Om en huvudsaklig källa exempelvis är en politiker, så har en eventuell 

andra källa fått betydligt mindre utrymme i texten. Har det inte gått att tydligt utläsa vilken 

den  huvudsakliga  källan  är,  har  texten  placerats  under  kategorin  “oklart”. 

 

5.3.2 Text 
Jag valde att studera vilken typ av text det handlar om för att få en uppfattning om hur stort 

utrymme olika ämnen, stadsdelar och källor ges. Jag valde att låta gränsen mellan notis och 

artikel avgöras av antalet tecken, detta då jag efter att ha bekantat mig med empirin upptäckte 

att skillnaden ofta var en fråga om redigeringsval. Ibland var texter i klassiskt notisformat, 

alltså placerade på enkel spalt utan ingress, byline, bild eller bildtext, över 1 000 tecken långa. 

Medan texter i klassiskt artikelformat, alltså över flera spalter, med ingress, byline, bild och 

bildtext, endast ett par hundra tecken långa. Eftersom jag var ute efter hur stort utrymme 

stadsdelarna ges valde jag alltså att avgränsa med hjälp av textlängd, gränsen drog jag vid 700 

tecken. Utdragna citat, faktarutor och små korta redogörelser om exempelvis vid vilka 

tidpunkter rån har skett har räknats in i de stora artiklarna som det handlar om. En ny text har 
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ansetts börja då det förekommit en ny rubrik, även om den nya texten är en fortsättning på en 

tidigare sådan, fast med en annan vinkel. 

 

5.3.3 Stadsdel 
De tio stadsdelarna motsvarade varsitt variabelvärde. Ofta har placeringen varit enkel, 

exempelvis när det har handlat om brott eller kulturevenemang i stadsdelen i fråga. Utöver de 

tio stadsdelskategorierna använde jag mig av kategorin ”två  eller  flera  stadsdelar”  samt 

nedanstående kategorier; 

 

 Hela Malmö, ingen särskild stadsdel. Artiklar som berör hela staden och inte handlar om 

en specifik stadsdel. Exempelvis i en artikel från den 15 november (analysenhet 2804) 

där tidningen skriver om ett nytt kriminellt gäng som har etablerat sig i Malmö. 

 

 Oklart. Under kategorin hamnade de få artiklar där plats inte anges. Ett exempel är i en 

artikel från den 6 november (analysenhet 1905) där  ett  möte  har  ägt  rum  i  ”Folkets  hus”.  

Det finns sju sådana i Malmö. Ett annat exempel är när platsbeskrivningen har varit en 

väg som rör sig genom flera stadsdelar. 

 

5.3.4 Ämne 
Texterna har i studien kategoriserats efter vilket huvudsakligt ämne de handlar om. Nedan 

redogör jag för vad som har placerat sig under de elva kategorier som har använts. 

 

 Brott och olyckor. Under kategorin hamnade alla typer av brott, olyckor såsom bränder, 

samt brottsrelaterade åtal och domar. Överfall, rån och misshandlar dominerade. 

 

 Kultur och fritid. Nyheter från kulturinstitutioner och kulturevenemang, såsom 

ljusshowen i Centrum,  “by  Light  2012”,  som  det  berättas  om  i  en artikel från den 2 

november (analysenhet 1602). Även fritidsfrågor om exempelvis lekplatser och 

ungdomsidrott. 

 

 Skola/utbildning. Pedagogik och kunskapsresultat. Ett exempel är hur många lärare det 

bör finnas per elev, vilket tas upp i en artikel från den 12 november (analysenhet 2501). 
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 Politik. Rapportering från kommunfullmäktige, nämndmöten och extrainsatta möten 

politikerna emellan. Hur framtidens Malmö ska vara indelat, i stadsdelar, stadsområden 

eller inte alls, diskuteras flitigt. Prioriteringar i politiken inför valet 2014 har även 

kommit upp, exempelvis i en artikel från den 6 november (analysenhet 1905) där 

Socialdemokraterna fastslår att de ska ta tydligare ställning inom sjukvårdspolitiken. 

 

 Trafikfrågor. Planerade vägbyggen och fartkontroller. Ett annat exempel är i en artikel 

från den 6 november (analysenhet 1909) där miljöförvaltningens utredning vittnar om 

lägre kvävedioxidhalt vid Värnhemstorget, tack vare omläggning av trafiken. 

 

 Boende och byggande. Texterna handlar ofta om nybygge, framförallt i Centrums 

stadsdelsområde Västra hamnen. Men kontrasterna är stora inom kategorin, och texter om 

fallfärdiga bostäder och för höga hyror i Rosengårds Herrgården är också många. 

 

 Sociala frågor. Inom kategorin finner man äldreomsorg och problem bland unga, såsom 

alkohol. Exempelvis i en artikel från den 2 november (analysenhet 1601) där unga 

berättar om hur lätt det är att få tag på en langare i Malmö. 

 

 Ekonomi och arbetsmarknad. Jobbchanser för unga och äldre. Exempelvis i en artikel 

från den 9 november (analysenhet 2207) där det rapporteras att Malmö stad satsar 193 

miljoner på kommunala praktikplatser till unga. 

 

 Sjukvård. Främst problem med sammanslagningen av Malmös och Lunds sjukhus, 

numera Sus. För få platser och exempelvis förseningar i och med sammanslagningen, 

som i en artikel från den 4 maj (analysenhet 308). 

 

 Vardagsfrågor. En del lokalhistoria, och många olika sorters mässor och högtider. Även 

vardagsproblem. Ett exempel i vardagen är i en artikel från den 4 november (analysenhet 

1703) där kommunens gräsklippare har kört ner en brevlåda. 

 

 Övrigt. Ämnen som inte platsat in ovan. Exempelvis i en artikel från den 1 november 

(analysenhet 1504) där tidningen berättar om bildelar som Tullverket i stället bedömt 

vara avfall. 
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5.3.5 Källa 
Texterna har även kategoriserats efter vem som är den huvudsakliga källan. Kategorierna som 

har  använts  är  “politiker”,  “företagare”,  “forskare/expert”,  “dom/annan  offentlig  handling”,  

“polisväsendet/rättsväsendet/räddningstjänst”,  “kommun-/landstings-/länsstyrelsetjänstemän”, 

“oklart”, samt följande kategorier: 

 

 Brukare/berörda. Intressant att notera om denna kategori är att det i enstaka fall även har 

hamnat politiker och tjänstemän här. Det gäller när texten alltså handlar om brukaren/den 

berörda, och denna exempelvis är politiker till yrket. Ett exempel är när kommunalråd 

Ilmar Reepalu (S) i en artikel från den 8 november (analysenhet 2111) anklagas för jäv 

och således intervjuas. Vanligast i kategorin är dock berörda privatpersoner, som 

exempelvis fått höjd hyra, dålig vård eller blivit felaktigt bedömda i skolan. 

 

 Medborgare. Olika människor som förekommer i artiklar och uttalar sig. Exempelvis 

under kulturevenemang eller angående planer på nya byggen. 

 

 Ej angivet. Kategorin “ej  angivet”  förekom  ofta  i  analysen.  Denna kategori har jag använt 

då det inte har funnits någon direkt anföring, direktutdrag ur dom eller annan offentlig 

handling, eller på annat sätt utskriven källa. Även då det ofta kan antas att källan till 

notiser om exempelvis förvaltningsdomar är just själva domen så har jag enbart velat 

ange källa om jag som läsare har varit helt säker på den. Det har varit en viktig 

kontrollvariabel för mig själv, för att bibehålla den viktiga vetenskapliga grunden och 

inte bygga val på antaganden, tidigare kunskap eller underförstådda budskap. 

 

 Övrigt. Ytterst få texter hamnade här. Men till kategorin hör exempelvis platsreportage, 

där journalisten själv är källan. 

 

5.3.6 Positivt/negativt 
För en mer översiktlig bild av om positiva eller negativa nyheter dominerar delade jag 

slutligen in texterna i en av följande tre kategorier; 

 

 Positiv. I kategorin finns bland annat kulturevenemang. Men även texter som föreslår 

lösningar på problem.  
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 Negativ. Under kategorin har främst brott och olika typer av olyckor hamnat. Även texter 

med människor som hamnat i kläm socialt. 

 

 Neutralt/svårbestämt. Under denna kategori hamnade de flesta politiska artiklar. Vad som 

är bra enligt den ena sidan är ofta dåligt enligt den andra. Här hamnade även artiklar där 

ett problem tas upp för första gången, även om det har löst sig, som exemplet i en text 

från den 5 november (analysenhet 1803) “Elev  nekad  undervisning  – friskola  får  kritik”,  

där det visade sig ha varit dåligt att eleven nekas undervisning men bra att skolan 

kritiseras. Har artikeln däremot varit fokuserad på en lösning har den placerats i kategorin 

positivt. Ett annat exempel är i en artikel från den 7 november (analysenhet 2003) där 

man berättar att familjedaghem räddas, men att ekonomin är svår. 

 

5.4 Den kvalitativa delstudien 

För att kunna svara på den sista delfrågan i denna studie, vilka bilder som ges av de olika 

stadsdelarna och hur det ser ut bakom siffrorna, valde jag att närmare studera några texter 

med den kvalitativa och tolkande metoden massmedieretorisk textanalys. Vad som skrivs, 

vilket jag har studerat med den kvantitativa ansatsen, har ofta sin förklaring i normer på 

redaktionen, vem och vad som finns tillgängligt och framförallt i de kriterier som finns för 

nyhetsvärdering. Hur något skrivs, vilket är det jag har studerat med den kvalitativa ansatsen, 

grundar sig i  ett  val  gjort  av  skribenten.  “Att  framställa  världen  i språklig form är en aktiv 

handling, ett sätt att ta ställning och göra vissa påståenden i stället för andra, att göra 

semantiska  val.  Vi  vill  något  och  det  avspeglas  i  hur  vi  uttrycker  oss”, skriver Johanna Ledin 

och Ulla Moberg om varför man studerar något med den textanalytiska metoden (2010:153).  

 

Texterna som har studerats valdes med stöd i de slutsatser som kunde dras av den kvantitativa 

delstudien. De presenteras tillsammans med den kvantitativa delstudien i kapitel 6. Resultat 

och analys. Totalt studerade jag 14 texter med den kvalitativa metoden. Exempel på två av 

dessa finns i Bilaga 5 och Bilaga 6. Vid mitt val av texter att studera med den 

massmedieretoriska textanalysen ville jag lyfta fram de som styrker mina kvantitativa 

slutsatser. Flera av de mönster som den kvantitativa studien visat har att göra med ett tydligt 

fokus på Centrum och texter som handlar om flera stadsdelar eller hela Malmö, som en följd 

av det handlar hälften av de kvalitativt analyserade texterna om just Centrum och flera 

stadsdelar/hela Malmö. Detta eftersom det har funnits anledning att jämföra rapporteringen i 

andra stadsdelar med dessa. Den andra hälften av de kvalitativt analyserade texterna är från 
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Rosengård, Kirseberg och Oxie. Alla stadsdelar är inte representerade i den kvalitativa 

analysen då jag inte sökt visa exempel från alla, utan att, som tidigare nämnt, lyfta fram 

exempel som stärker mina kvantitativa resultat. Därför har valet inte gjorts baserat på stadsdel 

utan på bäst lämpade texter. Britt Hultén (2000) erbjuder en förklaring till hur valet i 

kvalitativ analys kan gå till: 

 
Hur börjar en textanalys? När jag läser en text får jag ofta ett första spontant intryck. Texten griper 

tag i mig, kanske för att de människor som skildras blir särskilt intressanta, att ett budskap slår 

igenom, att några formuleringar biter sig fast, men kanske också för att jag vagt känner att det finns 

ett fel någonstans, fast jag har svårt att på rak arm sätta fingret på det. (Hultén, 2000:96) 

 

Hultén (2000) belyser hur denna kvalitativa metod grundar sig i ens egen förförståelse, 

kunskaper och tolkningar, men att metoden för den sakens skull inte är subjektiv. Hon 

understryker  hur  ”systematiken  i  frågeställningen,  noggrannheten när det gäller att 

exemplifiera och visa vad som ger underlag för tolkningen är viktiga delar för att förhindra 

subjektivitet”  (Hultén,  2000:7). Jag har i min analys använt mig dels av en del av de 

utgångspunkter som Britt Hultén (2000) föreslår och dels av en del av de punkter som 

Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén (1999) använder sig av. Nedan redogör 

jag för de frågor med vilka jag har studerat texterna, även då Lundgren m.fl. (1999) betonar 

att denna typ av analys inte kan göras med ett fastställt frågeformulär. “Därför  måste  

analysmodellen  vara  så  pass  flexibel  att  den  kan  anpassas  efter  den  enskilda  texten”  

(Lundgren m.fl. 1999:53). Frågorna nedan är alltså de jag har använt mig av för att studera 

texterna, men de har visat väldigt olika dimensioner av texterna och ska därför betraktas som 

utgångspunkter för analysen, inte ett förbestämt schema där samma fråga genererar samma 

typ av svar i två olika texter, såsom man kan förvänta sig av en kvantitativ ansats. Alla frågor 

har inte heller varit relevanta för alla studerade texter. 

 

 Vad handlar texten om? Grundhandlingen i texten. Positiv, negativ? Problematiseras det 

som skildras, finns en dold argumentering och färdiga slutsatser? 

 

 Vilka framställningsformer används i texten? Direkt anföring, miljöbeskrivningar, 

referat, reflektion eller ställningstaganden? 
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 Hur ser sakförhållandena ut i texten? Vilka sakbeskrivningar finns? Fakta, källor? 

Konkret eller abstrakt språk? 

 

 Hur ser scenerna ut? Dramatiska eller odramatiska miljöer? Mycket detaljer?  

 

 Hur ser människorna i texten ut? I vilken egenskap får de framträda och vem är de? Talar 

de med anföringsverb? Vad får de säga, eller inte säga? Följdfrågor? Hur knyts 

miljöskildringen till människorna i texten? Används de som konkreta exempel? Vem får 

komma till tals – skillnader i klass, kön, etnicitet, ålder? 

 

 Hur ser textens språk ut? Är meningarna frågande, uppmanande, påstående? Dominerar 

vissa ordklasser? Värdeladdade ord? Schabloner, modeord? 

 

5.5 Metod-, material- och analyskritik 

När det gäller tillvägagångssättet i studien så har jag utgått från i princip samma 

frågeställningar, samt har använt mig av några av de metoder, som Nord och Nygren (2002) 

har använt sig av i sin tidigare forskning på området. Tack vare det har jag stöd i en stor 

studie, väldigt lik den jag själv har genomfört. Som tidigare nämnt söker jag också minska de 

nackdelar som kan finnas med kvantitativ respektive kvalitativ metod genom en kombinering 

av dem båda, en så kallad metodtriangulering. 

 

En möjlig brist i reliabiliteten är  användningen  av  begreppet  “huvudsakligen” i den 

kvantitativa delstudien. Det finns en risk att någon annan skulle göra en annan värdering än 

den jag har gjort gällande vilka de huvudsakliga källorna, stadsdelarna och ämnena är. En 

annan möjlig brist är att de variabelvärden som förekommer exempelvis under kategorin 

“huvudsaklig  källa”  är  utvalda  med  hänsyn  till  vilka  de  vanligast  förekommande  källorna  var  

i Nords och Nygrens (2002) studie. Jag har inte märkt att något alternativ saknas, men 

analysenheter  har  placerat  sig  under  variabelvärdet  “övrigt”  både  när  det gäller källor och 

ämnesområden, där kunde man ha haft fler alternativ. 

 

Gällande urvalet så representerar empirin två skilda perioder under året, det har på så sätt 

blivit en viss spridning. I Nords och Nygrens studie (2002) använde de sig av empiri från tre 

veckor i sträck. Jag har i denna studie använt mig av fyra veckors material. En möjlig brist 

som kan påverka validiteten i urvalet är dock att stora händelser i Malmö, som påverkar hela 
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Sverige, ibland placeras i Sydsvenskans A-del. Det är också möjligt att empirin hade visat på 

andra mönster om jag hade valt att studera texter från sommar och vinter. Jag sökte efter fyra 

veckor då inga större nyhetshändelser dominerade rapporteringen, för att få en bild av hur det 

ser ut i den vardagliga rapporteringen. Eftersom jag inte lyckades finna två bra perioder som 

under året inte behandlade serieskytten i Malmö kan detta ha påverkat resultatet. Dels har det 

påverkat de kategorier som nämns i delkapitel 5.2.1, och dels kan det ha påverkat på det sättet 

att texter om serieskytten har tagit plats för andra nyhetshändelser som normalt sett skulle ha 

kommit med. Hade det varit tidsmässigt möjligt skulle denna studie även, för bästa möjliga 

uppfattning av vilken bild som ges av Malmös stadsdelar, ha inkluderat såväl Skånska 

dagbladet som gratistidningar, radio och tv. 

 

När det gäller redovisningen och analysen av resultaten i kommande kapitel 6. Resultat och 

analys har jag i tabellerna som presenteras nedan valt att avrunda till heltal. Att göra det ger 

ofta utfallet att den totala procentsumman i kolumnerna blir 99 procent eller 101 procent 

totalt. Jag har ändå valt att använda mig av heltal för att de ska vara så lätta som möjligt att 

läsa, men det blir alltså inte exakt 100 procent i alla kolumner. 
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6. Resultat och analys 
6.1 Geografisk fördelning 

Som en första del av resultaten redogör jag i Tabell 2 för hur fördelningen av texter ser ut 

stadsdelarna emellan. Tabellen visar att minst antal texter handlar om Oxie, Husie och 

Kirseberg, här bor också minst antal invånare, vilket ses i Tabell 1. Men värt att anmärka är 

att dessa tre minsta stadsdelar vardera utgör två procent av texterna. Medan den stadsdelen 

med flest antal invånare, Centrum, utgör 17 procent av texterna. Centrum får alltså ungefär 

åtta gånger så stor plats, men det bor inte åtta gånger så många invånare i Centrum som i 

någon av de tre minsta stadsdelarna. Det bor, vilket ses i Tabell 1, mellan dubbelt och tre 

gånger så många i Centrum jämfört med de minsta stadsdelarna. Slutsatsen blir därför att även 

om stadsdelarna ges plats efter storlek är platsen varje stadsdel får inte proportionerlig.  

 

Det som också sticker ut i Tabell 2 är hur Centrum och nyheter övergripande för hela eller 

flera delar av Malmö utgör över 50 procent av nyheterna totalt, det är här tyngdpunkten i 

rapporteringen ligger. De övriga nio stadsdelarna och kategorin “Oklart” får alltså 

tillsammans mindre utrymme totalt än vad Centrum och övergripande nyheter får. 

 
Tabell 2. Geografisk fördelning av texterna 

Område Artiklar och notiser Andel 

Flera stadsdelar* 104 36 % 

Centrum 49 17 % 

Oklart 27 9 % 

Södra innerstaden 27 9 % 

Hyllie 18 6 % 

Rosengård 14 5 % 

Fosie 13 4 % 

Västra innerstaden 12 4 % 

Limhamn/Bunkeflo 10 3 % 

Oxie 7 2 % 

Husie 6 2 % 

Kirseberg 5 2 % 

Totalt 292 99 % 

* I tabellen är frågeformulärets kategorier “två  eller  flera  stadsdelar”  samt  “hela  Malmö” ihopslagna  under  kategorin  “flera  stadsdelar”. 
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6.2 Ämneskategorier 

Tabell 3 visar att de ämneskategorier som dominerar rapporteringen från Malmö handlar om 

brott och olyckor. En nyhetsprioritering som stämmer väl överens med de kriterier för 

nyhetsvärdering som finns. Tabellen visar att brott och olyckor i Malmö-rapporteringen, 

angivet i procent, har fått 20 gånger mer utrymme än sjukvård, tio gånger mer utrymme än 

politik och fyra gånger så mycket plats som skola och utbildning har fått. För att bättre kunna 

svara på huruvida det är proportionerligt ställde jag upp stadsdelarna och ämnesområdena mot 

varandra i en bivariat analys, som ses i Tabell 4, för att få sedan kunna jämföra resultaten med 

den information jag tagit fram om stadsdelarna, redovisad i Tabell 1. 

 
Tabell 3. Ämneskategorier i texterna 

Ämne Artiklar och notiser Andel 

Brott och olyckor 118 40 % 

Boende och byggande 34 12 % 

Sociala frågor 26 9 % 

Skola/utbildning 25 9 % 

Kultur och fritid 20 7 % 

Vardagsfrågor 19 7 % 

Övrigt 17 6 % 

Politik 12 4 % 

Trafikfrågor 9 3 % 

Ekonomi och arbetsmarknad 7 2 % 

Sjukvård 5 2 % 

Totalt 292 101 % 
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Tabell 4. Ämnesfördelning I de olika stadsdelarna (%) 

 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn/ 
Bunkeflo 

Oxie Rosengård Södra 
Innerstaden 

Västra 
Innerstaden 

Flera 
stadsdelar* 

Brott och olyckor 31 46 67 44 40 33 29 57 43 42 38 

Boende och byggande 21 0 0 11 0 22 14 21 12 25 9 

Sociala frågor 4 8 0 0 0 11 0 0 8 8 11 

Skola/utbildning 6 38 17 6 20 11 0 7 0 0 11 

Kultur och fritid 8 8 17 22 0 0 14 0 12 25 3 

Vardagsfrågor 13 0 0 11 0 11 0 7 12 0 5 

Övrigt 2 0 0 0 0 1 43 7 8 0 8 

Politik 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 

Trafikfrågor 8 0 0 6 0 11 0 0 0 0 3 

Ekonomi och arbetsmarknad 4 0 0 0 40 0 0 0 0 0 3 

Sjukvård 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 

Totalt antal artiklar 49 13 6 18 5 10 7 14 27 12 104 

* I tabellen är frågeformulärets kategorier  “två  eller  flera  stadsdelar”  samt  “hela  Malmö” ihopslagna under  kategorin  “flera  stadsdelar”. 

 

Tabell 5. Positiva/negativa nyheter (%)  

 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn/ 
Bunkeflo 

Oxie Rosengård Södra 
Innerstaden 

Västra 
Innerstaden 

Flera 
stadsdelar* 

Positiva 43 31 17 28 0 34 29 7 38 33 16 

Negativa 44 62 50 50 60 33 29 79 43 58 49 

Neutralt/svårbestämt 15 7 33 22 40 33 43 14 19 8 35 

Totalt antal artiklar 49 13 6 18 5 10 7 14 27 12 104 

* I tabellen är frågeformulärets kategorier  “två  eller  flera  stadsdelar”  samt  “hela  Malmö” ihopslagna under  kategorin  “flera  stadsdelar”.
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6.3 Ämnesfördelning i stadsdelarna 

Tabell 4 visar flera tydliga mönster när det gäller vilka ämneskategorier som förekommer i 

rapporteringen från de olika stadsdelarna. De mest utstående är följande fem punkter; 

 

 Fokus på Centrum. Enbart i texter som ligger på ett allmänt plan och behandlar hela 

Malmö, eller flera stadsdelar, samt texter som handlar om händelser i Centrum finns 

samtliga ämnesområden representerade. 

 

I  Sydsvenskan  onsdagen  den  16  maj  finns  två  notiser  bredvid  varandra.  “Upprop  mot  

stinkande  sopstation  vid  skola”  (analysenhet 1407) lyder den vänstra rubriken som 

handlar om hur barn på en skola i Rosengård reagerar mot soptippen utanför skolan. På 

nästan  lika  stor  plats  bredvid,  dessutom  med  en  bild,  lyder  rubriken  “Miljövänligt  p-hus 

invigs”  (analysenhet  1408).  Texten  handlar om ett nytt parkeringshus i Centrums Västra 

hamnen. Ett olyckligt redigeringsval, men också en tydlig bild av hur skillnaderna i 

rapporteringen stadsdelarna emellan kan se ut. Och ett exempel på det tydliga fokuset på 

Centrum. Ett nytt parkeringshus i Centrum fick i detta fall lika stort utrymme som en 

soptipp utanför en skola i Rosengård. Inga människor förekommer i någon av notiserna 

och inga direkta anföringar finns, texterna är väldigt lika till utformningen. 

 

 Rapportering som helt saknas. I sju av tio stadsdelar saknas rapportering om sex eller 

flera ämnesområden helt. Detta av elva möjliga ämnesområden. Rapportering om mer än 

hälften av områdena saknas alltså helt i mer än två tredjedelar av Malmös stadsdelar. 

 

 Skolrapporteringen. Som ses i Tabell 1 finns det kommunalt fyra grundskolor och tio 

förskolor i Oxie, i Södra innerstaden finns det kommunalt fyra grundskolor och 29 

förskolor och i Västra innerstaden finns det kommunalt fem grundskolor och 18 

förskolor. Trots detta finns ingen rapportering inom kategorin skola/utbildning från 

någon av dessa tre stadsdelar. I de stadsdelar där det är som mest rapportering inom 

kategorin, i Fosie och Kirseberg, finns det också många både grund- och förskolor. Och 

överlag behandlas ämnet i större utsträckning i stadsdelarna än många andra kategorier. 

Men det är också så att ämnet berör en väldigt stor del av stadens befolkning och att det 

inte finns någon rapportering alls från skolor där så många barn går blir därför ändå högst 

anmärkningsvärt. 
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 Snedfördelningen av rapporterade brott. Som tidigare konstaterat är brott och olyckor det 

mest frekvent förekommande ämnet i Sydsvenskans Malmö-rapportering. När man 

studerar hur stor del av rapporteringen från varje stadsdel brott och olyckor tar blir det 

möjligt att jämföra med hur många brott som har anmälts i stadsdelen, som angivet i 

Tabell 1, och sedan ta ställning till om det är proportionerligt.  

 

I stadsdelen Husie har det under de studerade perioderna rapporterats om mer än dubbelt 

så många brott och olyckor som i stadsdelen Centrum. För att kunna svara på om 

skillnaderna beror på att verkligheten ser ut så eller om det beror på hur medierna 

uppfattar verkligheten krävs en jämförelse med de data vi känner till om stadsdelarna 

(Nord & Nygren, 2002). Och tittar man tillbaka på Tabell 1 visar det sig att det i maj och 

november har anmälts i snitt fem gånger så många brott i Centrum som i Husie. Där det 

har anmälts flest brott har man procentuellt alltså rapporterat om det som minst. Och 

omvänt, i Husie där det har anmälts minst antal brott, har man procentuellt rapporterat om 

flest. Den sneda fördelningen kan i Husies fall ha att göra med det låga antalet texter som 

överhuvudtaget producerats från stadsdelen. Men just eftersom det skrivs lite om Husie 

kan den sneda rapporteringen i större utsträckning förväntas ha en inverkan på bilden av 

stadsdelen. Fyra av sex möjliga artiklar från stadsdelen handlar om brott och olyckor. 

 

Näst flest brott och olyckor har det i empirin förekommit i stadsdelen Rosengård. Men 

Tabell 1 visar att det i verkligheten exempelvis har förekommit mer än dubbelt så många 

brott i Limhamn/Bunkeflo, trots att empirin visar att Sydsvenskan har rapporterat om 

nästan hälften så många i Limhamn/Bunkeflo, som i Rosengård. Minst antal rapporterade 

brott procentuellt förekommer i empirin i texter om stadsdelen Centrum. En snedfördelad 

brottsrapportering har tidigare konstaterats av såväl Nord och Nygren (2002) i 

Stockholm, som av Lind m.fl. (2010) i Göteborg och även av Gartberger och Rübsamen 

(2006) som studerade några stadsdelar i Malmö. 

 

En tänkbar anledning till snedfördelningen av rapporterade brott och olyckor är att man 

har behövt fylla ut tidningen med material och då vänt sig till polisiära nyheter, en tes 

som även Nord och Nygren (2002) håller för trolig när det gäller rapporteringen i 

Stockholm. Gällande texter i denna studie vittnar både en notis från Rosengård och en 

från Centrum om att de har skrivits i brist på annat material. En notis från Rosengård, i 

Sydsvenskan den 10 maj (analysenhet 910), har  rubriken  “19-åring greps med kraftiga 
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smällare”  och  handlar  om  hur  polisen  blivit  nerringd  av oroliga personer, orsaken var en 

19-åring med smällare. Lika stor plats fick en notis från Centrum i Sydsvenskan den 6 

november (analysenhet 1910) som inleds  “’Du  ska  lära  dig  blinka’,  sa  mannen  till  

busschauffören.  Då  blev  hon  arg  och  slog  honom  i  ansiktet”,  busschauffören  dömdes  till  

böter. Båda notiserna är skrivna utan direkt anföring och utan att problematiseras eller 

utvecklas. Man har byggt upp två dramatiska scener och båda texterna har en något 

ironisk underton. Ingen av notiserna lever upp till många av kriterierna inom 

nyhetsvärdering. 

 

 Boende och byggande. Den näst mest frekventa ämneskategorin i Tabell 4 är boende och 

byggande. Två av de stadsdelar där ämneskategorin utgör mer än en femtedel av 

bevakningen är i Centrum och Rosengård. Men här blir det intressant att närmare studera 

vad det skrivs om i ämnet.  

 

I Centrum ligger stadsdelsområdet Västra hamnen, känt för sin arkitektur. Texter som 

behandlar boende och byggande  i  Centrum  är  ofta  i  positiv  anda,  artikeln  “Malmö  från  en  

ny  horisont”  i Sydsvenskan den 1 november (analysenhet 1508) behandlar den utställning 

av byggmodeller som öppnats i Västra hamnen. Det är en positiv text, byggd på 

skribentens egna betraktelser, som består av miljöbeskrivningar och fakta om exempelvis 

öppettider. En odramatisk bild  av  en  nyöppnad  utställning.  Ordval  som  “studera”,  

“miljötänkande”  och  “konstruktion”  utmärker  texten.  I Sydsvenskan den 15 november 

(analysenhet  2807)  finns  rubriken  “MKB  vill  bygga  lägenheter  i  Västra  hamnen”,  även  

denna en positiv artikel som handlar om att det kommunala bostadsbolaget söker 

bygglov. Mest  utstående  i  artikeln  är  när  skribenten  skriver  att  “hittills  i  år  har  tusen 

bostäder  börjat  byggas  i  Malmö”  och  på  så  sätt  kopplar  bygget  i  Västra  hamnen  till  

bostadssituationen i resten av Malmö. Ett tredje positivt exempel på text om boende och 

byggande i Centrum är från Sydsvenskan den 16 maj (analysenhet 1404) där rubriken 

lyder  “Systembolag  till  påbörjat  hus”  och  egentligen  inte  handlar  så  mycket om 

Systembolaget som om lokalhistoria. Notisens början lyder;;  “Diligentia  har  hyrt  ut  en  

lokal i ett hus som just börjat byggas intill Ica Maxi. Huset ska ligga intill ett planerat 

torg med bostäder och kontor omkring. Här låg Malmömässan som tidigare var 

Saabfabrik  och  ursprungligen  byggdes  av  Kockums.”  En  trevlig  liten  notis  om  stadens  

historia. Som exempel på negativ text från Centrum finns i Sydsvenskan den 13 maj 

(analysenhet 1209)  en  artikel  med  rubriken  “Calatrava  anklagas  för  girighet” där 
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arkitekten Calatrava kritiseras av sitt hemland för att tjäna pengar på ett dåligt sätt på sina 

byggnader. Anknytningen till Malmö är att han är arkitekten bakom Turning torso, 

byggnaden som skulle kosta 900 miljoner men vars slutsumma blev 1,3 miljarder kronor. 

 

I en artikel från den 6 november (analysenhet 1907 & Bilaga 5) behandlas 

flyttströmmarna till Rosengård på ett helt uppslag. Artikeln börjar med att positivt berätta 

hur fler familjer flyttar till Rosengård och hur segregationen börjar luckras upp. Den 

problematiserar också att de familjer som väl flyttar dit inte ger stadsdelen en chans, utan 

väljer att handla i andra stadsdelar och placera sina barn i skolor i andra stadsdelar. 

Genom hela artikeln känns vinkeln positiv och som att Rosengård sakta men säkert håller 

på att förändras. Men det positiva flyttreportaget gör en helomvändning vid slutet. Och 

skribenten  avslutar  med  följande  ord;;  “Medan  lyckan  ler  hos  familjerna  vid  

blomstergatorna på gamla Rosengård ökar trångboddheten och hemlösheten på andra 

sidan Örtagårdsparken och Rosengårds herrgård. I augusti ansökte 246 familjer om akut 

hjälp  med  bostad.”  Artikeln  vänder  från  att  uppmärksamma  positiv  utveckling  inom  

integration till att belysa problemen i stadsdelen, och utan någon uppföljning. Det finns 

ingen kontext. Ingen uppföljning på det som skrivits, ingen kommentar och ännu mindre 

någon som undersöker förhållandena som man själv har pekat ut, med sig själv som källa. 

Resultatet  blir  ett  utpekande  av  att  “här  är  det  dåligt”  och  också  en  markering  av  att  “det  

inte  är  vårt  problem”, eftersom man inte följer upp utan endast kort berör problemen. Vad 

som här inte sägs blir tyvärr viktigare än det som sägs. Även om det som har skrivits är 

sant så krävs det att man reflekterar över och följer upp.  

 

I en annan artikel om Rosengård i Sydsvenskan den 11 november (analysenhet 2401) 

skrivs det om hyreshöjningar i stadsdelsområdet Herrgården. Men vid val av rubrik är det 

inte de höjda hyrorna som främst framhålls, utan vilken typ av människor som bor i 

stadsdelen.  “Även  de  som  har  jobb  kommer  att  ha  svårt  att  betala  så  hög  hyra”  lyder den. 

Man väljer alltså att främst framhäva ett bostadsproblem på att många i stadsdelen inte 

har jobb och att de som har jobb har lågavlönade sådana. 

 

I exemplen ovan ger varken de positiva eller negativa texterna om Centrum en dålig bild 

av boendesituationen. Medan varken de positiva eller negativa texterna om Rosengård 

lyckas ge en bra bild av boendesituationen. 
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6.4 Positiva/negativa nyheter 

Som ses i Tabell 5 resulterar ämnesfördelningen stadsdelarna emellan också i att det är stora 

skillnader i andelen positiva och negativa nyheter. Med undantag för två stadsdelar, Oxie och 

Limhamn/Bunkeflo, domineras rapporteringen från områdena av negativa nyheter. Ett 

mönster som går att utläsa är att flest artiklar, som tidigare konstaterats, handlar om Centrum. 

Och det är också här vi finner en av de jämnaste fördelningarna mellan positiva och negativa 

nyheter. Oxie och Limhamn/Bunkeflo har en lika bra fördelning, Oxie till och med bättre, 

men värt att notera är att det i dessa två stadsdelar har förekommit ungefär en femtedel så 

många texter som i Centrum. Och som tidigare konstaterat är det lättare hänt att det blir en 

ojämn rapportering ju färre texter som skrivs om en stadsdel. Just därför är det viktigt att vara 

extra vaksam om man väljer att rapportera lite från en stadsdel. Flera stadsdelar kan sägas ha 

hamnat i en geografisk medieskugga, och genom en rapportering där endast sju procent av 

rapporteringen från Rosengård och inga texter alls från Kirseberg är positiva riskerar Malmö-

redaktionen även placera dem i en social medieskugga, utsatta för ensidig rapportering. 

 

I Kirseberg, där inga positiva texter har förekommit, finns ett exempel från skolan. I 

Sydsvenskan den 6 maj (analysenhet 501 & 503) är först en artikel om en redovisad enkät 

som Malmö stad har gjort, där resultatet visar att många elever saknar arbetsro i skolan. I 

artikeln står ingenting om att det skulle handla om någon specifik stadsdel. I artikeln under 

har man besökt en skola för att fråga eleverna om deras arbetsro. Man kunde ha valt att 

besöka fyra skolor, man kunde ha valt att besöka skolor i Centrum. Men i stället valde man att 

besöka Segevångsskolan i Kirseberg och fråga fyra elever där. Artikeln har placerats under 

svårbestämt eftersom deras svar är olika, men den är en uppföljning på något som är dåligt.  

 

En artikel som står ut bland de negativa är en artikel under  vinjetten  “Grönområdens  

påverkan”  i  Sydsvenskan  den  2  maj  (analysenhet  106)  som  handlar  om  hur  flera  stadsdelar  är  

i behov av fler parker. Den första meningen i ingressen  lyder  “Malmö  är  en  segregerad  stad,  

även  när  det  gäller  grönska”.  Här  använder  man  ett  laddat  ord  och  befäster att staden är 

segregerad. Påståendet kommer från professor Skärbäck, ledare för gruppen på Sveriges 

Lantbruksuniversitet i Alnarp, som får uttala sig om segregation, utan att någon kunnig inom 

området segregation får kommentera. Med reportertext klargörs att Skärbäck förstår att 

bristen på parker i vissa stadsdelar inte är den enda anledningen till att Malmö är segregerat. 

“Men  parker  är  något  som  staden  kan  göra  något  åt,  säger  han”.  Här  har  man  tydligt  valt  att  i  

stället för att diskutera hur staden behöver mer grönska, ta upp att ojämnt mycket grönska 
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bidrar till segregation. Man låter Skärbäck påstå att Malmö stad i andra aspekter inte kan göra 

något åt segregationen, än en gång utan att någon får kommentera påståendet. Det målar upp 

en dyster bild av de stadsdelar som i artikeln tas upp som exempel på de som saknar grönska.  

 

Att uppmärksamma segregationen är här, precis som när det gäller artikeln om flyttströmmen 

till Rosengård, inte fel. Men för att det inte ska ge utfallet att negativa nyheter dominerar hade 

det krävts att texterna placerats i en tydlig kontext. Exempelvis i en artikelserie som vill 

beröra ämnet segregation, eller med motsidor i texterna så att de laddade uttrycken inte bara 

skrivs och inte får någon fortsättning, utan får kommenteras.
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Tabell 6. Huvudsakliga källor I de olika stadsdelarna (%) 

 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn/ 
Bunkeflo 

Oxie Rosengård Södra 
Innerstaden 

Västra 
Innerstaden 

Flera 
stadsdelar* 

Politiker 2 0 0 6 20 0 0 0 7 0 13 

Tjänstemän ** 4 0 0 0 0 10 0 7 7 8 3 

Företagare 2 0 0 0 0 0 14 0 4 0 3 

Brukare/berörda 24 23 0 6 20 30 14 36 15 17 19 

Medborgare 4 15 17 11 20 0 14 7 11 0 4 

Polis/rättsväsen/räddningstjänst 14 23 33 28 20 20 0 29 11 25 13 

Forskare/expert 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Dom/annan offentlig handling 12 8 0 11 0 20 29 14 15 17 20 

Övrigt 4 0 0 6 0 0 0 0 0 17 4 

Ej angivet/oklart *** 31 31 50 33 20 20 29 7 30 17 13 

Totalt antal artiklar 49 13 6 18 5 10 7 14 27 12 104 

* I tabellen är frågeformulärets kategorier  “två  eller  flera  stadsdelar”  samt  “hela  Malmö” ihopslagna under  kategorin  “flera  stadsdelar”. 

** Kommun-, landstings- och länsstyrelsetjänstemän. 

***  I  tabellen  är  frågeformulärets  två  kategorier  “ej  angivet”  samt  “oklart”  ihopslagna. 

 

Tabell 7. Artiklar/notiser (%)  

 Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn/ 
Bunkeflo 

Oxie Rosengård Södra 
Innerstaden 

Västra 
Innerstaden 

Flera 
stadsdelar* 

Artiklar 61 54 67 61 80 60 57 64 59 50 86 

Notiser 39 46 33 39 20 40 43 36 41 50 14 

Totalt antal artiklar 49 13 6 18 5 10 7 14 27 12 104 

* I tabellen är frågeformulärets kategorier  “två  eller  flera  stadsdelar”  samt  “hela  Malmö” ihopslagna under  kategorin  “flera  stadsdelar”.
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6.5 Källorna 

Vad som blir en nyhet påverkas av vilka källor som finns tillgängliga. Journalisterna måste ha 

en trovärdig källa att citera, och det kan vara en av anledningarna till att polis, rättsväsen och 

räddningstjänst toppar listan över mest använda källor i Nords och Nygrens (2002) studie i 

Stockholm. Samma sak gäller i denna studie, vilket presenteras i Tabell 6. De huvudsakliga 

källor  som  främst  förekommer  är  de  under  kategorierna  “polis/rättsväsen/räddningstjänst”, 

och även “brukare/berörda”  och  “dom/annan  offentlig  handling”. En av förklaringarna till att 

detta är de vanligast förekommande källorna kan också vara att de är nära till hands, att ringa 

polisen, hämta handlingar när man går diarierundor och tala med de berörda när man kommer 

till en plats där något har hänt är stora delar av journalistyrket. 

 

Det råder en bra balans i samtliga stadsdelar mellan hur mycket medborgare och berörda får 

komma till tals i jämförelse med polis och rättsväsendet. Men, precis som när det gäller 

ämneskategorier och andel positiva och negativa nyheter är det enbart i stadsdelen Centrum 

och i texter som berör flera stadsdelar eller hela Malmö som alla kategorier av källor är 

representerade. Än en gång måste slutsatsen bli att man skriver för lite om flera av Malmös 

stadsdelar för att rapporteringen inte ska vara ensidig när det gäller ämnen och källor. Och ju 

färre texter som skrivs desto mer spelar valet av ämne och källa roll. 

 

6.6 Typ av texter 

Tabell 7 visar att rapporteringen i samtliga stadsdelar domineras av artiklar, till skillnad från 

hur det såg ut bland dagstidningarna som ingick i Nords och Nygrens (2002) studie. Ett 

positivt resultat. Man kan förvänta sig en bättre skildring av stadsdelarna i artiklar än i notiser, 

eftersom fler dimensioner av området får plats, och att använda sig av mycket artiklar kan 

antas vara ett aktivt val av redaktionen. Redaktionen lyckas väl med att balansera hur många 

notiser i förhållande till artiklar som skrivs. ”Det  finns  inga  objektiva  sätt  att  välja  eller  skriva  

ens en notis. Varför en notis och inte en femspaltare? All journalistik är en fråga om val och 

bedömningar”  (Rosenberg,  2000:108). 

 

Men att använda sig av stora artiklar i rapportering från stadsdelar som man ofta missar när 

det gäller vardagliga ämnen såsom politik, trafik, sjukvård och ekonomi, visat i Tabell 4, kan 

bidra till att rapporteringen upplevs som än mer ensidig och att stadsdelen därför hamnar i en 

medial skugga. Oxie är, som visas i Tabell 2, en av de sämst representerade stadsdelarna.  



 45 

Men i Sydsvenskan den 13 november får stadsdelen stor plats då tidningen redogör för en 

studie som genomförts för att ta reda på hur trygga Oxieborna känner sig (analysenhet 2605 & 

Bilaga 6).  Med  stor  text  lyder  rubriken;;  “Oxiebor  otrygga  i  centrum”. I den stora texten får 

inga boende komma till tals, artikelns fakta bygger på en preliminär rapport, gjord vid Malmö 

högskola, och av texten framgår att 1 000 slumpvis utvalda Oxiebor mellan 16 och 85 år har 

svarat på undersökningens frågor. I vilken ålder merparten av de svarande är framgår inte, 

men det bör rimligen ha en viss inverkan på hur trygg man känner sig. Längst ner i artikeln 

finns en faktaruta där vilka de största otrygghetsfaktorerna rankas. De två faktorer som toppar 

listan är trafik och nedskräpning, inte rån eller någon annan typ av brott som man kanske 

föreställer sig genom att läsa rubriken. Läser man inte hela artikeln blir rubriken i detta fall till 

stadsdelens nackdel, det skapar en bild av en otrygg stadsdel. I artikeln bredvid (analysenhet 

2606 & Bilaga 6) får de boende dock komma till tals, men även här drar man på den ganska 

negativa  vinkeln  och  använder  en  rubrik  som  säger  ”Delade  åsikter  om  tryggheten”.  Om  man  

däremot läser artikeln så uttalar sig bland annat en som svarade på enkäten om att enkäten var 

”lite  spetsad  på  att  vi skulle  tycka  det  var  lite  otryggt  här”,  det  hade  varit  en  möjlig  rubrik  att  

använda i stället, för att ge två olika bilder. Det blir en ensidig bild av Oxie, eftersom 

stadsdelen i vanliga fall knappt syns i tidningen och här framställs som så negativ. 

 

Precis som när det gäller fördelningen av ämnen, källor och mellan stadsdelarna så behöver 

man tänka på helheten i rapporteringen och vilken bild den bidrar till av stadsdelen i fråga. 
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7. Slutsatser och diskussion 
Resultaten redovisade i kapitel 6. Resultat och analys visar på flera mönster i Sydsvenskans 

rapportering från Malmö. Efter att ha redovisat och analyserat empirin kommer jag i detta 

kapitel att diskutera vad resultaten kan betyda och vilka svar de ger på denna studies 

grundläggande frågeställningar. Jag redogör även för varför invandrarna inte har större plats i 

studien, diskuterar vems ansvar medieskuggan är och ger förslag på fortsatt forskning. 

 

7.1 Visas en rättvis bild? 

Denna studie utgår från den övergripande frågeställningen huruvida Sydsvenskans 

rapportering från Malmös olika stadsdelar visar en rättvis bild. Eller rättare sagt, studien utgår 

från den slutna frågan; Visar Sydsvenskans rapportering från Malmös olika stadsdelar en 

rättvis  bild?  Slutna  frågor  kan  besvaras  med  “ja”  eller  “nej”.  Svaret  på  denna  fråga  är  nej.  

Resultaten i denna studie visar på både social och geografisk medieskugga över delar av 

Malmö, en rättvis bild visas inte av alla stadsdelar. 

 

När det gäller fördelningen mellan stadsdelarna märks att ett tydligt fokus i Sydsvenskans 

rapportering från Malmö är nyheter från Centrum, något som bildar en social medieskugga för 

de som bor i Malmö, men inte känner sig som en del av Centrum.  “Det  tycks  som  om  

närheten  till  huvudstaden  blir  en  nackdel  för  dessa  kommuner”  skriver Nord och Nygren 

(2002:33) om samma typ av medieskugga som uppstått i Stockholms förorter. Att alla 

förväntas känna sig som en del av Centrum påverkar mängden rapportering från områden 

utanför  negativt,  “det  tränger  undan  den  bevakning  av  dessa  kommuner som normalt vore 

nyhetsjournalistiskt  motiverad”  skriver  Nord  och  Nygren  (2002:34)  om  den  centrumfixerade 

bevakningen i Stockholm. 

 

Två huvudsakliga problem finns med en rapportering vars fokus ligger i centrum i en stad. 

Det ena problemet är att nå ut till alla i staden. En stor del av invånarna i stadsdelarna som det 

rapporteras väldigt lite från, eller där det är väldigt ensidig rapportering, väljer att inte läsa 

tidningen eftersom de inte känner igen sig i rapporteringen från där de bor (Sandström, 2004). 

Det gör det svårare för de som bor i stadsdelen att veta vad som händer inom politik, skola, 

kultur, med mera. Det gör också att de i möten med boende i andra stadsdelar får svårare att 

föra de ofta kallade samtalen i lunchrummen, eftersom medierna till stor del skapar våra 

gemensamma referensramar (Nord & Nygren, 2002). 
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Det andra problemet har också att göra med mötet med de som bor i stadsdelar med bra 

rapportering. Det handlar om de negativa bilderna som har visats av den egna stadsdelen. 

“Bilderna  som  ofta  är  av  negativ  karaktär  påverkar  deras  möten  med  andra  människor  genom  

att  de  som  individer  tillskrivs  kollektiva  egenskaper”  skriver  Lasse  Sandström  (2004:19)  om  

hur invånarna i områden i medial skugga tvingas förhålla sig till de egenskaper som har 

tillskrivits området, när han tar upp ett exempel på en studie av Stockholms förorter 2001. 

Lasse Sandström (2004) exemplifierar just detta när han berättar om sin tid på Sydsvenskans 

stadsdelssatsning Tidningen Rosengård. Han beskriver hur schablonbilden av stadsdelen inte 

alls stämde med verkligheten. Han berättar om ett möte med stadsdelsbor med samma behov 

som  i  vilken  stadsdel  som  helst.  “Men  det  som  framförallt  slog  oss  var  att  Rosengårdsborna  

inte är en homogen grupp” (Sandström, 2004:81). 

 

När det gäller fördelningen mellan typen av nyheter och ämnen är rapporteringen från Malmö 

inte proportionerligt fördelad, men kanske är det inte rimligt att begära att alla ska känna att 

deras  intressen  får  plats  i  tidningen.  “Många  är  de  svenskar  som regelbundet hörs beklaga att 

just deras personliga intressen eller närliggande geografiska områden inte uppmärksammas 

tillräckligt  mycket  i  medierna”  skriver  Nord  och  Nygren  (2002:27).  Skälen  är  ofta de 

klassiska; brist på tid, brist på pengar, brist på personal. Men denna typ av snedfördelning är 

som tidigare berört inte det som innebär medieskugga i denna studie. Det handlar snarare om 

en följd av den nyhetsvärdering som alla redaktioner måste göra. Däremot är det faktum att 

rapporteringen om flera ämneskategorier helt saknas i flera stadsdelar, liksom flera sorters 

möjliga källor, ett tydligt bevis på att delar av Malmö är i en partiell geografisk medieskugga, 

i Sydsvenskans rapportering. Geografisk medieskugga, alltså när rapportering uteblir. Och 

även när den är ensidig, vilket den blir med ett så oproportionerligt fokus på brott och 

olyckor, samt med många ämnen som det inte rapporteras om. Det blir inte en rättvis bild. 

 
Valet av journalistisk berättelse är alltid ett subjektivt val, i de här sammanhangen oftast styrt av 

inomredaktionella förväntningar och koder, av ett slags journalistisk ideologi om man så vill. Som 

alla ideologier får den oss att betrakta världen, inte som den är, utan som den borde vara. Den 

belyser det vi bör se, och lägger i skugga det vi bör bortse från. (Rosenberg, 2000:18) 
 

Studien har visat på en tydlig tendens när det gäller negativa och positiva nyheter, där de 

negativa dominerar. Sandström (2004) beskriver hur många forskningsrapporter han har tagit 

del av visar på konsekvenserna av att ständigt uppmärksamma det negativa. Han beskriver hur 
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sådan rapportering gör det svårt för mottagaren att identifiera sig i rapporteringen, hur det 

skapar  otrygghet  och  fientlighet  mot  det  som  är  främmande.  “Massmedierna snarast förstärker 

de fördomar och attityder vi omges av än fungerar som katalysatorer för utveckling och 

förändring”  (Sandström,  2004:18-19). Och på grund av det är det så viktigt att rapporteringen 

om negativa ämnesområden i största möjliga mån speglar verkligheten. Det är viktigt att valet 

av nyheter är ett medvetet sådant, så inte någon del av Malmö framställs som värre än vad den 

är. Och som Nord och Nygren (2002) skriver, redogjort för i delkapitel 3.1 om medieskugga, 

kan en ensidig rapportering bidra till överskuggning av andra ämneskategorier, en tes som 

denna studie styrker.  

 

I flera av de analyserade texterna har det dessutom varit skribentens val att framhäva dem som 

negativa. Att tala om behovet av fler parker behöver inte leda till en text om hopplös 

segregation, precis som en text om flyttströmmen till Rosengård inte behöver sluta med att 

påminna om vad som ännu inte fungerar i stadsdelen. ”Det  finns  otaliga  sätt  att  iaktta  

verkligheten på, och otaliga  sätt  att  formulera  den  på”,  menar  Göran  Rosenberg  (2000:208). 

Han uttrycker även hur medierna, och då främst språket som används, är det som sätter 

agendan. ”På  frågan  hur  världen  ser  ut  finns  inget  svar  utan  språk.  Det  finns  naturligtvis  ingen  

fråga  heller”  (Rosenberg,  2000:205). Men skribentens sätt att med hjälp av språket leva upp 

till de kriterier som finns för nyhetsvärdering visar sig i denna studie i många fall vara det 

som bidrar till medieskugga, till ensidig rapportering. Det handlar främst om när skribenten i 

texter, egentligen helt oberoende av varandra, försöker framhäva fakta som mottagaren kan 

tänkas känna igen om området. Precis som journaliststudenten ombads att göra, återberättat i 

kapitel 2. Bakgrund. Lasse Sandström (2004) har reflekterat över fenomenet: 

 
För en journalist är det naturligt att sammanfatta och generalisera, söka konkreta exempel för 

kategorier samt att i rubriker koncentrera det man vill ha fram. Det ligger ingen illvilja bakom utan 

detta är helt enkelt metoder som används för att fånga läsarna och ge berättelserna relevans. 

(Sandström, 2004:36) 
 

Men en ännu viktigare reflektion står Göran Rosenberg för. Han menar att trots att det inte 

ligger någon illvilja bakom när det blir fel så har varje skribent en valmöjlighet. Allt handlar 

om att uppmärksamma problemet och ta sig an det. ”En  god  journalist märker språket; brottas 

med det, övervinner dess motstånd, utvinner dess kraft. En god journalist vet att också den 

mest konkreta händelse kräver hårt språkarbete”  (Rosenberg,  2000:207). 
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I en stad där geografisk såväl som social medieskugga ligger över flera stadsdelar har det man 

faktiskt berättar om lika stor betydelse som det man inte berättar om. Göran Rosenberg (2000) 

menar att språkets makt när det gäller att skapa bilder av världen vi lever i, vilka ord vi väljer 

att använda, märks som tydligast när vi  skriver.  ”Vad  vi  då  märker  är  att  det  inte  är  världen  

som uppenbarar sig för oss, utan det är vi som uppenbarar världen. Genom vårt språk blir 

världen till. Genom olika språk blir delvis olika världar till”  (Rosenberg,  2000:206). Bilderna 

som ges av Malmö handlar såväl om det som berättas som inte berättas. Felaktiga bilder ges 

av de stadsdelar där antalet rapporterade brott inte står i proportion till hur många som har 

anmälts. Medan en annan typ av felaktig bild ges av de stadsdelar där det knappt rapporteras 

om några brott alls, men där det sker många. “En  rättvis  bild”  är  inte  att  visa  allt,  men  att  

balansera rapporteringen och inte låta någon del hamna i skuggan. 

 

7.2 Medieskugga över invandrarna? 

Sandström (2004) studerade rapporteringen från Rosengård ur ett invandrarperspektiv; “Till  

dem som drabbas värst hör invandrarna. De bor i områden som mestadels beskrivs i negativa 

termer  och  den  skeva  nyhetsbevakningen  bidrar  till  att  förstärka  segregationen”  (Sandström,  

2004:19) konstaterade han för åtta år sedan. I hans studie är invandrarna en viktig faktor. En 

faktor som inte har tagits upp i stora mått i denna uppsats. Det finns en anledning till det.  

 

Den första meningen i Sandströms (2004) ord citerade ovan kan vara tvetydiga. Att 

medieskugga drabbar invandrare hårdare är ett sätt att tolka det. Och det är nog på många sätt 

sant. Att ta del av omvärlden är extra viktigt som ny i samhället, och väljer du då att inte ta 

del av rapporteringen eftersom området där du bor ändå inte är representerat så innebär detta 

självfallet ett problem. Och omvänt förstås, om områden där invandrare bor inte representeras 

vet de som bor i andra områden mindre om dem och det skapar segregation. Detta är en av 

aspekterna i konsekvenserna av medieskugga. Men Sandströms (2004) första mening, och 

framförallt den efterföljande, betyder i detta fall något annat. Han talar om att invånarna i de 

områden som ligger i en medial skugga i Malmö framförallt är invandrare. 

 

I delkapitel 4.1.2 Stadsdelarna presenteras Malmös olika stadsdelar. I Tabell 1 redogörs det 

för hur många i stadsdelarna som är födda i utlandet. Studerar man det procentuellt framgår 

det att 60 procent av invånarna i Rosengård är födda i utlandet. Mer än hälften av invånarna i 

stadsdelen alltså. Men studerar man antalet utlandsfödda så ser det plötsligt annorlunda ut. 

Det visas då exempelvis att det lever mer än 6 000 fler utlandsfödda i stadsdelen Fosie. 
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Och vid jämförelse av antal utlandsfödda i stadsdelarna och hur väl stadsdelarna är 

representerade visas ett helt annat mönster. En av de sämst representerade stadsdelarna i 

denna studie, Oxie, är också den stadsdel där minst antal utlandsfödda bor. Och i Centrum, 

den bäst representerade stadsdelen, bor det fjärde flest utlandsfödda i Malmö. Med detta som 

bakgrund har jag i denna studie inte funnit något stöd för att just invandrartäta stadsdelar är 

sämre representerade i Sydsvenskans Malmö-rapportering. 

 

Att studera hur många utlandsfödda jämfört med svenskfödda som kommit till tals i empirin 

har dock inte varit en del av denna studie. Men, för att återknyta till den tvetydiga meningen, 

så kan snedvriden rapportering drabba invandrarna hårdare. En av studierna som såväl jag 

som Sandström (2004) har tagit del av pekar mot just detta och tydliggör också varför det 

invandrarfokus som bland annat Sandström (2004) har hållit också är väldigt viktigt att forska 

inom. I en SOU-rapport från 1999 skriver Ingela Wadbring och Lennart Weibull (1999) 

sammanfattande att: 

 
För att kunna delta i samhällslivet som helhet är det viktigt att kunna använda det språk som finns i 

det nya landet – vilket man tar till sig genom att bland annat använda medier. Detta är särskilt viktigt 

i fråga om dagstidningar genom att dessa av tradition har en nyckelroll i det svensk politiska 

samtalet och därmed fungerar som en viktig beståndsdel i den svenska demokratin.  

(Wadbring & Weibull, :255-256) 

 

7.3 En ansvarsfråga 

“Dagstidningar  och  demokrati  hör  ihop”  slår  Lasse  Sandström  fast  (2004:68).  Därför  är  

medieskuggan ett problem. Ett problem för såväl integration som demokrati och utveckling i 

samhället. Har medierna ett ansvar? Många identifierar sig med Centrum och läser därför 

gärna om kulturevenemang i stadsdelen. Det krävs mer för att samma typ av evenemang i de 

mindre stadsdelarna ska få en plats i tidningen. Nyhetsvärderingen går att förstå. Men ur 

medieskuggans perspektiv gör nyhetsvärderingen att bilden av stadsdelen blir snedvriden. Är 

det mediernas ansvar att se till att bilderna av samhället är korrekta eller räcker det att ge 

korrekta nyheter? “Nyhetsjournalistiken  tillmäts  stor  vikt  i  samhället.  Den  är  inte  fiktiv,  den  

eftersträvar objektivitet och balans, och den har betydelse för vilka idéer som dominerar det 

offentliga  samtalet”  (Sandström,  2004:13).  Det är, i slutet av denna studie, min bestämda åsikt 

att Malmö-redaktionen i sina val av nyheter och språk kan bidra till ett bättre integrerat 

Malmö. Tidningen kan ge en rättvis bild av staden; En stad där stadsdelarna inte är så olika 
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som de framställs. Lasse Sandström (2004) har talat med sju experter om medier och 

integration  och  drar  framförallt  en  slutsats  av  samtalen;;  “De  är  alla  ense  om  att  medierna  är  

viktiga för integrationen i samhället, och i förlängningen för demokratin, men att tidningar, 

radio och  teve  inte  tar  sin  uppgift  på  allvar”  (Sandström,  2004:69).  Slutsatsen  i  min  studie  är  

att Sydsvenskan kan minska segregationen, men de gör det inte i dag. Frågan är bara om det 

ligger på deras axlar att lösa problemet. 

 

Eller är det ett politiskt ansvar?  “Det  är  beklagligt  att  denna  medieskugga  existerar,  men  det  är  

också egendomligt hur den har kunnat uppstå och fortsätta att existera utan att någon 

egentligen  har  brytt  sig  om  fenomenet”  konstaterar  Nord  och  Nygren  (2002:256).  Att  

journalistiken är en av  de  viktigaste  grundstenarna  i  en  demokrati  är  ofta  sagt.  “Sverige  är  i  

dag en mediecentrerad demokrati där medierna betyder oerhört mycket för hur väl demokratin 

fungerar”  (Nord  &  Nygren,  2002:256).  Med  det  sagt bör intresset för en mer rättvis bild i 

medierna ligga högt på prioriteringslistan hos politikerna. 

 

Eller är det mottagarnas eget ansvar att se bortom mediernas rapportering och själva ansvara 

för att skapa sig en verklighetstrogen bild av samhället de lever i. Hanna Cinthio (2012) 

avslutade sin debattartikel på sydvsenskan.se såhär: 

 
Var och en av oss har makt och ansvar där vi befinner oss. Det finns inget frikopplat samhälle utan 

oss; vi är samhället. Det finns inget Malmö utan Malmöbor. Vi måste välja vilka vi vill vara och 

styra våra liv och forma vårt sammanhang när vi kan, annars gör någon annan det åt oss.  

(Cinthio, 2012) 

 

7.4 Reflektioner och förslag till vidare forskning 

Det behövs mer forskning på området, det behöver tydligare belysas hur medierna inte klarar 

sitt demokratiska uppdrag. Forskningen som finns är fragmenterad och med olika 

infallsvinklar. Vidare forskning likt denna studie med öppna frågeställningar vore lämplig. 

Forskningen bör beröra fler städer i Sverige. Studier har redan visat på problem i Sveriges tre 

största städer; Malmö, Göteborg och Stockholm, men det krävs också forskning om mindre 

städer för att ta reda på om medieskugga förekommer även där. Med sådan forskning som 

utgångspunkt kan man närmare studera medieskuggans effekter med utgångspunkter så som 

mångfaldsperspektiv, könsperspektiv och maktperspektiv. Sedan krävs det att ansvarsfrågan 

reds ut, och i förlängningen att den ansvaret ligger på får resurser till att agera.  
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Kanske är svaret att ansvaret ligger på så väl redaktioner som politiker och mottagare. 2012 

var ett tufft år för mediebranschen med stora nedskärningar, eftersom annonsförsäljningen 

som de flesta redaktioner är beroende av gick dåligt. Kan man begära full demokratiskt 

proportionerlig och rättvis täckning av tidningarna med dessa bantade redaktioner? Kan man 

lägga ett stort demokratiskt ansvar på redaktionerna och samtidigt lämna deras överlevnad i 

annonsörernas händer? Sydsvenskans avgående chefredaktör och ansvarige utgivare 2012 

skrev i december samma år en debattartikel i Dagens nyheter om ämnet. Han skriver under 

rubriken När det offentliga ekosystemet slutar surra om  att  “i praktiken har annonserna 

finansierat det mesta av innehållet i en svensk morgontidning, medan prenumerationen har 

täckt tryck och distribution. I praktiken, skulle man kunna tillägga, finansierar annonser 

indirekt  en  stor  del  av  hela  offentligheten” (Dagens nyheter, 2012). Han skriver om hur staten 

måste sluta placera tidningarnas nedskärningar under  kategorin  “tidningskris”: 

 
Därför  är  det  nog  verkligen  missvisande  att  tala  om  ”tidningskris”.  Det  är  som  att  i  stället  för  att  tala  

om klimatförändringarna enbart tala om de stigande havsnivåerna. Dagspressens kris är 

offentlighetens kris, inget branschfenomen. Det hade varit utmärkt om denna kris enbart varit en 

fråga om värderingar och inte om reda pengar. Då hade den klassiska offentligheten kunnat läka sig 

själv med en vital och djuplodande debatt, kanske kunnat ta det nödvändiga klivet in i den digitala 

framtiden med gott mod. (Dagens nyheter, 2012) 

 

Målet med denna studie var att ta reda på om det visas en rättvis bild av Malmös stadsdelar, 

eller om medieskuggan som Lars Nord och Gunnar Nygren (2002) kartlade i Stockholm även 

existerade i Malmö. Det vet vi nu att den gör. Det som kvarstår är att göra något åt det. Jag 

avslutar denna studie med samma ord som Nord och Nygren (2002). Ord som är över 200 år 

gamla, men väl värda att repetera och som förhoppningsvis påminner om vikten av att se 

medieskuggan och mediernas överlevnad som ett problem för demokratin, integrationen och 

hela samhället.  År  1787,  sagt  av  USA:s  tredje  president,  Thomas  Jefferson;;  “Were  it  left  to  

me to decide whether we should have a Government without Newspapers, or Newspapers 

without  a  Government,  I  should  not  hesitate  a  moment  to  prefer  the  latter”.  
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9. Bilagor 
1. Statistik om utbildning, förvärvsarbetande och medelinkomst 

Framtagen och sammanställd av: Necmi Incegül, Malmö stadskontor (2012-11-22). 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)  
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2. Statistik om Malmöbor födda i utlandet samt total folkmängd 

Framtagen och sammanställd av: Elisabeth Pålsson, Malmö stadskontor (2012-11-23). 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 
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3. Frågeformulär och kodschema 
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4. Datamatris 
 

 
  

ID#nummer: V1 V2 V3 V4 V5
101 2 11 9 3 2
102 2 6 1 5 2
103 2 11 4 1 1
104 2 2 3 4 1
105 1 6 1 8 2
106 2 12 6 6 2
107 2 13 1 5 2
108 2 11 4 1 3
201 2 1 6 3 2
202 2 13 7 7 2
203 2 12 6 7 3
204 2 11 1 7 2
205 2 1 1 3 2
206 2 1 4 1 3
207 1 9 1 5 2
208 1 10 1 5 2
209 2 11 2 4 1
210 2 9 4 1 3
211 1 1 1 9 2
212 2 9 6 1 1
301 2 11 1 3 2
302 2 11 11 1 2
303 2 10 6 3 1
304 1 13 7 8 3
305 1 13 1 8 2
306 2 11 4 1 3
307 2 13 3 8 3
308 2 11 9 3 3
309 2 11 8 2 1
310 2 11 6 1 1
311 1 11 11 8 2
312 1 11 11 8 2
401 2 11 1 7 2
402 1 1 2 8 1
403 2 5 1 5 2
404 2 11 1 2 2
405 2 11 1 5 2
406 1 10 6 3 3
407 1 6 6 8 3
408 1 11 11 8 3
409 2 1 8 4 1
410 1 4 3 8 3
501 2 11 3 7 3
502 2 11 3 1 3
503 2 5 3 4 3



 60 

 
  

504 2 1 7 3 3
505 1 1 11 3 1
506 2 11 10 7 3
507 2 11 6 1 1
508 2 1 6 3 3
509 2 6 5 7 3
510 1 1 1 8 2
511 2 1 7 7 3
512 2 3 2 4 1
601 2 4 1 5 2
602 1 5 1 8 3
603 1 13 1 8 3
604 1 11 2 8 1
605 2 4 2 4 1
606 2 11 1 9 2
701 2 11 1 5 2
702 2 11 1 8 2
703 2 11 1 5 2
704 2 11 1 3 2
705 2 11 1 6 2
706 2 11 1 3 2
707 1 11 1 8 2
708 1 11 1 8 2
709 2 11 1 7 2
710 2 11 1 7 2
711 2 6 1 5 2
712 2 1 3 7 3
713 1 13 1 8 2
714 2 4 1 5 2
715 2 4 1 7 2
716 2 12 6 11 3
717 2 1 6 2 1
718 1 13 1 7 2
719 1 2 3 8 1
720 2 11 7 7 2
801 2 11 5 11 1
802 2 11 10 7 3
803 2 1 1 5 2
804 1 2 3 7 2
805 1 11 10 7 1
806 1 11 7 3 1
807 1 7 2 8 1
808 2 11 1 7 2
809 2 11 1 6 2
810 2 11 1 5 2
901 2 12 3 3 3
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902 2 9 6 3 3
903 1 4 1 8 2
904 2 1 10 3 1
905 2 11 1 8 2
906 2 3 1 9 3
907 2 9 1 5 2
908 2 4 2 4 1
909 2 12 5 3 2
910 1 8 1 8 2
911 1 1 1 8 2
1001 2 4 1 5 2
1002 2 2 1 5 2
1003 1 13 1 5 2
1004 1 3 1 5 2
1005 1 9 1 8 2
1006 2 8 10 3 1
1007 1 8 1 5 2
1008 2 11 1 5 2
1009 1 13 1 7 2
1010 1 1 10 8 2
1011 1 7 1 8 2
1012 2 4 6 3 1
1013 2 2 3 4 1
1101 2 2 3 3 2
1102 2 1 6 3 1
1103 2 2 1 3 2
1104 2 11 11 3 3
1105 2 11 1 5 2
1106 2 11 1 3 2
1107 2 11 4 7 2
1108 1 13 1 8 3
1109 1 1 5 8 2
1201 2 5 8 3 2
1202 1 1 6 8 1
1203 1 9 1 7 2
1204 1 1 3 8 3
1205 1 10 2 8 1
1206 1 9 11 8 1
1207 1 11 9 7 2
1208 2 11 1 3 2
1209 2 1 6 7 2
1210 2 1 2 3 1
1211 1 13 1 10 2
1301 2 6 10 3 1
1302 2 13 6 3 2
1303 2 11 1 10 2
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1304 2 10 7 11 2
1305 1 4 1 8 2
1306 1 9 1 8 2
1401 2 11 1 3 2
1402 2 11 1 6 2
1403 2 11 1 3 2
1404 1 1 6 8 1
1405 2 5 8 1 2
1406 1 4 5 8 1
1407 2 8 3 7 2
1408 1 1 5 8 1
1501 2 11 7 6 3
1502 2 11 6 4 3
1503 1 9 1 8 1
1504 1 9 11 8 3
1505 2 1 2 10 1
1506 2 11 8 1 1
1507 2 12 6 7 3
1508 2 1 6 3 2
1509 2 12 2 3 1
1510 2 3 1 5 2
1511 1 11 7 7 1
1601 2 11 7 4 2
1602 2 1 2 8 1
1603 1 9 10 8 1
1604 1 9 2 7 1
1605 2 1 5 5 3
1606 2 11 1 5 3
1607 1 13 1 8 3
1608 2 1 1 5 2
1609 1 2 1 8 2
1610 2 11 1 5 2
1611 1 10 6 8 2
1701 2 1 1 3 2
1702 2 2 1 5 2
1703 1 4 10 7 2
1704 2 8 6 11 2
1705 2 1 10 10 1
1706 2 4 2 10 1
1707 1 10 1 5 2
1708 1 1 1 5 2
1709 2 13 7 7 1
1801 2 8 1 3 2
1802 2 9 10 2 1
1803 2 3 3 8 3
1804 1 8 1 5 2
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1805 1 8 1 7 2
1806 2 1 8 4 1
1807 2 12 7 8 3
1808 1 11 11 7 3
1901 2 12 1 5 2
1902 2 1 6 8 1
1903 2 8 11 3 3
1904 1 4 10 8 3
1905 2 13 4 1 3
1906 2 12 1 8 2
1907 2 8 6 4 3
1908 2 10 1 7 2
1909 1 1 5 11 1
1910 1 1 1 7 2
1911 1 6 6 7 1
1912 2 1 1 6 2
2001 2 12 1 5 2
2002 2 9 1 4 1
2003 2 12 7 11 3
2004 2 6 7 11 3
2005 2 9 2 3 2
2101 1 2 1 9 2
2102 1 4 1 8 2
2103 2 12 7 3 3
2104 2 2 1 5 2
2105 1 10 2 7 1
2106 2 4 2 1 3
2107 1 13 1 8 2
2108 1 8 1 5 2
2109 2 11 4 1 3
2110 2 6 3 3 1
2111 2 11 4 3 3
2112 1 2 2 3 1
2113 2 11 4 1 3
2114 1 3 1 8 2
2115 2 12 1 5 2
2116 1 11 3 8 1
2117 2 11 6 1 3
2201 2 9 1 5 2
2202 1 1 9 3 1
2203 1 6 11 3 1
2204 2 12 7 1 3
2205 2 11 7 1 3
2206 2 1 1 7 2
2207 2 11 8 10 1
2208 2 13 1 5 2



 64 

 
  

2209 2 11 4 7 3
2210 2 10 2 10 1
2211 2 11 1 5 2
2212 2 13 7 8 3
2213 1 11 11 3 1
2214 2 11 10 3 1
2215 1 9 10 8 1
2301 2 11 3 7 2
2302 2 11 3 2 2
2303 2 11 3 3 2
2304 2 1 1 5 2
2305 2 13 1 7 2
2306 1 1 10 8 1
2307 1 7 11 7 3
2308 1 9 9 7 2
2309 2 11 7 1 3
2310 2 13 10 4 1
2311 2 13 1 7 2
2312 2 1 10 7 1
2401 2 8 6 3 2
2402 1 1 1 5 2
2403 2 8 1 3 2
2404 2 8 1 5 2
2405 2 9 1 3 2
2406 2 9 1 4 2
2407 2 11 11 6 2
2408 2 9 2 4 1
2501 2 11 3 4 3
2502 2 11 3 6 3
2503 2 7 6 2 1
2504 2 11 6 8 3
2505 2 13 7 11 1
2506 1 12 1 10 3
2507 1 11 10 3 1
2508 1 1 10 8 1
2509 1 2 7 8 3
2510 2 13 7 7 2
2601 2 9 1 9 3
2602 2 11 4 7 3
2603 1 13 7 8 2
2604 2 1 1 5 2
2605 2 7 11 7 3
2606 2 7 11 4 3
2701 2 7 1 3 2
2702 2 12 1 9 2
2703 2 4 1 5 2



 65 

 
 
 
 
 

2704 2 13 11 6 2
2705 2 4 6 5 3
2706 2 12 3 7 3
2707 2 11 5 10 2
2708 2 10 1 5 2
2709 2 9 1 7 2
2710 2 1 3 3 2
2711 1 1 1 8 2
2801 2 11 3 7 3
2802 2 9 7 3 2
2803 2 9 7 11 3
2804 2 11 1 5 2
2805 2 11 1 5 3
2806 2 9 6 11 1
2807 2 1 6 11 1
2808 2 10 1 10 2
2809 1 13 7 8 1

RESULTAT:
1 92 49 118 20 73
2 200 13 20 6 146
3 6 25 53 73
4 18 12 18 0
5 5 9 47
6 10 34 9
7 7 26 49
8 14 7 63
9 27 5 6
10 12 19 10
11 86 17 11
12 18
13 27
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5. Sydsvenskan 6 november 2012 (analysenhet 1907) 
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6. Sydsvenskan 13 november 2012 (analysenhet 2605 & 2606) 
 


