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This qualitative study has been made to show how local media portrays segregated 
neighbourhoods, since media descriptions affect its readers and their opinions. 
Linköping, the second most segregated city in Sweden, and its most segregated district, 
Skäggetorp, has been used as the study case when reviewing how the local newspaper 
Östgöta Correspondenten writes about the neighbourhood and its inhabitants. 47 
articles, published between the 3rd of February and the 3rd of April 2015, were analysed 
and 16 of them are presented as examples in the paper. Media semiotics and Norman 
Fairclough’s critical discourse analysis were used to break down the texts. The framing 
theory, Jürgen Habermas’ theories on communicative action and the public sphere, and 
the theories on stereotypes and the Swedish community by Ylva Brune were used to 
analyse the articles. The result conformed with previous research and showed that short 
articles were written more objectively while longer texts showed more negative 
descriptions of the segregated district and the people living there. When an informal 
language was used the portraying of the neighbourhood tended to be positive which 
happened very rarely. Even texts that aimed to show the good sides of Skäggetorp often 
used negative aspects in their descriptions.  
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1 Inledning 
Sverige är ett segregerat land och invandringsfrågan har de senaste åren fått ökad 

betydelse i samhället. Det syns i valresultaten under 2000-talet då ett parti vars främsta 

område rör just invandrings- och flyktingfrågan idag är riksdagens tredje största parti 

(Sundell, 2014). Integrationsproblematiken har fått regeringen att vilja reformera de 

nyanländas etablering i Sverige genom att lansera ett etableringspaket med fokus på fyra 

olika områden. Det innebär bland annat att de nyanlända ska få jobb snabbt, barn och 

ungdomar ska få en bra utbildning, alla kommuner ska bidra i mottagandet och det 

civila samhället, som har en nyckelroll då det kommer till integrationen, ska stödjas 

(Löfven et al, 2015). Regeringen vill minska klyftorna i samhället och öka 

sammanhållningen i Sverige, för att lyckas med det måste bland annat 

bostadsproblematiken och utanförskapet lösas. Sverige har en boendesegregation där 

antalet invandrare i fattiga förorter är högre än något annat OECD-land (organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling). Tillgången till bostad, arbete och inkomster 

verkar följa en rangordning i Sverige där nordbor, västeuropéer och vita amerikaner är i 

toppen medan mörkhåriga och mörkhyade invandrare hamnar längst ner (Brune, 2004). 

 

Nyhetsmedia är delaktiga i skapandet av ett samhälle med integrationsproblem och 

segregerade bostadsområden genom att de upprepande gånger förknippar invandrare 

med problem eller gestaltar vissa områden som skrämmande och främmande (Brune, 

2000). Med en upprepningsförmåga av nyheter inom ett område kan media skapa en 

verklighet som mottagaren tror sig känna igen sig i. Problembeskrivningar kring ett 

visst ämne kan bli självuppfyllande i framtiden eftersom man pratar om ämnet som just 

ett problem, exempelvis bidrar segregerande skildringar av ”invandrarförorten” och 

kategorin ”invandrare” till en faktisk segregation. Nyhetsmedierna deltar i ett kulturellt 

och nationellt identitetsskapande och sätter gränser mellan ”oss och dem”; gott och ont; 

normalt och onormalt. De har en större betydelse som kunskapskälla och deras roll som 

tredje statsmakt urholkas allt mer. De tar ett större kliv från att vara beroende av 

politiken, myndigheter och forskning och ser sig själva befinna sig närmast verkligheten 

i samhället vilket de vill ge en verklighetsåtergivning av (Brune, 2004).  

 

”Vi och dem”-perspektivet är en gemensam nämnare som artiklar, reportage, krönikor 

och debattartiklar ofta målar upp när det handlar om personer med utländsk härkomst. 

Hur de gestaltas i medier varierar men flera internationella studier (Kokkonen, 2013) 
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visar att rapporteringen påverkar människor och deras åsikter om invandrare beroende 

på om artiklarna har en mer negativ eller positiv beskrivning av personer med utländsk 

härkomst. Att medierapportering påverkar människor är inte unikt för just 

invandrarfrågan utan är något som det har forskats och fortsätter forskas mycket om. 

Jostein Gripsrud (2011) beskriver bland annat medierna som:  

 

”Helt centrala källor till information, reflekterad kunskap och upplevelser, de är 

fora för offentliga meningsutbyten och åsiktsbildning, och de servar oss dagligen 

presentationer av verkliga och fiktiva förhållanden med inbyggda värdemässiga 

föreställningar, utan att vi nödvändigtvis lägger märke till dem” (s.92).   

 

Han menar att medierna är en viktig del av vår socialisationsprocess som hjälper oss 

definiera vår omvärld och även oss själva men poängterar också att det rör sig om 

mycket komplexa processer. Ny teknik och digitaliseringen av medier ges som exempel 

som påverkar samhällets utveckling och på så sätt även mediernas 

påverkningsmöjligheter.  

 

1.1 Tidigare forskning 

Hur invandrare framställs i medier finns det ett antal viktiga studier om, både på en 

nationell och internationell nivå. Holländska Teun A Van Dijk (1991) kom i en 

intervjustudie fram till att ämnen som rapporterades inom ett tema och som dessutom 

upprepades flera gånger stannade kvar i läsarnas medvetna och blev en social kunskap. 

De två brittiska medieforskarna Paul Hartmann och Charles Husband (1974) fick i sin 

undersökning fram resultatet att den “vita” engelska befolkningen hade samma 

inställning till “färgade” oavsett hur hög andel immigranter deras bostadsområde hade. 

Detta på grund av att de bildade sin uppfattning utifrån nyhetsmedier.     
 

Det finns en rad svenska forskare som undersökt medierapportering kring invandring. 

En av dem är Birgitta Löwander (1997) som har granskat hur rasistiska demonstrationer 

samt antirasistiska motdemonstrationer tolkas av medborgare. Hennes resultat visar att 

medborgarna har samma bild som nyheterna ger i sin rapportering. Det var enbart om 

det fanns speciella erfarenheter eller ett engagemang som andra tolkningar och 

beskrivningar kom fram och kunde ställas mot nyhetsrapporteringen.  
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Gunilla Hultén, fil dr i journalistik vid Stockholms universitet, har i sin avhandling 

Främmande sidor (2006) analyserat migration och migranter i tre lokala svenska 

tidningar och en nationell, Dagens Nyheter. I avhandlingen kom hon fram till att DN 

hade en något mer negativ vinkling av beskrivningarna av migranter eller migration än 

de mindre lokala tidningarna. Hultén har haft stor nytta av medieforskaren Ylva Brunes 

omfattande forskning eftersom hon granskat mediers rapportering kring invandrare och 

flyktingar främst under 1970 till 90-talet.  

 

Brunes undersökningar visar att sättet nyhetsmedier rapporterar kring invandrare och 

flyktingar ständigt förändras då rapporteringen har blivit allt mer negativ under åren hon 

har undersökt. Under 70-talet fick ofta flyktingar själva komma till tals och berätta vad 

de varit med om. Det rapporterades också om hur mycket de uppskattade att de fick 

komma just till Sverige – drömlandet alla skulle vilja bo i. Under 80-talet började 

nyheternas rapportering kring flykting- och invandrarfrågor handla om många negativa 

saker. Det var inte längre vanligt att flyktingarna själva fick uttala sig utan det kretsade 

mer kring polisernas slitsamma arbete samt spekulationer kring flyktingarna, att de var 

lyxlirare som utnyttjade Sveriges gästvänlighet. Under 90-talet beskrevs 

utomeuropeiska flyktingar som ett hot. Som illegala och okontrollerade strömmar. Det 

var vanligt att artiklar såg alla flyktingar som samma människor. Kärnfysiker, 

gerillakrigare eller krigsoffer – de sågs alla som ett passivt kollektiv (Brune, 2000).  

 

Enligt Brune (2004) skedde det i början av 90-talet ett ideologiskt paradigmskifte. Kalla 

krigets fiendebilder, Sovjet och kommunismen, ansågs ha ersatts med islam och 

muslimer som sågs som västvärldens nya fiender. Religionsvetaren Åke Sander (1995) 

menar att det verkar som att gårdagens ras/jude lätt kan bytas ut mot religion/muslim. 

Fördomarna mot islam lever kvar i Sverige och svensk nyhetsjournalistik, detta trots att 

den religiösa gemenskapen inte längre har en viktig roll för den svenska självbilden. 

Medieforskare Håkan Hvitfelt (1998) har gjort en undersökning som visar att islam 

framstår som en våldsam religion i svenska tevenyheter. Han menar att rapporteringen 

förstärker en främlingsfientlig syn som redan är historisk förankrad då t.ex. terrorism, 

krig och “förföljelse av otrogna” är vanliga teman. Islamska symboler, som slöja, är 

laddade hos många svenskar då de förknippas med skrämmande konnotationer enligt 

Hvitfelt. 
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En del hävdar, enligt Brune (2000), att det är framväxten av främlingsfientliga partier 

som är orsaken till förändringen i synen på flykting- och invandrarfrågor. Partier Brune 

tar som exempel är Sjöbocentrum från 80-talet och Ny demokrati från 90-talet. 

Argumenten för att det skulle vara partiernas framväxt som påverkat förändringen är att 

de har gjort främlingsnegativa yttringar mer rumsrena. Brune menar att det inte är troligt 

att de har påverkat nyhetsmedierna och journalisternas åsikter. Tvärtom har 

nyhetsrapportering kring dessa två partier i allmänhet varit avståndstagande eller 

skämtsamma. Om en påverkan har skett så handlar det, enligt Brune, om att flera åsikter 

kommit fram och blivit relevanta.  

 

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Eftersom tidigare forskning visar hur mediernas rapportering och gestaltning har 

förändrats genom åren och hur mycket den påverkat vår syn och vår sociala kunskap, 

anser vi att det är viktigt att fortsätta granska mediernas rapportering och gestaltningar 

av segregerade områden och dess invånare. Syftet med denna studie är att bidra med 

fördjupad kunskap om medierapportering och gestaltning på lokal nivå om segregerade 

stadsdelar och dess invånare. I den här undersökningen görs därför en fallstudie på ett 

område som har problem med segregation. Att fokusera på just en stadsdel är, jämfört 

med den tidigare forskningen som tagits upp, en ny inriktning inom forskningen av 

medierapportering. Eftersom en stadsdel inte kan existera utan människorna som bor 

där blir det ändå gestaltningen av individerna som studien behandlar. Detta görs genom 

att titta närmre på Linköping och deras största nyhetstidning: Östgöta 

Correnspondenten, Corren, som ägs av NTM-koncernen. Linköping är Sveriges näst 

mest segregerade stad och kommunen arbetar aktivt med att försöka ”bygga ihop” 

staden och minska detta samhällsproblem (Sievers, 2015).  
 

Den 3 mars 2015 publicerade Corren en artikel, baserat på en studie av Sofia Wixe, om 

att Linköping är Sveriges näst mest segregerade stad (Sievers, 2015). En granskning av 

utvalda artiklar i Corren görs i denna studie i samband med uppmärksamheten som 

artikeln fick. Syftet är att finna mönster i berättelserna om Linköpings mest segregerade 

stadsdel Skäggetorp (som beskrivs i nedstående avsnitt). Vi vill även se om sättet att 

skriva på förändras när medvetenheten om problemet och en uttalad vilja till förändring 

finns. Syftet är att se om artiklarna har en negativ eller positiv beskrivning av den 
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segregerade stadsdelen och medborgare med utländsk härkomst och forskningsfrågan 

blir därför följande: 

Ø Hur skildras segregerade stadsdelar och dess invånare av nyhetsmedier och vad 

kan dessa skildringar bero på? 

Den första delen av frågan, hur segregerade stadsdelar och dess invånare skildras, 

besvaras med hjälp av semiotisk analys och Norman Faircloughs kritiska lingvistik 

(vilket beskrivs i metodavsnittet) eftersom de visar hur artiklarna är utformade. Den 

andra delan av frågan, varför skribenterna skildrar segregerade stadsdelar och dess 

invånare som de gör, besvaras genom att analysera materialet med hjälp av 

gestaltningsteorin, Jürgen Habermas kommunikativa handlande och den borgerliga 

offentligheten samt Ylva Brunes tankar om stereotyper och den svenska gemenskapen. 

Detta eftersom teorierna ger förklaringar till varför artiklarna är utformade som de är. 

1.3 Linköping, Skäggetorp & Corren 

För att få en bättre överblick av det område och den tidning som undersöks i denna 

fallstudie ges i detta avsnitt en kort bakgrundsbeskriving av Linköping, Skäggetorp och 

Östgöta Correspondenten.  

Linköpings kommun har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun 

(Linköping kommun – Fakta om Linköping, 2014). Det är även, som tidigare nämnts, 

Sveriges näst mest segregerade stad (Sivers, 2015) där ca 18 % av befolkningen har en 

utländsk bakgrund (Linköping kommun – statistik & utredningar, 2013).  

Skäggetorp är en stadsdel i den nordvästra delen av Linköping, ca 4 kilometer från 

Linköpings stadskärna. Området har över 9000 invånare varav 60 procent är personer 

med utländsk härkomst (Linköpings kommun – statistik & utredningar, 2013). 

Stadsdelen har de senaste åren uppmärksammats som ett problemområde i medier 

(Mellander, 2015). 

Östgöta Correspondenten, mer känd som Corren, grundades 1838 och beskrivs som en 

landsortspress som ges ut sex dagar i veckan (TS, 2014). Enligt Dagspress (2014) har 

mediehusets hemsida 66 000 besökare per dag. Det trycks 44 400 upplagor av tidningen 

och den uppges ha en hushållstäckning i Linköpings kommun på nästan 40 procent (TS, 

2014).  
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2 Teori 
För att analysera empirin har vi valt att utgå från gestaltningsteorin, Jürgen Habermas 

kommunikativa handlande och den borgerliga offentligheten samt Ylva Brunes tankar 

om stereotyper och den svenska gemenskapen. Gestaltningsteorin används på grund av 

att den visar hur media gestaltar olika ämnen. Habermas teori passar bra till denna 

studie på grund av fokuseringen på vilka som uttalar sig i medier och på vilket sätt de 

gör det. Sist men inte minst har Ylva Brunes teorier om nyhetsmedias stereotypifiering 

och den svenska gemenskapen valts eftersom de skapar en djupare förståelse i varför 

media väljer att skriva på ett speciellt vis. Med hjälp av teorierna kan vi alltså tolka 

artiklarna och få svar på varför de är utformade som de är.  

 

2.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin, eller framing som är den engelska beteckningen, handlar enligt 

Adam Shehata (2012) om “hur en händelse eller fråga ramas in, gestaltas och ges en 

specifik innebörd samt den process som leder fram till denna förståelse” (s.327). 

Gestaltningsteorin har nära koppling till statsvetenskapen och politik i medier eftersom 

politiker ofta försöker påverka hur ett ämne, en händelse eller en fråga ska uppfattas av 

medborgarna genom hur de väljer att framställa verkligheten i medierna (Shehata, 

2012). 

 

Enligt Gunilla Jarlbro (2012) kan verkligheten beskrivas på olika sätt och leder därför 

läsaren i olika riktningar. En gestaltning är en tolkning av en händelse och innebär alltså 

subjektivitet och styrning. Beskrivningar av verkligheten begränsas av författaren som 

väljer att framhäva vissa fakta medan andra väljs bort. Jarlbro menar att gestaltningar 

har fyra egenskaper: 

• Gestaltningar definierar problem 

• Ger vägledning om problemets orsak 

• Uttrycker moraliska omdömen  

• Ger en bild av möjliga lösningar 

 



  
 

7 

De effekter som uppstår genom gestaltning är då individer anpassar och utformar sina 

åsikter utefter hur ett ämne framställts i medier. Ett exempel på detta är ett experiment 

gjort av Shah och Domke (refererad av Severin och Tankard, 2010) då två grupper med 

testpersoner fick ta del av två olika typer av nyhetsberättelser. Den ena gruppen fick 

nyheter som fokuserade på den etiska aspekten av sjukvård medan de andra fick läsa om 

sjukvårdsfrågor som var gestaltade utifrån ett kostnadsperspektiv för samhället. 

Resultatet visade att gruppen som blivit presenterade nyheter med fokus på etiska 

dilemman senare såg sjukvårdsfrågor utifrån ett mer etiskt perspektiv, jämfört med den 

andra gruppen som anammat ett synsätt med mer samhälligt tankesätt som berörde 

sjukvårdsproblematik. Ett annat exempel är synen på abort som kan förändras beroende 

på hur frågan formuleras, antingen ser man det utifrån kvinnans rätt att bestämma över 

sin egen kropp eller utifrån det ofödda barnets rättigheter. Åsikter förändras beroende på 

vilken formulering människor kommer i kontakt med och tar åt sig av. (Severin och 

Tankard, 2010). 
 

2.2 Kommunikativt handlande och offentligheten   

Jürgen Habermas, tysk samhällsteoretiker, talar om ”det kommunikativa handlandet.” 

Han beskriver först tre olika typer av handlande som bygger på det kommunikativa 

handlandet (Månson, 2007). 

• Teologiskt handlande – innebär att den som kommunicerar är målrationell, vill 

uppnå något specifikt och gör det som behövs för att nå sitt mål. Individen 

handlar även utefter hur andra människor kan tänkas agera för att de ska uppnå 

sina mål och navigerar på så sätt efter en handlingskalkyl.  

• Normativt handlande – då samhällets erkända normer fungerar som 

referenspunkt och individernas handlande styrs efter dessa. 

• Dramaturgiskt handlande – hur individer framställer sig själva inför andra för 

att skapa en önskad bild av sig själv, alltså interaktion mellan olika subjektiva 

världar.  

 

Habermas talar även om den borgliga offentligheten som han beskriver utvecklingen av 

med start i det antika Grekland (Månson, 2007). Utvecklingen skedde i takt med 

handelns spridning och då även nyheters framskridande. Den moderna borgerliga 

offentligheten uppstår på 1700-talet då en press etablerar sig på marknaden och börjar 

sälja nyheter till läskunniga och bildade medborgare. Det är under den här perioden som 
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begreppet ”den allmänna opinionen” bildas vilket summerar olika klassers åsikter om 

samhället och det offentliga. Det utvecklas även sub-offentligheter som fokuserade på 

ekonomi, politik, vetenskap och litteratur. Många exkluderades ur den borgerliga 

offentligheten eftersom långt från alla var skriv- och läskunniga samt att få var 

röstberättigade. Under 1900-talet förändras detta och det gör även medierna i slutet av 

århundradet. Med den nya massmedians intåg anser Habermas att utvecklingen gått 

emot en mer reklam- och marknadsstyrd medieunderhållningsbransch vilket ger mindre 

utrymme för den rationella diskussion som han förespråkar. Journalisterna har alltså en 

mycket viktig roll som förmedlare av verkligheten till medborgarna genom 

nyhetsmedierna. Problemet är att endast information som journalisterna anser har 

nyhetsvärde väljs och att de därför styr diskussionen i det offentliga rummet. 

 

Habermas var alltså kritisk till vilka som hade tillgång till det offentliga rummet där 

utbyte av tankar och idéer sker, diskussioner pågår och opinion skapas (Månson, 2007). 

Värt att ha i åtanke är också att medielandskapet ständigt förändras. Särskilt viktigt har 

internet blivit där det nu finns möjlighet för fler att publicera nyheter och annat material 

som snabbt kan spridas. Nyhetsmedierna har inte längre monopol på att nå ut till läsare 

även om de fortfarande är med och påverkar agendan i mycket hög grad. De fokuserar 

idag mer på att producera underhållning istället för att fungera som arena för rationella 

diskussioner, vilket är det problem som Habermas kritiserar. Detta är även något som 

Peter Dahlgren (2013) tar upp i sin bok The Political Web där han menar att politik och 

media ständigt förändras och utvecklas. Han skriver att man inte kan utgå från att 

internet är ett forum för rationella diskussioner eftersom det i första hand används till 

nöje och reklam. För att internet ska bli en seriös offentlig arena krävs en medveten 

användare som använder internet för det ändamålet vilket betyder att vilka som deltar i 

det offentliga rummet och hur de deltar varierar.  

 

2.3 Ylva Brunes stereotyper och den svenska gemenskapen 

Ylva Brune, den svenska massmedieforskaren, har med sin forskning kommit fram till 

många intressanta teorier kring flykting- och invandrarfrågor. Ett konstant tema Brune 

(2004) kan se genom sina undersökningar är hotet mot vår trygghet. Kopplingen som 

görs mellan flyktingar och hotbilder är ett sätt för journalister att skapa spänning i 

texterna. Ett mönster kan ses i ju modernare nyhetstexten är desto starkare inslag av ett 
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mytologiskt berättande finns det, där en god och en ond sida framställs. Ordet 

invandrare glider mellan en denotativ och en konnotativ innebörd. Denotativt står det 

för personer som har invandrat, konnotativt för de som är annorlunda. Brune anser att 

det tycks finnas en tyst överenskommelse i media om att invandrare inte betyder ”de 

som har invandrat” utan ”de som inte vill vara som oss” vilket skapar ett ”vi och dem”- 

perspektiv där skillnader görs mellan grupper.  

 

Nyhetsmedierna har bidragit till att begreppet invandrare har fått en laddad innebörd 

genom att de har skapat stereotyper kring invandrare samt satt dem i specifika roller 

som får dem framträda i samband med problem. Stereotypifiering är, enligt Brune 

(2004), ”ett symboliskt våld mot verkliga människor och ett sätt att förhindra dialog 

mellan individer och grupper” (s.356). Nyheterna, menar Brune, har skapat skillnader 

mellan kulturer där den svenska kulturen står för frihet, modernitet och jämställdhet 

medan den muslimska kulturen står för tradition, förtryck och patriarkat. 

Kulturskillnaderna förklaras med stereotyper vilket går från kulturen till egenskaper hos 

individer. Nyhetsjournalistiken går snabbt att framställa och ska gå ännu snabbare att 

konsumera, det gör att arbetsprocessen sker på rutin och att nyhetstexterna ofta är 

skapade av normer. Nyhetsjournalistik är sällan formad på ett oväntat eller utmanande 

sätt för att det ska vara lätt att förstå texten även om man inte är så insatt i själva 

ämnet.  Brune tror att den senmoderna nyhetsjournalistikens strävan mot populism, 

polarisering och känslomässig beröring kräver enkla berättelser, vilket innebär att 

stereotyperna kan få ökat inflytande i nyhetsberättandet. 
 

Nyhetsjournalistiken har förändrats under 30-årsperioden Brune har undersökt men 

utgångspunkten har inte förändrats, nämligen den svenska gemenskapen. 

Nyhetsjournalistiken är enligt Brune (2000) nästan alltid etnocentrisk då den svenska 

kulturen står i centrum och jämförs i beskrivning och bedömning av andra. Etnicitet 

innebär enligt Lindholm Schulz (2015) att det finns en känsla av tillhörighet till en 

etnisk grupp. Ursprungligen användes etnicitet för att kategorisera andra människor, 

idag ses det som en social relation mellan grupper av människor där gruppens 

självidentifikation är i fokus.  

 

Enligt Brune (2004) finns det två övergripande syften i nyhetsjournalistiken kring 

invandring- och flyktingfrågor. Det ena syftet tar sin utgångspunkt i ett nationellt ”vi” 
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där flyktingar framstår som bekymmer och hot. Det andra syftet tar de utvisningshotade 

flyktingarnas parti. Ett folkligt ”vi” som kämpar för den svaga människans rätt mot 

övermakten. 
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3 Metod 
I denna studie har Norman Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) i kombination med 

en semiotisk analys av nyhetstexter gjorts. Anledningen till att Faircloughs inriktning 

valts är på grund av fokuseringen på lingvistiken vilket gör att texten kan plockas isär 

och granskas bit för bit. Den semiotiska granskningen förstärker undersökningen av 

artiklarna och belyser samspelet mellan de olika elementen i texten. 
 

3.1 Kritisk diskursanalys 

Det övergripande syftet med kritisk diskursanalys är att se relationen mellan diskurser 

och den sociala strukturen (Bergström och Boréus, 2012). I vår undersökning fokuserar 

vi på den inre kontexten i artiklarna genom att studera textnivån - hur texten är 

uppbyggd och vad dess innebörd är. Sändarkontexten tas med då journalistens roll i val 

av ord, frågor och gestaltningar diskuteras. Den yttre kontexten och mottagarkontexten 

får inte lika mycket plats i denna studie då de behandlar element som finns runt omkring 

texten samt vilken situation mottagaren befinner sig i. Vi vet från tidigare forskning att 

mottagaren påverkas mycket av det som skrivs i nyhetsmedier och att sociala kunskaper 

bildas genom upprepande rapportering om ämnen. Vilka vi är samt vilka erfarenheter 

och kunskaper vi har påverkar hur vi tolkar texter. Ekström och Larsson (2010) 

förklarar det som: 
 

”När vi läser nyheter gör vi det som individer med unika bakgrunder, 

erfarenheter och förförståelse, vilket påverkar våra tolkningar. På samma sätt 

är de som producerat nyheterna, dvs. ägarna, redaktörerna och journalisterna, 

individer eller grupper med olika bakgrunder och intressen, vilket styr och 

påverkar innehållet”. (s.273) 

 

Det finns enligt Ekström och Larsson många faktorer som kan påverka hur en text kan 

tolkas, den kritiska diskursanalysen har i huvudsyfte att lyfta fram de omedvetna 

sociokulturella processerna som man enligt Faircloughs metod gör genom att ställa sig 

frågan: hur ser texten ut, varför ser den ut som den gör och hur hade den kunnat se 

annorlunda ut? Det är viktigt att förstå att produktionen och konsumtionen av en 

nyhetstext är påverkad av språk- och samhällsförståelse. Nyhetstexten består inte enbart 

av tecken och ord, utan de är strukturerade på ett sätt som gör att språket framträder. Det 

språk som skapas möjliggör att konsumenten förstår texten. De som förstår en 
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nyhetstext på samma sätt som majoriteten av alla konsumenterna gör ingår i en större 

språk- och samhällsgemenskap. För att majoriteten ska få denna förståelse för 

nyhetstexten behöver producenterna av texterna medvetet ha med saker som redan är 

införstådda hos läsaren. När man undersöker texter med kritisk diskursanalys är det 

viktigt att vara medveten om att man själv ingår i en kultur som skapar en viss förståelse 

för texten. Man ska i analysarbetet försöka ställa sig utanför sin kultur och granska 

nyhetsdiskursen från en oberoende position, men paradoxalt nog ska man även försöka 

utnyttja att man ingår i samhället och sociokulturen som texten är producerad i.  

 

Faircloughs tre nivåer 

Enligt Bergström och Boréus (2012) betonar Fairclough att diskurser formas av en 

social struktur. Faircloughs kritiska diskursanalys handlar om att se regelbundenhet i 

hur språket används, en metod han skapat för det är en uppdelning av analysen i tre 

nivåer. Den första nivån är texten som har sin utgångspunkt i lingvistiken, bland annat 

textens grammatiska struktur. Den andra nivån är den diskursiva praktiken, på nivån 

granskas hur texten produceras, distribueras och konsumeras. Den tredje nivån är den 

sociala praktiken, nivån då textens sätts i ett större socialt sammanhang. Denna studie 

fokuserar på texten, alltså Faircloughs första nivå och till viss del på den diskursiva och 

sociala praktiken.  

 

Textnivån 

På textnivån undersöks vad det klart uttalat står i texten och vad som är underförstått 

(Bergström och Boréus, 2012). Det görs en syntaxanalys som fokuserar på olika 

aspekter i textens meningsuppbyggnad. Syntaxanalysen innehåller textens transitivitet, 

nominalisering och modalitet. Transitivitet och nominalisering behandlas i 

nedanstående avsnitt. Modalitet handlar om hur troligt det är att en person som står 

bakom ett textinnehåll också gör det på riktigt, eller om uttalandet kommer ifrån någon 

annan.  
 

Diskursiva praktiken  

Bergström och Boréus beskriver att nivån för den diskursiva praktiken fokuserar på hur 

en text produceras, distribueras och konsumeras. Här ingår den inre, yttre, sändar- och 

mottagarkontext som tidigare nämnts ovan. Begreppet intertextualitet används som 

analysverktyg till att se hur en text produceras. Enligt Peter Hallberg och Lars Gustav 
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Andersson (2015) handlar begreppet om att en text aldrig står isolerad, utan den står 

alltid i relation till andra texter. Det gäller att försöka se igenom relationen som finns till 

andra texter då det kan vara medvetet använt brus av producenten (Bergström och 

Boréus, 2012). 
 

Sociala praktiken  

I den sociala praktiken sätts diskursen/texten i ett socialt sammanhang. Det är på den 

här nivån det kan undersökas om texten säger något om ideologi och makt. I den sociala 

praktiken tittar man ofta på hur en diskurs relateras till andra diskurser som påverkar 

dess innebörd. Det handlar om vilka andra diskurser det måste tas hänsyn till och 

diskurser som står i konkurrens till den undersökta. (Bergström och Boréus, 2012) 
 

3.1.1 Kritisk lingvistik 

Som tidigare nämnts fokuserar Faircloughs kritiska diskursanalys (CDA) på analys av 

textnivån och detta görs genom att granska lingvistiken. En analys av transitivitet och 

nominalisering görs då syntax och ordval undersöks (Bergström & Boréus, 2012). 

Kritisk lingvistik används för att avslöja maktrelationer i en text och har ett 

samhällskritiskt förhållningssätt. Detta görs genom att undersöka hur relationer och 

skeenden beskrivs genom att bryta ner meningarnas struktur och granska varje element. 

Det är sedan relationerna mellan de olika elementen i meningarna som säger något om 

textens struktur och huruvida andra alternativ av meningens uppbyggnad hade varit mer 

grundläggande eller fullständig. 

Då en syntaxanalys görs undersöks följande element i meningsstrukturer: 

• Processer: handlingar och händelser (materiella, verbala och mentala) 

• Deltagare: aktörer och mål för processer (mänskliga mål för processer = 

mottagare och icke-mänskliga mål för processer = objekt) 

• Omständigheter: tid och rum 

Dessa element granskas för att se vilka val som gjorts för att bilda en mening. I 

undersökningen letar man efter transformationer vilket innebär att meningsstrukturerna 

granskas för att se huruvida vissa element fattas (Bergström & Boréus, 2012).  

Nominalisering är en variant av transformation då verb eller adjektiv i ett skeende har 

bytts ut mot substantiv. Det gör att deltagare kan suddas ut och handlingar ses som 
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saker istället för skeenden. En annan typ av transformation är passivering vilket innebär 

att deltagare i en mening raderas vilket gör texten mer mystisk. Ibland är 

transformationer som dessa mycket uppenbara men det gör att det går att dölja ansvar 

och orsaker genom att inte behöva peka ut aktörer. Den kritiska lingvistiken är mycket 

användbar för att peka ut aktiva aktörer och passiva deltagare i texter och på så sätt visa 

maktrelationer i samhället. 

Att granska ordval i en text är också en del av kritisk lingvistik. Enligt Bergström och 

Boréus (2012) tittar man då närmre på den betydelsemässiga aspekten genom att bland 

annat granska hur handlingar beskrivs, om verb är skrivna i passiv form och hur 

pronomen används. En formell text upprepar mycket namn och titlar för att undvika att 

använda pronomen som jag, du, vi, ni. Den innehåller ofta verb i passiv form medan en 

informell text uttrycker motsatsen till detta. Ett exempel som Bergström och Boréus 

återger då det kommer till ordval är  bland annat hur vi tar avstånd till en sida genom att 

benämna den med dess ledares namn. Att Hitler förlorade andra världskriget mot de 

allierade är ett uttryck som vi oftare använder istället för att säga att Tyskland förlorade 

andra världskriget mot Churchill eller Stalin. Det blir ett tydligt perspektivval beroende 

på hur man väljer att se det och sedan beskriva det. 

3.2 Semiotik 

Enligt Jonathan Bignell (2002) kan fyra element granskas för att analysera en 

nyhetstext: nyhetsvärdet/narrativet, bilder, rubriker och läsarens roll. Händelser i 

världen existerar inte naturligt som nyheter utan väljs ut och presenteras som sådana av 

journalisterna som följer redan existerande narrativa koder. Nyhetskanalerna och 

journalisterna är alltså de som värdesätter händelserna och väljer vilka som blir till 

nyheter beroende på om de passar som berättelser eller inte.  

 

Bilder har alltid intentionen att skapa konnotationer hos läsaren och är därför aldrig 

neutrala (Bignell, 2002).  Då en bild granskas är det många element som kan analyseras, 

bland annat objektet/objekten som fotograferas, rörelse, skuggor, likhet och olikhet, 

närhet och avstånd samt kamerans perspektiv (Hansson et al, 2006). Ett fågelperspektiv 

kan t.ex. ge objektet/objekten på bilden en förminskande effekt medan ett fotografi som 

är taget underifrån skapar en bild av något som är stort och inger en känsla av makt.  
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Rubriken blir det som introducerar läsaren till nyheten och som skapar en första 

uppfattning av ämnet. Detta ger läsaren en föreställning om vad texten kommer att 

behandla och påverkar inställningen till att vilja ta del av nyheten eller inte (Bignell, 

2002). 

 

Gällande läsarens roll skriver Bignell (2002) att denne inte bara konsumerar en text utan 

även är med och skapar den genom sin tolkningsprocess. Förförståelse och tidigare 

erfarenheter spelar stor roll i mottagarens tolkande och alla läser en text på olika sätt 

beroende på vilken kontext den befinner sig i. Det kan jämföras med den 

mottagarkontext Fairclough talar om (Hansson et al, 2006). 
 

3.3 Avgränsning och urval 

Den 3 mars 2015 publicerade Corren en artikel baserad på en studie av Sofia Wixe som 

visade att Linköping var Sveriges näst mest segregerade stad (Sievers, 2015). 

Tidsavgränsningen för denna studie är gjord från den 3 februari - 3 april 2015 för att se 

hur tidningen rapporterat om segregation i samband med denna nyhet. Då studien 

fokuserar på den mest segregerade stadsdelen i Linköping, Skäggetorp (Linköpings 

kommun, 2013), har dess namn använts som sökord. Urvalet har gjorts via Correns 

hemsida, www.corren.se, med hjälp av sidans sökfunktion vilket tar fram en historik av 

publicerade artiklar. Texter som innehöll ordet Skäggetorp ingick alltså i urvalet och 

sökordet valdes för att se hur stadsdelen skildras i Corren. Endast artiklar, notiser, 

ledare och krönikor skrivna av en journalist från Corren har tagits med. Insändare och 

svar på dessa ingår inte. Kommentarer tillhörande artiklarna har också valts bort 

eftersom vi valt att inte lägga fokus på den yttre kontexten eller läsarnas åsikter. Totalt 

har 47 texter granskats varav 16 av dessa presenteras som exempel i denna uppsats för 

att visa hur Skäggetorp skildras av Corren. Dessa 16 texter var de som starkast skildrade 

olika bilder av Skäggetorp medan de mer objektiva beskrivningarna inte presenteras här 

eftersom de inte bidrar till att visa en negativ eller positiv bild av stadsdelen. 
 

3.4 Tillvägagångssätt 

De 47 artiklarna har undersökts genom att de har plockats isär med den kritiska 

lingvistikens syntaxanalys och granskning av ordval. Semiotiska aspekter av text och 

bild har också tagits med i undersökningen för att kunna analysera texterna och 

tematisera dem. Utefter detta har vi först tittat på vilken typ av text vi granskat (om det 
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är en artikel, notis, längre reportage, ledare eller krönika). Sedan har rubriken granskats 

genom att se hur formuleringen och ordval ger läsaren en första uppfattning av texten. 

Bilden och dess bildtext har undersökts för att se om den förstärker något intryck som 

målas upp av rubriken eller texten. Innan texten bryts ner av den kritiska 

diskursanalysen har vi läst den för att försöka se hur en vanlig läsare skulle uppfatta 

den, om det handlar om en positiv eller negativ rapportering om något som har hänt 

eller kommer att hända. Granskningen har sedan utgått från den kritiska lingvistiken och 

semiotiken för att finna positiva eller negativa skildringar av Skäggetorp och dess 

invånare. Då vi letat efter negativa skildringar har vi utgått från Kristina Boréus fyra 

diskrimineringstyper (se nedan). Positiva skildringar har varit svårare att hitta en mall 

att utgå ifrån då tidigare forskning oftast visar på negativa gestaltningar. Vi har därför 

tittat på vilka ordval som används, huruvida positiva ord beskriver Skäggetorp och dess 

invånare eller inte. För att analysera det våra metoder visar har vi använt oss av våra 

teorier. Den kritiska diskursanalysen har plockat isär artiklarna och visat vilka som är 

aktiva aktörer och passiva deltagare. Det har sedan kunnat användas för att tolka vad 

som sägs mellan raderna med hjälp av gestaltningsteorin, Habermas och Brune.    
 

3.4.1 Fyra typer av diskriminering 

Statsvetaren Kristina Boréus (2005) har identifierat fyra diskrimineringstyper som 

används i denna studie för att analysera artiklarna. Hon har även gått in på hur 

invandrare specifikt brukar diskrimineras i nyhetsmedier. Första och många gånger även 

andra generationens invandrare nämns ofta i samband med problem av olika slag och 

det finns en tendens att de framställs som “de andra” i samhället genom att invandrare 

och svenskar i många sammanhang sorteras in i olika grupper.  

• Utestängning från debatten – personer som har kategoriserats i en text får inte 

uttala sig själva. Rasism har enligt Boréus visat sig vara ett exempel på 

diskussioner där invandrarnas röster har varit utestängda från diskussionen i 

mediedebatter. Det kan också handla om att de invandrade personerna inte är 

med och bestämmer vilka nyheter och frågor som är viktiga att ta upp, detta 

beror mycket på att det finns få journalister med invandrarbakgrund.  

• Nedvärdering – en grupp människor fråntas sin subjektivitet i media genom att 

de porträtteras som exempelvis asylström eller invandrarvåg. Om gruppen 

beskrivs negativt utan att det finns någon faktabakgrund till det som det skrivs 



  
 

17 

om så kan det vara diskriminering. Boréus tar upp som exempel att invandrare 

förknippas med förorter som redan är negativt stereotypifierade.  

• Objektifiering av invandrare och flyktingar – personer som är kategoriserade är 

representerade i texten men deras tankar, känslor och åsikter beskrivs inte. Man 

skriver om invandrare som en grupp människor men har ingen faktabakgrund till 

vad de som berörs verkligen tycker. Det är enligt Boréus ofta “potentiella” 

invandrare och flyktingar som beskrivs med objektifierande termer, med andra 

ord är det en grupp människor som inte existerar. Ett exempel kan vara 

diskussion kring om invandrare och flyktingar är lönsamma för landets ekonomi 

eller inte.  

• Förslag som pekar mot negativ särbehandling eller beskrivningar som 

normaliserat negativ särbehandling – kan exempelvis handla om att man vill 

införa återflyttning för invandrare som inte anpassar sig till det svenska 

samhället. Det kan även handla om att diskriminering kan förekomma genom att 

olika källors argument sätts i ett sammanhang som gynnar eller missgynnar 

argumenten. 
 

3.5 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om att ta hänsyn och skydda deltagarna i sin forskning 

(Vetenskapsrådet, 2009). Codex (2015) förklarar att forskning inom humanism och 

samhällsvetenskap ofta sker utan krav på forskningsetisk granskning men att etiken 

ändå har betydelse. Speciellt viktigt är det när forskningsområdet involverar människor 

då forskning enbart får utföras om det görs med respekt för människovärdet.  
 

Syftet med vår undersökning är att se hur nyhetsmedia skriver om segregation och 

invandring, vilket tidigare forskning visar kommer påverka synen som mottagarna av 

nyhetstexterna får om ämnet. Vi använder Corren som exempel på nyhetsmedia 

eftersom tidningen publiceras i en av de mest segregerade städerna i Sverige. Vi har inte 

i syfte att hänga ut Corren eller specifika journalister utan ser vår undersökning som ett 

verktyg till att reflektera kring texters betydelse. Vår önskan är att det kan bidra till att 

skapa en liten förbättring av segregationsproblemet i Linköping. För att minska risken 

att citat från studien kan misstolkas eller på något sätt peka ut enskilda individer har vi 

valt att unvika att återge namn på personer som figurerar i artiklarna. Även 

journalisterna förblir anonyma i vår uppsats även om vi är medvetna om att det material 
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vi undersökt finns tillgänligt online för vem som helst att läsa. I den mån som går 

används titel eller yrkesroll för att beskriva personerna som finns med i artiklarna. I citat 

har vi bytt ut namn på individer vilket är markerat med [namn]-uttryck. 

 

Anonymisering gör även att sänderkontexten får en mindre betydande roll i vår studie, 

fokus ligger främst på den inre kontexten. I Correns artiklar framgår dock oftast namn 

och bild på journalisten vilket skapar konnotationer hos mottagaren. Eftersom en vanlig 

läsare av tidningen har svårt att bortse från vem som står bakom en artikel är det något 

som måste behandlas i studien också även om det inte framgår i uppsatsen. Vi har inte 

granskat journalisterna på djupet, utan enbart den informationen som vi kan få ut av 

artiklarna. Det har vi gjort på grund av att läsaren, genom att enbart titta på text och 

bild, påverkas av vem sändaren är. Det skapas olika konnotationer hos mottagaren 

beroende på om journalisten heter Hanna Johansson eller Aaleyah Aabid, även om det 

egentligen inte skiljer sig något mellan dem. Ett problem som Boréus (2005) tar upp är 

att det finns få journalister med invandrarbakgrund, vilket är problematiskt att bedöma 

endast utifrån namn och bild av Correns journalister. Vi finner ändå att det är en så pass 

intressant aspekt att vi inte vill bortse från den. Vi drar slutsatsen att en vanlig läsare av 

Corren också skulle göra liknande bedömningar. Vi är mycket väl medvetna om att en 

person som i våra ögon har ett utseende och ett namn som ser svenskt eller västerländskt 

ut kan i själva verket ha en helt annan bakgrund. En person som har ett utseende och ett 

namn som kan tolkas som någon med utländsk bakgrund kan lika väl vara uppväxt i 

Sverige utan några egna erfarenheter kring invandring och/eller flykt. Journalistens 

namn kan skapa konnotationer till mottagaren som kan vara avgörande för hur texten 

tolkas vilket är anledningen till att vi har valt att ta med bedömningen av vilken etnicitet 

journalisterna och även andra deltagare i artiklarna konnoteras till.    

 

Vi båda som skriver uppsatsen kommer från Östergötland, en av oss från Linköping. 

Det innebär att vi sedan tidigare har en förförståelse vad gäller områdena i Linköping 

och hur medborgare upplever olika delar i staden. Vi har själva hört rykten om vissa 

områden. Vi har även en förkunskap om hur media brukar skriva om invandrare och 

flyktningar eftersom vi är del av samhället och sociokulturen som krävs för att förstå 

nyheterna. Vi, som de allra flesta, tar dagligen del av nyheter och påverkas av dem. Vår 

förförståelse, framförallt för Linköping som stad, ser vi som en fördel i vårt arbete. Vi 

har förståelse som sträcker sig utanför det som tidningen beskriver då vi känner 
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människor som har arbetat eller bott i Skäggetorp. Vi kan med kunskap om staden se 

saker som inte alla ser i artiklarna.  

 

Som Ekström och Larsson (2010) nämner när det gäller undersökning av texter med 

kritisk diskursanalys ska man utnyttja att man ingår i samhället och sociokulturen som 

texten är producerad i. Det är en förutsättning för att man överhuvudtaget kan förstå 

texten men samtidigt måste man försöka ställa sig utanför sin kultur och undersöka 

texten objektivt vilket vi har gjort i vår undersökning. Vi har inte läst texterna på samma 

sätt som vi hade gjort en vanlig morgon vid frukostbordet, utan vi har gått in på detaljer 

och analyserat hur texten kan uppfattas. Samtidigt som vi hela tiden har en kunskap om 

det som står och kan läsa av det som finns med underförstått i texterna.  
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4 Resultat och analys 
I korta artiklar eller notiser som rapporterar om kriminalitet och brott som begåtts 

nämns Skäggetorp endast som omständighet, alltså rumselement i texterna. Dessa korta 

beskrivningar besvarar oftast bara de journalistiska frågorna vad, var, när, vem, hur och 

uttrycker sällan någon speciell gestaltning av Skäggetorp som plats eller dess invånare. 

Dessa texter presenteras inte i denna uppsats eftersom de något längre artiklarna som 

ofta innehåller intervjuer och uttalanden säger desto mer om området och därför är 

viktigare att framhäva. Nedan följer ett antal exempel på dessa längre artiklar som 

antingen ger en negativ eller positiv bild av Skäggetorp organiserade efter fem teman. 

Efter att artikeln som beskriver Linköping som Sveriges näst mest segregerade stad 

publicerades i Corren den 3 mars så har ingen skillnad på rapporteringarna om 

segregerade områden kunnat urskiljas och artiklarna är därför inte presenterade i 

datumordning i analysen.  

 

4.1 Journalisten styr 

I detta tema ser vi exempel på hur journalisten tydligt väljer att måla upp en bild av 

Skäggetorp och/eller dess invånare på ett negativt sätt genom sina frågor eller 

kommentarer. 

 

4.1.1 Artikel 14/2 – ”Tallbodabon satsar på företag i Skäggetorp”  

Ett exempel där skribenten och den intervjuade menar väl och vill motverka den 

negativa bilden av Skäggetorp är från den 14 februari, den fokuserar på en person från 

området Tallboda i Linköping och hans nyöppnade bilvårdsföretag i Skäggetorp. 

Artikeln börjar med att beskriva företaget. Tallbodabon berättar bland annat hur han 

älskar bilar och att de handtvättar bilarna på Skäggetorps bilvård. Efter detta uttalande 

skriver journalisten:  

 

”Nej, han var inte rädd att satsa helhjärtat i Skäggetorp trots att han har hört en 

del negativa saker om området. Nackdelarna är inte mycket större än i andra 

stadsdelar, enligt hans uppfattning.”  

 

Efter detta stycke följer ett uttalande från Tallbodabon: 
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”- Dumheterna görs av ungdomar och det är inte så konstigt eftersom de inte 

har något vettigt att göra på sin fritid. Ungdomar behöver bra aktiviteter, 

oavsett var de bor. Samhället måste komma tillbaka till Skäggetorp, säger han.”  

 

Artikeln fortsätter sedan med att fokusera på de positiva sidorna och fördelarna med 

Skäggetorp som plats för bilvårdsföretaget. Trots att de positiva beskrivningarna väger 

över de negativa referenserna i texten har en nedvärdering av området redan gjorts. I 

denna artikel är Skäggetorp inte bara ett rumselement utan förvandlas även till ett objekt 

då området värderas. Att personen i artikeln bor i Tallboda (en annan stadsdel i 

Linköping) poängteras också och skiljer på så sätt honom från Skäggetorpsinvånarna 

vilket skapar problematik i och med hans uttalande om ungdomar från stadsdelen och 

det han säger sig tidigare ha hört om området. Det bidrar till en “vi och dem”-känsla 

som Brune (2004) beskriver.  

 

Det framgår inte explicit i artikeln men formuleringarna antyder att journalisten har 

ställt en fråga om varför Tallbodabon valt att etablera sitt företag i Skäggetorps trots 

dess dåliga rykte. Utifrån textnivåns modalitet (Bergström och Boréus, 2012) känns det 

inte trovärdigt att han själv skulle ta upp en eventuell rädsla som skulle finnas för att 

starta företaget i Skäggetorp. Vill man motverka synen på området hade det räckt med 

att fråga varför valet föll på just Skäggetorp och inte diskutera den negativa bilden. 

Orsaken till detta kan bero på att skribenten vill skapa en enkel och spännande berättelse 

som är lätt att följa och förstå vilket moderna nyhetstexter ofta gör genom att använda 

sig av ett mytologiskt berättande där en god och en ond sida framställs (Brune, 2004). I 

artikeln skulle man utifrån Brune kunna se att journalisten framställer Skäggetorp som 

det onda i berättelsen och Tallbodabon som den goda hjälten som vågar öppna ett 

företag på en orolig plats och på så vis kämpar mot ondskan för att samhället ska 

komma tillbaka till området.  

 

I dagens samhälle ska nyhetsjournalistiken gå snabbt att producera och ännu snabbare 

att konsumera enligt Brune (2004) vilket leder till att produktionen sker på rutin och 

skapas efter samhällets normer. Journalisten har då handlat normativt enligt Habermas 

teori (Månson 2007) eftersom människan ofta utgår från samhällets erkända normer 

som referenspunkt då man handlar. Habermas anser också att dagens 

massmedieproduktion styrs av en reklam- och marknadsfokuserad medie-
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underhållningsbransch som påverkar journalistiken och hur en nyhetstext skrivs vilket 

skulle kunna vara en inverkan på denna artikel. 

 

4.1.2 Artikel 7/3 (intervju) - “Därför finns gängen kvar”  

 
En annan artikel där skribenterna använder sig av ett mytologiskt berättande och vill 

skapa spänning är från den 7 mars där texten handlar om de gängrelaterade brotten som 

den senaste tiden varit många i Linköping. Problemet beskrivs bottna i utanförskap i 

socialt utsatta områden och det nya som tas upp i artikeln är att det nu ska rekryteras 

områdespoliser till utsatta bostadsområden i syfte att arbeta kontaktskapande med 

invånare för att minska brotten. Totalt 14 journalister står bakom artikeln som till stor 

del är en intervju med en polisområdeschef som bland annat får frågan: 

 

”Kommer vi att få se områdespoliser i Skäggetorp, Ryd och Berga?” 

 

Det har tidigare i artikeln tagits upp att dessa tre områden i Linköping har pekats ut 

nationellt för att ha problem med lokala kriminella nätverk. Polisområdeschefen nämner 

själv inte dessa områden vid namn och svarar följande på Correns fråga: 

 

”Ja, men det finns en fara att peka ut de här områdena. Det är ju så att de allra 

flesta människor, oavsett var de bor, är vanliga hederliga människor som vill 

sköta sig och vara bra medborgare. Sedan finns det utanförskap och vissa 

kriminella grupperingar som är relativt små. Jag är lite försiktig med att peka ut 

enskilda bostadsområden” 

 

Ett mytologiskt berättande sker av skribenterna genom att Skäggetorp får rollen som det 

onda i berättelsen som ska besegras av det goda - polisen. Ett problem enligt Habermas 

(Månson, 2007) är att journalisterna styr diskussionen genom att välja den 

informationen de anser har nyhetsvärde och enligt gestaltningsteorin (Shehata, 2012) 

bestämmer de hur en fråga ska uppfattas av medborgarna. Här styr journalisterna sin 

fråga till att vi som mottagare ska koppla polisens nya funktioner till områden som 

redan är starkt kopplade till problem för att känna spänning. Den intervjuade polisen 

anser att områdespoliserna ska sättas ut där de behövs, vilket kan vara var som helst i 

Linköping. Genom att leda frågan till att fokusera på enbart tre områden kopplas de 

samman med problem. Som tidigare nämnts ska nyheter produceras snabbt och gå ännu 
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snabbare att konsumera, enligt Brune (2004), och nyhetsjournalistiken använder sig ofta 

av exempel och uttryck som läsaren känner igen sig i. Det motsvarar den språk- och 

samhällsgemenskap Fairclough talade om. I detta exempel är Skäggetorp ett exempel 

som läsaren känner igen och uppfattar som ett område förknippat med problem. Det kan 

bli lättare för läsaren att förstå innebörden med områdespolisen och vad de ska fylla för 

funktion när de kopplas samman med områden som är kända för att ha mycket problem. 

Journalisterna behöver inte ställa frågan om områdena utan istället fokusera på hur 

områdespoliserna kommer fungera för hela staden om man vill undvika att förstärka 

bilden av Skäggetorp som en dålig stadsdel.  

 

4.1.3 Krönika 7/3 - “Mer än en pin på kavajslaget”  

Den 7 mars publicerades en krönika som är skriven i syfte att påminna och lyfta fram 

problemen kring den organiserade brottsligheten, utanförskapet och segregationen i 

Linköping. Krönikan tar upp fakta från ovanstående artikel (7/3) då polisområdeschefen 

uttalar sig om att inte peka ut vissa områden som problem. Skribenten beskriver 

skillnaderna mellan Linköpings stadskärna och mindre stadsdelar samt diskuterar hur 

Corren påverkar diskussionen kring Skäggetorp. Journalisten beskriver bland annat 

Linköping som en delad stad såhär: 

 

”Den stora, synliga delen som är hyfsat välmående, där frågan om simhallens 

placering är en riktig het politisk potatis. Den andra delen målas i helt andra 

färger, den handlar om unga människor som mister livet i en spiral av 

kriminalitet och våld. Det är nästan svårt att begripa att det handlar om samma 

stad” 

 

Skildringarna av de olika stadsdelarna förstärks för att skapa en spännande berättelse 

(Brune, 2004). Linköpings kärna, den stora, synliga delen, är underförstått ett område 

med få problem där småsaker blir livsviktiga. Genom att beskriva delen som ”hyfsat 

välmående” skapas en förståelse av att allt inte är perfekt utan att det även kan hända 

tråkiga saker där. Men när de andra delarna beskrivs (däribland Skäggetorp) ges enbart 

en bild av kriminalitet och våld. Det finns inte något som säger att det finns någon form 

av välmående i dessa områden. Sättet att beskriva de två delarna av staden kan ses från 

Habermas normativa handlande (Månson, 2007) då skribenten kan tänkas agera utefter 
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samhällets erkända normer som i detta fall betyder att Skäggetorp är ett icke välmående 

område för att det då blir enklare för läsarna att förstå hennes text. 

 

När journalisten tar upp polisen uttalande om att det finns en fara med att peka ut 

områden som problem istället för grupperna som utför brotten tar hon åt sig av det. Hon 

skriver att Corren ser sig själva ha ett oerhört ansvar gällande porträtteringen av 

områdena. Men direkt efter att hon medgett ansvaret de har skriver hon: 

 

”Samtidigt är det oacceptabelt att två unga människor har mist livet i brutala 

våldsdåd /…/ Det vi har berättat om utpressning, om hot och våld och 

trakasserier, är sanna berättelser som vi måste ta på allvar” 

 

Med detta uttalande frånsäger sig skribenten ansvaret hon nyss beskrev genom att 

förklara att Correns viktigaste roll är att rapportera om det som händer. Det kan tolkas 

som ett dramaturgiskt handlande enligt Habermas teori (Månson, 2007) eftersom 

journalisten vill framställa sig själv på ett bra sätt och skapa en bild av 

nyhetsrapporteringen som pålitlig. Genom att presentera polisens uttalande (om att inte 

peka ut problemområden) i samband med Correns beskrivningar (om våld och 

kriminalitet) framstår porträtteringarna om Skäggetorp som mindre viktig eftersom 

dessa rapporteringar ses som mer allvarliga. Det rättfärdigar beskrivningarna av 

Skäggetorp som ett problemområde och det kan uppfattas som att skribenten använder 

ett teologisk handlande (Månson, 2007) då hennes mål verkar vara att få läsaren att se 

Corren som en tillförlitlig aktör.  

 

4.2 Uttalanden 

I detta tema analyseras artiklar där deltagare i texterna, ofta politiker, har uttalat sig 

negativt om Skäggetorp och/eller dess invånare utan att journalisten på ett lika tydligt 

sätt har påverkat deltagarna genom frågor eller kommentarer som i föregående avsnitt. 

 

4.2.1 Artikel 4/2 – ”Ny lag i år kriminaliserar terrorresor”  

Den 4 februari besökte Svergies inrikesminister Skäggetorp vilket Corren rapporterade 

om samma dag. Artikeln handlar om hans besök i stadsdelen och den nya lag om 

terrorresor som ska träda i kraft innan årets slut. Orsaken till besöket är det faktum att 

Skäggetorp pekats ut som ett av 55 problemområden i Sverige av rikspolisen. Ministern 
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berättar att det är viktigt att besöka dessa platser för att träffa människor som är 

verksamma där och diskutera hur den negativa utvecklingen ska vändas. Han träffade 

under sitt besök en kommissarie och en av två brobyggare i kommunen enligt artikeln. 

Kommissarien uttalar sig om polisens uppgift att bekanta sig med religiösa föreningar, 

bönelokaler och moskéer och berättar om inrikesministerns besök hos det muslimska 

studieförbundet Ibn Rushd. En av de två brobyggarna från kommunen berättar också om 

det projekt som pågått i området för att förhindra ungdomar att hamna i kriminella gäng. 

Artikeln fokuserar sedan på riskerna med hur dessa ungdomar även kan rekryteras till 

terrornätverket IS och artikeln avslutas med ministerns uttalande om hur regeringen ska 

kriminalisera terrorresor, själva organiseringen, rekryteringen, finansieringen av dem 

samt deltagandet i terrorkrig. 

 

I denna artikel är det inrikesministern och regeringen samt kommissarien och 

kommunens brobyggare aktörer som får uttala sig om Skäggetorp och problemen i 

området. Ingen av de fem bilder som tillhör artikeln visar något annat än en aktiv 

minister som promenerar, blir intervjuad eller talar med sitt följe. Att inrikesministern 

gör ett längre besök på det muslimska studieförbundet Ibn Rushd nämns och 

kommissarien berättar mer om förbundet men studieförbundet representeras inte av 

någon medlem eller ledare i artikeln. Det kan enligt Boréus (2005) ses som både 

utestängning från debatten och objektifiering av invandrare i hennes fyra typer av 

diskriminering. Då ministern påpekar vikten av att träffa folk från problemområden och 

diskutera med dem hur problemen ska lösas är det konstigt att ingen förutom 

kommissarien och kommunens brobyggare får utrymme i artikeln. 

 

Texten är ett tydligt exempel av gestaltningsteorin enligt Jarlbro (2012) då samtliga fyra 

egenskaper av gestaltning finns med. Problem med terrorresor definieras, kommissarien 

ger vägledning om problemets orsak samt uttrycker moraliska omdömen och 

inrikesministern presenterar en bild av möjliga lösningar tillsammans med brobyggarens 

uttalande om det projekt som pågår i Skäggetorp. Regeringens, polisens och 

kommunens arbete med att förhindra terrorresor och kriminalitet i stadsdelen är alltså 

den gestaltning som ges. Habermas dramaturgiska handlande (Månson, 2007) känns 

igen eftersom bland annat ministern genom sina uttalanden framställer sig själv på ett 

sätt som försöker skapa en önskad bild av sig själv inför läsarna. 
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4.2.2 Artikel 10/2 – ”Så många sommarjobb lovar kommunen”  

En annan artikel med politiska uttalanden handlar om hur många sommarjobb 

kommunen erbjuder Linköpings ungdomar. Huvudaktör i denna text är 

bildningsnämndens ordförande som blir intervjuad av Correns reporter. Hon berättar hur 

de erbjuder fler sommarjobb än vad de gjorde förra året. 

 

”Hon är noggrann med att påpeka att den politiska allians som styrde under 

2014 hade ett utgångsläge med 675 sommarjobb men att det senare gjordes 

flera ekonomiska tillskott så att antalet till slut landade på 656 platser. ” 

 

De erbjuder i år 960 sommarjobb men har förhoppningar om att komma upp i 1000 

platser. Artikeln fortsätter beskriva vilka som ska få ta del av dessa sommarjobb. 

 

”Men även de som behöver bättra på sina kunskaper i svenska ska få chansen. 

/…/ Alla 15-18-åringar med föräldrar som under en längre period har haft 

försörjningsstöd ska också erbjudas sommarjobb. 

− Den gruppen rör cirka 190 ungdomar och många av dessa sommarjobb riktas 

till ungdomar i Skäggetorp, Ryd och Berga. Det handlar om att göra en social 

insats och en integrationsinsats, säger [bildningsnämndens ordförande].” 

 

Detta kan ses som en nedvärdering (Boréus, 2005) av invånare från dessa områden 

eftersom de pekas ut som de stadsdelar där fattiga invandrare bor. Uttalandet bidrar till 

en ”vi och dem”-känsla eftersom hon målar upp en bild av utsatta grupper i samhället 

som hon och hennes kollegor på bildningsnämnden kommer att hjälpa. Även om ordet 

invandrare inte används så är det ändå mycket tydligt att det är en av grupperna som 

bildningsnämndens ordförande talar om i artikeln och de beskrivs som passiva deltagare 

i texten. Enligt Brune (2004) ses invandrare konnotativt som de som är annorlunda och 

den stereotypa bild av invandrare som medier bidragit till att skapa förstärks i denna 

artikel på grund av att de sätts in i specifika roller och får personer med utländsk 

härkomst att framträda i samband med problem.  

 

Det blir återigen ett exempel på hur gestaltningsteorin (Jarlbro, 2012) fungerar då 

problem definieras, vägledning och moraliska omdömen ges samt lösningar presenteras. 

Det är också ett exempel på dramaturgiskt handlande enligt Habermas (Månson 2007) 
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eftersom det är tydligt hur bildningsnämndens ordförande vill framställa deras arbete 

som något de gjort bra. Att visa problem som de ska lösa blir därför viktigt för att kunna 

framställa en önskad bild av att vara den eller de som kommer bidra med förbättringar.  

 

4.2.3 Artikel 3/3 – ”Kvinnor i fokus i nytt allaktivitetshus”  

En artikel från den 3 mars beskriver planerna med det nya allaktivitetshuset som ska 

byggas i Skäggetorp efter att det gamla brunnit ner. Två politiker får uttala sig om 

planerna och berättar att det ska satsas extra mycket på att kvinnor och flickor ska få ta 

del av verksamheten eftersom man har sett att de inte fått ta del av tidigare insatser och 

aktiviteter i Skäggetorp i samma omfattning som män och pojkar. Politikerna berättar 

att det nya huset ”också är en del i ett förändringsarbete för hela området”. Längre ner 

i texten skriver journalisten även:  

 

”Men, påpekas det i underlaget till beslutet. Ett allaktivitetshus ska inte ses som 

en lösning på alla problem i Skäggetorp.”  

 

Detta görs utan någon förklaring till vilka dessa problem är vilket gör att området 

nedvärderas, enligt Boréus diskrimineringsprincip nedvärdering (2005), eftersom det 

beskrivs negativt utan någon faktabakgrund. Även om problemen inte definieras så kan 

gestaltningsteorin appliceras på denna artikel eftersom journalisten har valt ut en del av 

underlaget hon fått ta del av från utredningen av allaktivitetshuset. Skribenten väljer att 

ta med beskrivningen som pekar ut Skäggetorp som ett område med problem, hon 

ifrågasätter inte politikernas uttalanden och väljer heller inte att utveckla dem för att få 

med en förklaring. Här syns på så sätt Brunes (2004) tankar kring hur 

nyhetsproduktionen sker utefter de mönster och normer som existerar i samhället för att 

en snabbkonsumerad och lättförståelig text ska produceras. Vad personerna som 

kommer använda allaktivitetshuset tycker om de nya planerna eller vad de skulle önska 

att det användes till tas inte heller upp. De beskrivs som passiva deltagare, alltså 

mottagare, medan politikerna är de aktiva aktörerna i denna artikel.  

 

4.2.4 Artikel 10/3 – “Sommaröppet bibliotek önskas”  

Bibliotekarierna på biblioteket i Skäggetorp vill få sin verksamhet sommaröppen på 

grund av att de flesta som bor i stadsdelen stannar där på sommaren och behöver ha en 

plats att vara på under sin ledighet. Två av aktörerna i artikeln är bibliotekarierna som 
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uttalar sig om Skäggetorps invånare. Den ena bibliotekarien menar att stadsdelen inte 

avbefolkas på samma sätt som andra delar av Linköping. Hans antagande är att det 

beror på ekonomin, att många Skäggetorpsbor inte har råd att resa iväg eller göra saker 

på sommaren vilket gör att de stannar. Han säger: 

 

”Bara bussbiljett kan vara ett hinder för att ta sig till city, och alla kanske inte 

har cykel /.../ Alla minns ju oroligheterna här i området förra sommaren”.  

 

Bibliotekarien menar att oroligheterna skapas när ungdomarna i Skäggtorp inte har 

något att sysselsätta sig med på sommaren. Den andra bibliotekarien vill poängtera 

böckernas betydelse.  

 

”Och så är det boklånen, så klart, de är viktiga inte minst för dem som vill ta sig 

framåt i sina svenska studier” 

 

Artikeln är ett exempel av gestaltningsteorin (Shehata, 2012). Ett problem i form av 

oroliga och stökiga invånare i Skäggetorp gestaltas. Orsaken anses vara att invånarna 

inte har ekonomi till att ta sig från området och att de på så vis blir sysslolösa eftersom 

de har för få aktiviteter att tillgå. Moraliska omdömen som görs är att området ska 

hållas lugnt och att invånarna ska ha möjlighet till att bli bättre på det svenska språket. 

En möjlig lösning på problemet är att ha Skäggetorps bibliotek öppet på sommaren så 

invånarna kan tillbringa tid där.  

 

De som uttalar sig i artikeln är inte personer som själva är drabbade av problemet som 

gestaltas. Människorna som faktiskt berörs uttalar sig inte alls, det är oklart om 

Skäggetorpsborna själva ens vill ha biblioteket öppet vilket kan ses som Boréus 

diskrimineringsprincip utestängning från debatten (2005). Det ges ingen bra bild av 

gruppen som kategoriseras då de förklaras som fattiga, oroliga och potentiellt 

våldsamma utan sysselsättning. Det framgår i texten att det handlar om invandrare på 

grund av uttalandet om att vissa vill ta sig framåt i sina svenska studier. Att aktörerna i 

texten pratar om en grupp som inte får uttala sig själva samt att gruppen beskrivs som 

fattiga och som invandrare gör att det går att koppla det till Brunes “vi och dem” (2004). 

Underförstått handlar det om invandrare - en grupp som inte vill vara riktigt som oss 

och som skapar oroligheter när de inte är aktiverade.  
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4.3 Sammankopplingar  

Detta avsnitt behandlar artiklar där Skäggetorp, en händelse i området eller invånare 

från stadsdelen, inte varit i fokus utan endast mycket kortfattat sammankopplats med 

händelser i andra sammanhang vilket har förstärkt den negativa bilden av området. 

 

4.3.1 Artikel 17/2 – ”Stångåstaden gynnas av lågt ränteläge”  

I en artikel som handlar om det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden i Linköping 

och deras framgångar och planer intervjuas bolagets VD. Han berättar om deras 

framtidsarbete och i slutet av artikeln har journalisten skrivit: 

 

”Det långsiktiga arbetet med de utsatta områdena Ryd och Skäggetorp ingår 

också i planen.”  

 

Vad som menas med ”utsatta områden” framgår inte och VD:n avslutar med att 

kommentera påståendet med:  

 

”Vi måste ha råd med det också. Vi tror att satsningar på stadsutveckling i dessa 

områden kommer ge goda ekonomiska effekter i framtiden. Bland annat har vi 

nyligen startat en utredning kring Ryds framtid där vi kommer att be invånarna 

om synpunkter, säger [VD:n].”  

 

Stångåstaden och skribenten vill ge en positiv bild av stadsutvecklingen av Linköping 

men skapar samtidigt en negativ bild av områdena Skäggetorp och Ryd genom att 

referera till dem som utsatta. Det är alltså ett exempel på en av Boréus (2005) fyra typer 

av diskriminering, nedvärdering, eftersom Skäggetorp beskrivs negativt utan någon 

faktabakgrund. 

 

Stångåstaden framställs som de goda som ska rädda Ryd och Skäggetorp vilket blir en 

del av mytologiskt berättande för att göra texten mer spännande för läsaren (Brune, 

2004). Här kan man tolka det som att journalisten utgår från ett normativt handlande 

enligt Habermas (Månssson, 2007) då Skäggetorp nämns som utsatt område som 

tidigare framställts i andra artiklar.  
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4.3.2 Artikel 18/2 – ”Nu växer oron för en pyroman”  

En artikel som nämner Skäggetorp som rumselement trots att händelsen ägt rum i en 

annan del av Linköping har publicerats den 18 februari och beskriver oron för att en 

pyroman verkar i kolonilottområdet Ullevi. Tre kolonilottsstugor har bränts ner under 

en kort period och Correns reporter intervjuar vakthavande polisbefäl, räddningsledare 

och en orolig ägare till en av kolonilotterna. Då bränderna beskrivs förklarar skribenten 

att koloniområdet ligger utanför Skäggetorp, vilket är korrekt men det ligger även 

bredvid shoppingområdet Tornby i Linköping. Ullevileden går längs med 

Tornbyområdet och om Ullevi koloniområde verkligen behöver en platsbeskrivning 

utöver namnet i sig själv bör således skribenten skriva ”mellan Skäggetorp och Tornby” 

eftersom originalbeskrivningen sammankopplar Skäggetorp med negativa händelser.  

 

Detta förstärker bilden av att det är ett problemområde eftersom det redan rapporteras 

om kriminalitet i Skäggetorp. Resultatet blir därför att läsaren riskerar att dra slutsatsen 

att det är samma problem som existerar i Skäggetorp som spridits till Ullevi utan att 

bevis för detta existerar. Det blir alltså en nedvärdering (Boréus, 2005) av stadsdelen 

som i ovanstående artikel från 17/2 (4.3.1). Orsaken till att Skäggetorp anges i artikeln 

skulle kunna bero på den snabba nyhetsproduktionen (Brune, 2004) och att man då 

använder sig av exempel och uttryck som läsaren känner igen och på så sätt enkelt kan 

konsumera.  

 

4.4 Narrativ 

Här analyseras artiklar där en berättelse om Skäggetorp målas upp med hjälp av både 

bilder, rubriker och själva texterna.  

 

4.4.1 Artikel 24/2 – ”Ljuset ska göra Skäggetorps centrum tryggare”  

En artikel som rapporterade positivt om något som kommer hända i Skäggetorp handlar 

om ny belysning i ett parkeringsgarage som ska öka trygghetskänslan på platsen. Bilden 

till artikeln är tagen från en låg kameravinkel på två män med västerländsk utseende 

iklädda arbetskläder som tittar upp mot belysningen i taket. Männen på bilden kommer 

från Linköpingsföretaget Vallacom som fått i uppdrag av fastighetsbolaget Willhem att 

utföra arbetet med att installera den nya belysningen vilket beskrivs i bildtexten. 

Artikeln är formellt skriven med korta meningar utan längre förskönade beskrivningar.  
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Händelsen i artikeln kan ses utifrån gestaltningsteorin då den ramas in och ges en 

speciell innebörd av journalisten (Shehata, 2012). Rubriken skapar enligt Bignell (2002) 

läsarens första uppfattning av ämnet, ”Ljuset ska göra Skäggetorps centrum tryggare” 

antyder att Skäggetorp är ett otryggt område. Brunes mytologiska berättande (2004) kan 

ses i texten då två västerländska män är hjältar som sätter upp belysning i Skäggetorp 

för att kämpa mot ondskan (det otrygga) som finns i Skäggetorp. Bilder har enligt 

Bignell alltid intentionen att skapa konnotationer hos läsaren och är därför aldrig 

neutral. Tillsammans med rubriken och bildtexten så målas denna berättelse upp utan att 

resten av artikeln behöver läsas.  

 

4.4.2 Artikel 25/2 – ”Skäggetorpselever såg Trevligt folk”  

En artikel vars syfte var att rapportera om ett biobesök som gjorts av en 

förberedelseklass från Skäggetorp hade en rubriksättning och bild som förstärker 

uppfattningen om Skäggetorp som ett segregerat område. Rubriken löd 

”Skäggetorpselever såg Trevligt folk” där ”Skäggetorpselever” hade kunnat ersättas 

med bara titeln ”skolklass” eller ”elever”. Bilden som tillhörde artikeln föreställde fem 

elever från Somalia och Vietnam, 15-17 år gamla och var tagen i fågelperspektiv. Fokus 

i berättelsen låg på elevernas upplevelse och de får alla fem uttrycka sig i artikeln men 

de framställs även som passiva deltagare som fått chansen till denna upplevelse genom 

ett bidrag från en företagare som kan beskrivas som hjälten i berättelsen. Även 

skolpedagogen från Skäggetorpskolan uttrycker tacksamhet gentemot företagaren vilket 

var ett av hans två uttalanden i artikeln.  

 

Beskrivningarna av eleverna som passiva deltagare och företagaren som aktiv givare 

skapar en “vi och dem”-bild enligt Brune (2004) och bidrar till att Skäggetorp och dess 

invånare inte ingår i den svenska gemenskapen på samma villkor som personer som 

företagaren. Gestaltningen av att eleverna är passiva mottagare förstärks även genom att 

berätta hur majoriteten av eleverna aldrig varit på bio förut och nu blir bjudna på en 

speciell upplevelse. Däremot får de fem eleverna berätta om vad de tyckte om filmen 

och skolpedagogen Imamovic uttalar sig även om hur de ska fortsätta arbeta med filmen 

i skolan. 
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4.5 Positiva skildringar 

Positivt skildrade artiklar om Skäggetorp analyseras i detta tema men trots att 

intentionen är att skapa en bra bild av stadsdelen misslyckas skribenterna ibland med 

detta genom att ta upp negativa aspekter i texterna.  

 

4.5.1 Artikel 3/2 – ”Han bygger stad och båt i köket”  

En positiv skildring av en invånare från Skäggetorp görs i artikeln ”Han bygger stad och 

båt i köket” från den 3 februari. Skribenten gör ett besök hemma hos en person som bor 

i Skäggetorp, han bygger en två meter stor miniatyr av en båt, inspirerad av 

Vasaskeppet, och en stad som liknar Petra i Jordanien. Journalisten beskriver besöket 

och Skäggetorpsbons arbete med ett informellt och personligt språk med frågor som den 

intervjuade besvarar. Skribenten antyder att båten och staden är mycket imponerande 

och att det krävt mycket tid att skapa dessa träminiatyrer. Sex bilder tillhör artikeln som 

visar en allvarlig och koncentrerad person och detaljer av hans byggnationer. 

Skäggetorpsbon beskrivs som mycket aktiv aktör i texten och han behöver mer plats för 

sin hobby som tar upp en stor yta hemma i hans kök. Han berättar att han är på jakt efter 

någon källarlokal i Skäggetorp där han skulle kunna lära ungdomar och andra 

intresserade om hans hantverk. 

 

Artikeln fokuserar på den intervjuades hobby, vad han skapar och hur han gör det. 

Mycket lite nämns angående hans bakgrund, endast hans tidigare praktikplatser med 

hantverksjobb beskrivs. Journalisten har enligt gestaltningsteorin (Jarlbro, 2012) valt att 

framhäva dessa fakta och styr med sina informella och personliga beskrivningar läsaren 

till att göra en positiv tolkning av hans text. Varken Skäggetorp eller personen som 

intervjuas kopplas samman till några problem eller några negativa konnotationer då 

Skäggetorp endast nämns som rumselement och Skäggetorpsbon framställs som en 

duktig hantverkare som vill hjälpa andra. 

 

4.5.2 Artikel 12/2 – ”Lilla bokcirkeln gick husesyn på teatern”  

En annan artikel som beskriver Skäggetorpsinvånare mycket positivt handlar om en 

bokcirkel som Corren startat på Skäggetorpskolan. Sex sjundeklassare från skolan läste 

en rysare vars historia utspelade sig på en teater. Detta tog Östgötateatern fasta på och 

bjöd in bokcirkeln till ett genrep samt en guidad visning av sina lokaler. Nio tillhörande 

bilder finns med artikeln som visar delar teatern och dess rekvisita samt deltagarna från 
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den guidade visningen. Artikeln är precis som exemplet ovan (4.5.1) skriven med ett 

informellt språk och målande beskrivningar. Formuleringen “konstaterar [en av 

eleverna] klokt” visar att författaren målar upp en positiv bild av deltagarna eftersom 

värderingen “klokt” används. Deltatagarna beskrivs även som aktiva och får göra flera 

uttalanden i artikeln.  

 

Journalisten gör en subjektiv beskrivning av besöket på teatern genom att skildra 

deltagarna positiv. Exemplet ovan visade hur skribenten enligt gestaltningsteorin 

(Jarlbro, 2012) väljer att framhäva vissa aspekter i en text för att visa sin version av 

verkligheten vilket blir extra tydligt med det informella språket som innehåller målande 

adjektiv och värderingar.  

 

4.5.3 Artikel 9/3 – “Bokcirkelledare sökes”  

Bokcirkeln som ovanstående artikeln (4.5.3) handlar om blev jättepopulär på 

Skäggetorpsskolan, så pass populärt att det inte finns tillräckligt med ledare för 

grupperna. Den 9 mars publicerades därför en artikel i syfte att få fler att anmäla sig 

som bokcirkelledare. Corren och Skäggetorpsskolans ungdomspedagog beskrivs som 

aktörer. Bilden till artikeln är på tre av skolans elever som lyssnar på en bokcirkelledare 

som aktivt pratar och använder sitt kroppsspråk. Artikeln är av positiv karaktär med 

uttalanden som:   

 

”I en åttondeklass ville ALLA vara med i bokcirkeln /.../ De är förvånade och 

glada över att intresset är så stort” 

 

Texten skapar en positiv gestaltning av Skäggetorp. Det finns dock tendenser till att 

vissa ordval är överdrivet positiva och chockerande. Att utmärka ordet “alla” med att 

skriva det med versaler samt att beskriva händelsen som förvånande skapar en gräns 

mellan vad som är normalt och onormalt (Brune, 2004). I det här fallet ses händelsen i 

Skäggetorp som onormal eftersom den beskrivs som förvånande. Det faktum att själva 

händelsen i sig egentligen inte är onormal gör att Skäggetorpskolan kan ses ur ett “dem-

perspektiv” där vad som är normalt och onormalt skiljer sig från andra områden. Det går 

även att ifrågasätta varför inte någon av de tre eleverna eller bokcirkelläraren, som är 

med på bilden, uttalar sig i artikeln. Det är de som är aktiva inom bokcirkeln och blir på 

så vis utestängda från debatten enligt Boréus diskrimineringsprincip (2005).  
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4.5.4 Artikel 9/3 (tal) – “Jag var pojke tills jag fick barn”  

Den 9 mars publicerades en artikel med en text från ett tal som journalisten själv har 

hållit i Skäggetorps centrum. Det handlar framförallt om hur viktigt det är med 

feminism. Men det som är intressant i undersökningen är delen som handlar om platsen 

hon håller talet på, Skäggetorp. Skribenten pratar otroligt positivt om Skäggetorp. Hon 

nämner hur fantastiskt roligt hon tidigare haft där i jobbsammanhang och hon nämner 

speciellt en person från Skäggetorp som har gjort starkt intryck på henne. Exempel på 

positiva uttalanden är: 

 

”Vi har inte haft så roligt sen Tomas Tranströmer fick Nobelpriset i litteratur. 

/.../ Vi satt ju och jobbade en vecka inne på Medborgarkontoret här intill och 

hade nog inte trott att mottagandet skulle vara så varmt”  

 

Journalisten arbetar för att skapa en positiv gestaltning av Skäggetorp genom att 

använda sig av positiva ord och händelser. Men även här kan det ses tendenser till att 

händelserna skulle vara onormala (Brune, 2004) eftersom ingen hade kunnat tro att de 

skulle få sådant bra mottagande. För att förstärka berättelsen och den positiva bilden av 

Skäggetorp tar även skribenten upp en person från Skäggetorp som har en bakgrund 

som flykting från Kongo. Journalisten skapar en otroligt bra och positiv bild av henne 

genom att beskriva henne som en person som delar med sig av sitt liv och sprider 

glädje. Bakgrunden beskrivs som horribel. Hon har tvingats fly, misshandlats och 

våldtagits. Hennes liv i Skäggetorp är hon däremot otroligt tacksam för, enligt 

skribenten.  

 

Habermas teologiska handlande (Månson, 2007) känns igen här eftersom journalisten 

för sin argumentation mot ett visst mål. Hon vill, i det här fallet, ge bilden av 

Skäggetorp som en bra plats. För att skapa en spännande berättelse jämför hon 

Skäggetorp med Kongo, en berättelseform som kan kopplas samman med en 

rapporteringsmetod som enligt Brune (2000) användes mycket på 70-talet där flyktingar 

fick uttala sig om hur mycket de uppskattade drömlandet Sverige. En jämförelse sker i 

denna artikel mellan livet som flykting och livet i Sverige (Skäggetorp). Nyheter har, 

enligt Brune (2004), skapat skillnader mellan kulturer – där den svenska står för frihet, 

modernitet och jämställdhet. Skribenten presenterar en människa som hon uppskattar 
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och tycker bra om, men det är en person med utländsk bakgrund som vi underförstått 

kan förstå inte är som ”oss” på grund av det hon har gått igenom. Återigen är en svensk 

journalist aktör i texten och uttalar sig om en person med utländsk bakgrund.  

 

4.5.5 Reportage 17/3 – “[Dansläraren] får eldfesten att svänga”  

Artikeln handlar är en västindisk danslärare som ska delta på Eldfesten i Skäggetorp 

som är en persiskt högtid. Reportaget om dansläraren tar bland annat upp hans syn på 

Skäggetorp, där han själv också bor. ”Från Skäggetorp kan man se hela världen”, säger 

han och beskriver en öppen känsla och en god stämning mellan invånarna. 

Skäggetorpsbon beskrivs av journalisten som en ”varm ambassadör för sin stadsdel”. 

Dansläraren pratar bara bra om Skäggetorp men trots det tas även negativa infallsvinklar 

upp.  

 

”Själv säger han sig aldrig ha utsatts för någon rasism eller behandlats illa. 

Men det beror kanske på hans vana vid människor” 

 

Det går inte att se om den intervjuade personen i artikeln har fått frågan om rasism 

ställd av journalisten eller om han tagit upp det själv. Trovärdigheten för att han själv 

har tagit upp ämnet inte är stor eftersom ämnet kommer upp från ingenstans och 

dessutom är motsatsen till den tidigare beskrivna öppna känslan och goda stämningen i 

Skäggetorp, vilket påverkar modaliteten (Bergström och Boréus, 2012). Att dansläraren 

inte har utsatts för rasism är inte det enda som beskrivs utan det finns också en 

anledning till det. Han målas ut som ett undantag från ”dem” eftersom han är van vid 

människor och på så vis, underförstått, bättre kan passa in. Enligt gestaltningsteorin 

(Jarlboro, 2012) kan verkligheten beskrivas på olika sätt och leda läsaren i olika 

riktningar. Journalisten styr tolkningen av dansläraren som själv uttalar sig positivt om 

Skäggetorp men som även får svara på frågor om problem vilket förstärker synen av att 

området har problem.  

 

Brunes underökning där Sverige beskrivs som ett drömland (2004) kan ses i reportaget 

och ett ”vi och dem”-perspektiv gestaltas med en ond och en god sida. Skäggetorpsbon 

kommer som sagt från Västindien och berättar om när han tillsammans med sin fru och 

sina barn hälsade på sin familj där. Han beskriver att det kan komma motorcyklar i full 
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fart eller att det kan finnas saker i gräset som inte finns i Sverige. Sverige däremot 

beskrivs på följande sätt:  

 

”Han säger att han känner sig trygg i Sverige, att han vet att han har en framtid 

och möjligheter här” 

 

Sverige är det goda landet med möjligheter medan Västindien är det onda landet med 

farliga saker och citatet förstärker bilden av att Sverige är det bättre landet eftersom det 

är här han ser sin framtid och inte i Västindien. Reportaget tar upp många positiva saker 

om Skäggetorp, det är tydligt att dansläraren inte har något negativt att säga trots att han 

verkar få frågor som öppnar för negativa infallsvinklar vilket i så fall är journalistens 

sätt att få med normerna om stadsdelen i berättelsen.  
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5 Sammanfattning   
Skäggetorp skildras på olika sätt beroende vilken text det handlar om. Notiser eller 

kortare artiklar visade inte någon specifik skildring av området eftersom de innehåller 

mycket kortfattade beskrivningar och kan därför ses som neutrala eller objektiva. 

Majoriteten av de längre artiklarna rapporterar om Skäggetorp på ett negativt sätt, till 

och med de som har i syfte att framställa något som är positivt har en tendens att ändå ta 

med negativa aspekter. Enbart två artiklar under den undersökta tiden rapporterar 

positivt om Skäggetorp genom hela artikeln och gemensam nämnare för dessa är det 

personliga och informella språk som används. De texter som var objektiva eller 

skildrade Skäggetorp negativt tenderade att vara mer formellt skrivna. Här ses en 

regelbundenhet i användandet av språket (Bergström och Boréus, 2012) för även om 

texterna tog upp olika ämnen var Skäggetorp alltid den gemensamma nämnaren som 

nästan alltid skildrades negativt. Ämnen som rapporteras inom ett tema och upprepas 

flera gånger blir, enligt Van Dijk (1991), en social kunskap hos läsaren och skapar en 

tydligare bild av händelsen, personen eller platsen det rapporteras om.  

 

När de olika texterna sätts i relation till varandra (Bergström och Boréus, 2012) blir det 

tydligt hur skribenterna återanvänder varandras referenser om Skäggetorp, då de inte 

behöver förklara varför området är utsatt eller har problem. Intertextualiteten visar hur 

producenterna använder införstådd kunskap hos läsarna och på så sätt skapar ett brus 

som inte behöver ifrågasättas av mottagaren. Då Skäggetorp är ett ämne som det 

upprepande gånger rapporteras om inom ett negativt tema blir det till en norm i 

samhället som även journalisterna påverkas av. 

 

Det går att tolka det som att journalisterna använder dessa normer som referenspunkt 

och producerar texter snabbt för att läsaren lätt ska förstå och ta till sig texten. Det syns 

genom att Habermas normativa handlande (Månson, 2007) kan appliceras i många av de 

undersökta artiklarna där Skäggetorp gestaltas som ett område med problem. Ett 

mytologiskt berättande (Brune, 2004) används flitigt för att skapa spänning i texterna 

vilket kan bero på Habermas kritiska tänkande kring den reklam- och marknads-

fokuserade medieproduktion som råder idag (Månson, 2007), då nyhetstexterna måste 

vara skrivna på ett sätt som sticker ut från mängden och kan locka till sig läsaren. 

Skribenterna använder alltså de införstådda kunskaper som finns hos majoriteten av 
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läsarna för att de ska förstå och ta till sig texterna, den språk- och samhällsgemenskap 

som Fairclough talade om (Bergström och Boréus, 2012).  

 

Enligt Brune (2004) bidrar nyheternas segregerade skildringar av ”invandrarförorten” 

och ”invandrare” till en faktisk segregation. Ordet invandrare nämns inte i artiklarna 

som vi har undersökt men underförstått skapas ändå en förståelse att det är personer 

med utländsk bakgrund som bor i Skäggetorp, som ses som något annorlunda och som 

befinner sig lägre i den outtalade svenska hierarkin. Tillgången till bostad, arbete och 

inkomster i Sverige följer enligt Brune (2004) en rangordning där nordbor, västeuropéer 

och vita amerikaner är i toppen medan mörkhåriga och mörkhyade invandrare hamnar 

längst ner. Exempel på detta i artiklarna är att personerna det skrivs om lär sig svenska, 

att de inte har råd med bussbiljetter till Linköpings stadskärna eller att Skäggetorp är ett 

område som är i behov av en integrationsinsats.  

 

I många av artiklarna sker diskriminering enligt Boréus diskrimineringsprinciper 

(2005). Utestängning från debatten är den vanligaste diskrimineringen då personerna 

som kategoriseras i artikeln inte får uttala sig själva. Den kritiska lingvistiken visade att 

det främst var politiker och poliser med västerländska namn och västerländskt utseende 

som beskrevs som aktiva aktörer i texterna. Personer med utländsk bakgrund sågs oftare 

som passiva deltagare. Ett problem kring utestängningen är även, enligt Boréus, att 

personer med utländsk bakgrund inte är med och bestämmer vilka frågor som ska tas 

upp vilket Habermas (Månson, 2007) var kritisk till. Han ifrågasatte vilka som får ta del 

av den offentliga diskussionen och vilka som gör sig hörda. Journalisterna får en 

mycket viktig roll då de väljer ut de händelser som har ett nyhetsvärde och väljer hur de 

presenteras i medier.  

 

En orsak till att personer med utländsk härkomst utestängs från debatten beror till stor 

del på att det finns få journalister med invandrarbakgrund (Boréus, 2005). 

Bakgrundskontroller av samtliga journalister har inte varit möjlig i denna undersökning 

men utifrån deras namn och utseende tycks endast en journalist ha utländsk bakgrund. 

Även många av aktörerna i texterna har namn som gör att de förknippas med en svensk 

bakgrund, däremot har samtliga personer som bor i Skäggetorp namn som kan tolkas 

som utländska. Många av dessa aktörer med svenskklingande namn är politiker som 

ofta uttalar sig om stadsdelen och/eller dess invånare. De målar gärna upp en negativ 
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bild av Skäggetorp för att de sedan ska kunna framställa sig själva som hjältarna som 

ska lösa problemen i området. Detta kan tolkas med hjälp av gestaltningsteorin (Jarlbro, 

2012) då dessa uttalanden i artiklarna ofta definierar problem, ger vägledning om 

problemets orsak, uttrycker moraliska omdömen och ger förslag på hur problemet ska 

lösas. Habermas dramaturgiska handlande (Månson, 2007) syns också i dessa typer av 

artiklar då de som uttalat sig vill skapa en önskad bild av sig själva för läsarna. Vilka 

som får uttala sig visar ofta vilka som befinner sig i en maktposition i samhället.  

 

I många artiklar skapas ett ”vi och dem”-perspektiv, där “vi” är den svenska 

gemenskapen och “dem” Skäggetorpsborna, som ses som annorlunda. Vad som ses som 

normalt och onormalt (Brune, 2004) gestaltas genom att exempelvis positiva händelser i 

Skäggetorp rapporteras med förvånande ordval eller då man beskriver att det i 

Skäggetorp existerar problem som inte finns någon annanstans i Linköping. Trots en 

majoritet av negativa skildringar av Skäggetorp så är det flera artiklar som vill visa en 

positiv sida av stadsdelen och dess invånare. Flera av dessa artiklar tar dock upp 

negativa infallsvinklar som förstärker bilden av Skäggetorp som ett problemområde 

trots att det är detta som artikeln egentligen försöker motverka. Ingen skillnad kan ses 

på artiklar som är skrivna före och efter artikeln där Linköping beskrivs som Sveriges 

näst mest segregerad stad. Trots en medvetenhet och en strävan hos journalisterna att 

bryta den negativa bilden så är det svårt för dem att släppa på normer och gestaltningar 

av onda och goda sidor, vilket är ett måste för påbörja en förändring kring uppfattningen 

om segregerade områden.  

 

Sammanfattningsvis ser vi med hjälp av Östgöta Correspondenten och Skäggetorp som 

exempel att nyhetsmedier tenderar att skildra segregerade stadsdelar negativt genom att 

använda sig av etablerade normer om invandrartäta områden vilket bidrar till att 

upprätthålla den negativa bilden av dem. Tidigare forskning visar att vi påverkas 

mycket av det som skrivs i media. Upprepande rapporteringar blir en social kunskap 

och det gör att alla som inte har speciella erfarenheter eller engagemang kring ämnet 

bildar sin uppfattning utifrån medier. Utgår vi från vår undersökning av hur Skäggetorp 

gestaltas av media så har människor som läser Corren en uppfattning av Skäggetorp 

som ett område med mycket problem, med enbart invånare med utländsk bakgrund som 

är fattiga och som kan skapa oroligheter.  
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6 Diskussion 
Syftet med denna studie är att bidra med fördjupad kunskap om medierapportering och 

gestaltning på lokal nivå om invandring och segregation vilket vi undersökt genom 

Linköping och Corren. Denna studie är en fortsättning på tidigare forskning eftersom 

medielandskapet ständigt förändras och därför ständigt behöver granskas. Resultatet är 

inte uppseendeväckande och stämmer överens med tidigare forskning men vi hade ändå 

hoppats på en något bättre medierapportering om Skäggetorp. Framförallt efter att 

segregationsproblemet uppmärksammats av tidningen själva och att Corren skrivit att de 

är medvetna om deras roll och ansvar då det kommer till att skapa eller upprätthålla 

bilden av hur Skäggetorp eller andra områden uppfattas.  

 

Vi hade önskat att en större tidsperiod av artiklar hade varit möjlig att undersöka vilket 

hade ökat trovärdigheten i vår studie. Vi hade också önskat att vi hade vetat mer om 

journalisternas bakgrund eftersom vi inte känner oss bekväma med att döma personer 

efter namn och utseende. Sändarkontexten har dock inte varit det vi valt att fokusera på 

och att fråga samtliga skribenter om deras bakgrund och personliga liv kändes inte 

aktuellt i detta sammanhang.  

 

Den kritiska diskursanalysen med fokus på textinnehållet, gav en tydlig bild av vilka 

som var aktiva aktörer, passiva mottagare eller objekt i artiklarna. Det har bidragit till 

att kunna granska texterna med ett samhällskritiskt förhållningssätt och synliggöra 

maktrelationerna i artiklarna. Vi anser att de utvalda teorierna har varit till stor nytta för 

att finna mönster och lyfta fram olika gestaltningar i artiklarna. Även den semiotiska 

granskningen var användbar i studien för att studera nyhetsnarrativ och bilder i texterna. 

Att avgränsa den kritiska diskursanalysen till textnivån och att fokusera på den inre 

kontexten anser vi vara ett bra val även om en större och bredare studie hade skapats om 

den diskursiva och den sociala praktiken hade fått mer utrymme. Vi anser att det inte 

hade varit möjligt att göra en lika djupgående granskning av textmassan som vi nu gjort 

om vi tagit hänsyn till de andra kontexterna under den begränsade tidsperioden. Detta är 

något som förhoppningsvis kan förbättra studien om ytterligare forskning görs i 

framtiden. 

 

I de undersökta artiklarna tycks det alltid vara personer med utländsk bakgrund som är 

representerade som Skäggetorpsbor. Det hade varit intressant och mer trovärdigt av 



  
 

41 

journalisterna att även rapportera om de 40 procenten med svensk bakgrund. De kan 

givetvis finnas representerade i andra tidsperioder men den utvalda perioden vi har 

undersökt målar upp en bild av Skäggetorpsbor som personer med endast utländsk 

bakgrund. Att ord som invandrare inte används i artiklarna kan låta som framsteg 

eftersom det har blivit laddat med negativa konnotationer som då försvinner när man 

inte använder det längre. Trots att sådana ord undviks lyckas ändå denna grupp bli 

utpekade då normer och stereotyper kring ”dem” är så pass inlärda hos ”oss” att de inte 

ens behöver nämnas vid namn för att läsarna ska koppla nyheter till invandrare. Det 

tycks krävas mer än att bara sluta använda ordet för att också få bort den negativa bilden 

av gruppen.   

 

Det pratas mycket om att en förändring måste ske och det faktum att Corren vill föra 

Linköpings stadsdelar närmare varandra är positivt. Även om de är få så finns det 

artiklar med avsikt att framställa en bra sida av Skäggetorp. Med ordval som kan ses 

som överdrivet positiva kan ett målrationellt handlade ses för att beskriva det som är 

positivt med stadsdelen. Det visar ändå att viljan till förändring finns hos journalisterna 

som ligger bakom de texterna. Men att journalisterna behöver få upp ögonen för sättet 

de skriver på är en sak som visas tydligt i undersökningen.  

 

Flera forskare har kommit fram till att det finns en negativ syn på framförallt islam, 

trots att Sverige är ett land där religionsfrihet råder. Islam och muslimer nämns i ett 

fåtal av de undersökta artiklarna. De bidrar till att förstärka bilden av att religionen och 

dess troende ses som annorlunda eller något onormalt i det svenska samhället. Trots att 

vi i vår undersökning inte sökt på ord som flykting, islam, invandrare, migranter eller 

integration så har vi fått fram många kopplingar till personer med utländsk härkomst 

och ett ”vi och dem”-perspektiv. Att en så tydlig bild av ”vi och dem” målas upp av 

medier genom berättelser från endast en stadsdel anser vi är oroväckande eftersom det 

går att anta att den används i många andra sammanhang också. Med en sådan stark bild 

som media skapar av vad som är främmande och annorlunda är det kanske inte, som 

vissa menar enligt Brune (2000), framväxten av främlingsfientliga partier som är 

orsaken till den allt mer negativa synen kring invandrare och flyktingar. Istället är det 

kanske medierna och nyhetsjournalistiken, med sitt mytologiska berättande med normer 

och stereotyper, som har gjort att dessa främlingsfientliga partier har fått fäste. 

Regeringens vilja att reformera de nyanländas etablering i Sverige (Löfven et al, 2015) 
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blir svårare att genomföra om inte medierna bidrar till en förändrad rapportering kring 

integrationsproblemen eftersom inställningen och åsikterna i samhället till stor del 

påverkas av nyhetsjournalistiken. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Det hade varit intressant att utveckla studien med ett bredare perspektiv, som tidigare 

nämnts ovan, då fler kontexter i den kritiska diskursanalysen tas med. En kvantitativ 

studie skulle också vara intressant om man kan titta på andra platser och tidningar i 

Sverige. En komparativ analys skulle då kunna vara aktuell för att jämföra de olika 

platserna och tidningarna och visa på skillnader och likheter.  

 

Vi kommer i undersökningen fram till att Skäggetorp gestaltas på ett negativt sätt. 

Corren är en lokal tidning och enligt Hulténs undersökning (2006) hade den nationella 

nyhetstidningen DN ännu mer negativ vinkling av beskrivningen av migranter eller 

migration än de lokala tidningarna som undersöktes. Med tanke på att Hulténs 

avhandling snart är tio år gammal och endast en stor nationell tidning användes i hennes 

studie vore det givande att göra en ny jämförelse av några de större tidningarna i landet 

och mindre lokala nyhetskanaler som Corren för att se om rapporteringen förändrats. 

 

Att ta reda på vad Linköpings invånare och Correns läsare faktiskt har för uppfattning 

av Skäggetorp eller andra segregerade stadsdelar skulle vara mycket givande. Det skulle 

kunna genomföras med en intervjustudie för att se hur Correns skildringar stämmer 

överens med människors åsikter. Att granska kommentarer till artiklarna och insändare 

relaterade till Skäggetorp skulle också vara av intresse. 
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