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The purpose of this thesis is to examine how the socio- economic disadvantaged suburb 

Biskopsgården has been portrayed in the Swedish newspaper Göteborgs Posten during 

the year of 2015. These types of Swedish suburbs are often commonly located in the 

outskirts of major cities and a common denominator for these types of areas is that they 

are often seen as “problem areas” in media.  

The material for this research is articles published by Göteborgs Posten 

regarding Biskopsgården. A total of 285 articles published during 2015 have been 

analyzed in order to fulfill the purpose of this essay. In order to decide the overall 

feeling of the articles a so called “code scheme” has been used. The code scheme 

contained different variables which made it easier to decide the overall feeling of the 

article. The results of this research showed that Biskopsgårdens media coverage is 

dominated by a large share of negative reporting, as well as the most common topic is 

crime news. The method used to accomplish this thesis has been a quantitative content 

analysis. 
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1 Inledning 

 

Bland många svenskar är begreppet förort kopplat till negativa associationer. Förorten 

benämns ofta som miljonprojekt eller för betongförort och när man pratar om den  är det 

lätt att man förknippar den med antingen kriminalitet eller utanförskap.  

I denna uppsats kommer benämningen förort användas som samlingsbegrepp för de 

bostadsområden som kommer att nämnas genom uppsatsen. Med förort menas alltså i 

denna uppsats socioekonomiskt utsatta områden i utkanten av större städer (Lilja 1999, 

9). 

Förorter är ofta områden som förknippas med att de människor som bor där lider av 

ekonomisk press och känner ofta som ovan nämnt en viss grad av utanförskap. En 

anledning till att det läggs stor vikt vid utanförskap när man skriver och talar om 

förorten kan ha en bidragande faktor i att majoriteten av människorna som bor i dessa 

områden ofta är utlandsfödda eller är personer med dubbelt medborgarskap. 

Under en längre tid har man kunnat följa tidningarnas löpsedlar, rubriksättningar 

och artiklar för att hålla oss uppdaterade om vad det är som pågår i förorten och ofta 

porträtterar medierna en bild av att förorten kan vara en plats som lever i en tredje värld 

utanför samhällets lagar och normer (Ristilammi 1994, 20). 

Fokus i denna uppsats kommer att ligga i att undersöka hur förorten Biskopsgården i 

Göteborg har framställts i media under året 2015, detta genom att granska Göteborgs 

Postens rapportering.  

Enligt Statistiska Centralbyrån är Biskopsgården ett område på Västra Hisingen i 

Göteborg som har en befolkning om 26 579 invånare av vilka 42 % är utlandsfödda och 

de flesta har lägre utbildningsnivå än rikssnittet (SCB, 2015). Sett till hur medierna 

vinklar sin rapportering kan man spekulera i om man skulle kunna påstå att 

rapporteringen kring Biskopsgården endast är av negativ gestaltning, men stämmer detta 

och hur kommer det sig i sådana fall? Att påstå att det i ett område, såpass stort som 

Biskopsgården enbart präglas av negativa händelser kan kännas orimligt. Så frågan man 

kan ställa sig är, borde inte medierapporteringen vara anpassad därefter eller skapas 

endast dessa löpsedlar och artiklar för att sälja tidningar?  

En potentiell felaktig bild kan bidra till att de boende i förorten tar skada av den 

gestaltningen men det resulterar även i att media misslyckas med sitt uppdrag om att 

rapportera om nyheter på ett objektivt sätt.   



  
 

2 

Avsikten med denna uppsats är därmed att undersöka hur förorten Biskopsgården 

porträtteras i Göteborgs mest lästa tidning Göteborgs Posten under året 2015. Göteborgs 

Posten är Sveriges näst största morgontidning och når cirka 600 000 läsare dagligen 

genom sina kanaler (Göteborgs Posten, 2013). Genom att utgå ifrån databasen 

Mediearkivet kommer relevanta artiklar utifrån uppsatsens syfte att användas som data 

för att undersöka gestaltningen av förorten.  

Man kan ställa sig frågan varför detta är ett viktigt ämne att forska i ur ett 

statsvetenskapligt perspektiv och det grundläggande svaret på den frågan är att det är 

viktigt att studera och belysa alla samhällets olika delar. Detta är i mångt och mycket ett 

problemområde då det är väsentligt och viktigt att den bild medierna förmedlar skall 

vara sann och överensstämma med vekligheten. Med anledning av detta är det viktigt att 

media tar sitt ansvar och rapporterar övergripande om samtliga aspekter av förorten och 

inte enbart de negativa. Resultatet av all negativ publicitet som strömmar ut genom 

diverse mediala kanaler är faktorer som i sin tur kan bidra till ökad segregering och en 

förhöjd känsla av utanförskap.  

 

1.1.Syfte och preciserade frågeställningar: 
 

Då medierapporteringen kring förorter är ett aktuellt samhällsproblem kommer syftet 

med denna uppsats vara att undersöka medierapporteringen kring förorten 

Biskopsgården och specifikt hur Biskopsgården har framställs i Göteborgs Posten under 

2015. Genom att analysera tidningsartiklar från Göteborgs Posten kommer denna 

uppsats därmed att på ett övergripande sätt belysa huruvida gestaltningen av förorten ser 

ut i media, om den är vinklad och på vilket sätt i sådana fall. Utöver mitt syfte har det 

även formulerats frågeställningar som kommer vara vägledande för att komma fram till 

ett resultat och en slutsats.  

 

Frågeställningar: 

 

 Vilka karaktärsdrag presenteras av Biskopsgården? 

 Är rapporteringen kring Biskopsgården övervägande positiv eller negativ, 

på vilket sett kan man urskilja det? 
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1.2 Avgränsning: 

 

Denna uppsats är avgränsad till att enbart fokusera på att studera hur rapporteringen av 

Biskopsgården har sett ut i Göteborgs Posten under år 2015. Anledning till denna 

avgränsning är att lyfta fram aktuell problematik som man idag finner i samhället samt 

att göra det i samband med förfogandet av uppsatsens omfång och tidsperiod. 

Resultaten av innehållsanalysen kommer i sin tur öppna upp för ytterligare frågor 

relaterade kring uppsatsen ämne. Vidare förslag på hur man kan utveckla eller breda ut 

detta forskningsområde kommer att redovisas under punkt 6.2. 

 

2 Bakgrund 
 

Denna punkt kommer att ge en övergripande bakgrundsbild av förorten Biskopsgården. 

Detta för att littera kunna sätta sig in i vad det är för typ av förort samt att ge en 

övergripande bild över vad för problematik som Biskopsgården har att handskas med.  

Biskopsgården är en förort i Göteborg som är lokaliserat på västra delen av 

Hisningen. Förorten består i synnerhet av två olika delar, södra och norra 

Biskopsgården. De olika delarna skiljer sig inte mycket geografiskt och benämns ofta i 

allmänhet som Biskopsgården. Som tidigare nämnt bor det totalt 26 579 personer i detta 

området. I en beskrivning som Göteborgs Stad gjorde 2008 beskrivs Biskopsgården som 

en stadsdel som innehar både ”anor och framtid” (Göteborg Stad, 2008).  

Det var i slutet på 50-talet som bostadsbyggandet tog rejäl fart i Biskopsgården. 

Under knappt tio år byggdes det områden längst spårvägen för upp till mer än 25 000 

personer. Under den här perioden beskrevs det som att Göteborgs bostadsbyggande gick 

från folkhem till miljonprogram. Miljonprogram beskrivs i Urban Ericssons bok 

Miljonprogram och media som områden som ofta pekas ut som socioekonomiskt 

utsatta. Termen ”miljonprogram” uppkom då hundra tusen bostäder byggdes under åren 

1965-1974, bebyggelsen väckte även stor debatt i media. Mest kritik har de fått gällande 

planeringen av områdena, arkitekturen men även boendemiljön (Ericsson 2002, 7). 

Detta har bidragit till att Biskopsgården för många utomstående lätt kopplas 

samman med ”barriärbyggen” men i själva verket finns det även stora grönområden och 

en närhet till natur som man sällan hittar i ett område så nära en storstad. Rapporten 

belyser även det faktum att det är tydligt att markanvändningen i Biskopsgården är 

tvådelad. Rapporten beskriver att man som förbipasserande genom bil eller spårvagn 
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ofta enbart ser den ena delen av förorten som är bebyggd, det vill säga den 

”barriärbyggda” (Göteborg Stad, 2008). I ytterligare en rapport utförd av Göteborgs 

Stad beskrivs Biskopsgården som: ”ett mångkulturellt område som präglas av 

höghusbebyggelse och närhet till handel och service. Här bor många barnfamiljer och 

unga vuxna och över hälften av invånarna är utrikesfödda. Majoriteten av invånarna 

har en låg inkomst” (Göteborg Stad, 2015). 

Ett exempel på hur Biskopsgården skiljer sig från andra stadsdelar i Göteborg kan 

gestaltas genom att jämföra Biskopsgården med statsdelen Torslanda som man finner 

enbart ett stenkast bort. Trots deras geografiska nära läge är det flera saker som skiljer 

de två olika stadsdelarna åt. För att beskriva på ett konkret exempel på hur boende i 

Biskopsgården påverkas av dess omgivning valde Göteborgs Stad att i deras rapport 

2015 uppmärksamma en av de många skillnaderna mellan de två stadsdelarna. De 

gjorde detta genom att belysa det faktum att det bland annat skiljer 5 år för män 

respektive 4 år för kvinnor på medelåldern för boende i Biskopsgården jämfört med 

boende i Torslanda. Orsaker bakom exakt anledning kan vara många, man kan dock 

ifrågasätta om detta kan vara ett resultat av det hårda våldsklimatet som idag finns i 

Biskopsgården, där speciellt unga män ofta blir offer för diverse våldsbrott 

(Brottsförebyggande Rådet, 2012).  

Jämför man även inkomstskillnaderna stadsdelarna emellan ser man att över 50 

procent i Biskopsgården räknas som låginkomsintagare medan upp emot 60 procent av 

invånarna i Torslanda kategoriseras som höginkomstintagare. Man skulle därmed på 

grund av presenterad fakta påstå att Biskopsgården är ett tydligt exempel på en plats där 

integrationen inte har utvecklats på ett önskvärt sätt. Detta styrks även av en 

undersökning som Trygghetsförbundet gjorde i området under 2014. Den 

undersökningen visade att cirka 40-46 procent av de boende i Biskopsgården känner sig 

oroliga och osäkra i området. Största anledningen varför man känner en oro är på grund 

av den typ gängkriminalitet med droghandel och annan kriminalitet som försiggår i 

närområdet. 

Göteborgs Posten har länge försökt kartlägga de kriminella gängen i Göteborg och 

2014 publicerade de en artikel om att polisen i Göteborg har en lista på drygt 200 namn 

som de anser ha kopplingar till gängkriminalitet i Göteborg. Det anses även finnas ett 

stort mörkertal till dessa siffror (Göteborgs Posten, 2014). Den stora problematiken som 

Biskopsgården har med gängkriminalitet tyder bland annat på misslyckandet med en 
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fungerande integration (Göteborgs Stad, 2015). Ericsson beskriver även i sin tidigare 

nämnda bok att: 

 

I den allmänna debatten framstår miljonprogramsförortern som en antisocial 

och ociviliserad rumslighet, en plats utan tidsdjup och historia, evigt ung 

och ouppfostrad, en omogen miljö med invånare som måste kontrolleras och 

läras upp, för att fås att nå samma nivå som resten av samhället  

(Ericsson 2002, 28).  

 

Även om denna bok är skriven år 2002 är detta fortfarande en syn som delas av 

många i dagens samhälle när man tänker på förorten. Urban Ericssons bok beskriver den 

bild av förorten som ofta blir upplyft av massmedia. Den benämner även vad det är för 

typ av strukturell diskriminering som sker av förorterna genom medierna på en daglig 

basis.  

Den 22 april 2004 beslutade riksdagen för att tillsätta en utredning om makt, 

integration och strukturell diskriminering. I uppdraget ingick att identifiera strukturell 

diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och analysera mekanismerna 

bakom den och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess 

konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen. I uppdraget ingick också 

att föreslå åtgärder för att motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller 

religiös tillhörighet och för att öka möjligheterna till inflytande och makt för dem som 

främst riskerar att utsättas för sådan diskriminering (Regeringen, 2006).  

För att förklara strukturell diskriminering sker det när samhällets institutionella 

ordning, normer, och organiseringsformer indirekt och oftast oavsiktligt diskriminerar 

personer men även grupper med en annan etnisk bakgrund än majoritetssamhället. Det 

strukturell diskriminering gör är att det på sikt legitimerar och normaliserar indirekta 

former av negativ särbehandling av minoriteter i samhället (Regeringen, 2005a). Det är i 

många fall som denna strukturella diskriminering lyser igenom när det kommer till 

mediers gestaltning av förorter i media.  

 

2.1 Tidigare forskning: 

 

Gestaltningen av förorten i media har länge varit ett disskuterat ämne som det finns 

flertalet tidigare studier på. Som tidigare forskning i denna uppsats kommer bland annat 

en rapport författad av Mats Wingborg att presenteras. Rapporten vid namn Bilden av 
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förorten är från 2005 och är en undersökning som har gjort i ett samband mellan 

integrationsverket, TCO och Gringo. I rapporten så beskrivs det bland annat att förorten 

är en plats som är nära sammanlänkad med frågan om integration och som nämndes 

ovan etnisk diskriminering. Detta grundar sig i att förorterna kring Sveriges större städer 

ofta är mycket invandrartäta. När sedermera invånarna i förorten beskrivs av media på 

ett ”stereotypiskt” sätt resulterar detta i att de boende i förorten blir dubbelt påverkade, 

både som boende i förorten med även som invandrare (Integrationsverket, TCO och 

Gringo, 2005). Då uppsatsens syfte är att undersöka medierapporteringen kring 

Biskopsgården och specifikt hur Biskopsgården har framställs i Göteborgs Posten under 

2015 kommer denna punkt därför att beröra hur medborgare som själva lever i förorten 

uppfattar denna mediebild. Trots den problematik som många av Sveriges förorter anses 

ha i dagens samhälle är det ändå många av de boende i områdena som inte håller med 

den bild som rapporteras om förorten i media. Enligt en undersökning gjord på åsikter 

från personer boende i förorter visade det sig att totalt 56 procent tyckte att media 

rapporterar en felaktig bild av förorten (Integrationsverket, TCO och Gringo, 2005).  

I frågan gällande hur de boende i förorten anser att skildringen av invandrare i 

media ser ut svarade 37 procent att de anser att den är ”mycket negativ” eller ”negativ”. 

Endast 17 procent ansågs det beskrivas som ”positiv” eller ”mycket positiv”.  Wingborg 

förklarar även att det finns en tydlig skillnad mellan könen då fler kvinnor än män anser 

att medias skildring av invandrare är ”mycket negativ” eller ”negativ”. Undersökningen 

visar även att totalt 41 procent av de som intervjuades till undersökningen anser att 

medias skildringar av förorten påverkar integrationen negativt i Sverige 

(Integrationsverket, TCO och Gringo, 2005).  

Journalisten Lasse Sandströms har i sin bok Rosengård i medieskugga intervjuat sju 

experter inom medier och integration. Samtliga av experterna förklarar hur de ser att 

tidningarna idag fungerar som en barriär för integrationen som enbart skriver för 

”svenskarna” och därmed inte tar sin uppgift om att vara demokratiskt jämlika samtliga 

medborgare på allvar (Sandström 2005, 68-69). De intervjuade experterna ser detta som 

ett stort problem då denna särbehandling bidrar till att klyftorna i samhället ökar. 

En expert säger att för att vi ska kunna veta varför och på exakt vilket sätt denna 

felrapporterade bild om förorten sprids krävs det att man behöver mer kunskap om 

mekanismerna och om hur detta fenomen uppkommer. Avslutningsvis menar experterna 

på att medierna behöver jobba med att ge en likavärdig nyhetsrapportering där det är 



  
 

7 

viktigt att ingen förtrycks, då det är nödvändigt av medierna att ge ut en korrekt och 

verklighetsstämmande bild av omvärlden (Sandström 2005, 69).  

Man kan fastställa att det genom den tidigare forskningen som har presenterats 

finns en viss grad av frustration gällande hur gestaltningen av förorten ser ut i media.  

 

3 Teori 

Denna sektion kommer att fokusera på att hjälpa oss förstå bakomliggande faktorer till 

uppsatsens ämne. Det kommer att fokuseras på vad för makt medierna faktiskt har i det 

vardagliga livet, vilket demokratiskt ansvar de bär med sig men även hur man kan se på 

medias trovärdighet. Då det ur ett statsvetenskapligt perspektiv är det av stor vikt att 

allas röster i samhället blir hörda i media och att man även jobbar efter att media skall 

vara en plattform och en samlingsplats där alla delar av samhället möts istället för att 

vissa områden blir exkluderade eller felrepresenterade.  

 

3.1. Mediernas makt i samhället  

 

Då syftet med denna uppsats är att undersöka medierapporteringen kring Biskopsgården 

och specifikt hur Biskopsgården framställs i Göteborgs Posten under 2015 är det viktigt 

att undersöka hur det som medierna rapporterar om påverkar oss i helhet i samhället. 

Stig Hadenius, professor i journalistik, skriver inledningsvis i boken Massmedier att 

man kan beskriva massmedierna idag genom att säga att: ”Dagspress, radio och TV är 

inte bara kanaler som förmedlar nyheter och underhållning, de präglar också vår 

vardag från morgon till kväll” (Hadenius m.fl. 2011, 17-18). Därav väcks frågan om 

vad det är för effekter som media har på samhället och hur massmedia i sin tur påverkar 

oss som individer?  

Att ge ett självklart svar på den frågan är näst intill omöjligt. Detta på grund av att 

olika saker påverkar olika individer olika mycket. Författarduon Lars Petersson och Åke 

Pettersson har även de forskat kring medias makt på samhället. De anser att hur mycket 

man påverkas av en viss nyhetsrapportering speglar väldigt mycket på vem och hur man 

är som individ. De anser på att det finns många andra faktorer som också påverkar våra 

värderingar mer än massmedian vi utsätts för. Sådana faktorer kan vara bland annat 

påtryckningar från vår omgivning och uppforstran (Petersson & Pettersson 2007, 37). 
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Trots att Petersson och Pettersons lägger fram teorin om att det inte enbart är 

massmedierna som påverkar oss i vår bedömning är det sedan länge ett välkänt begrepp  

att massmedia ofta benämns som den tredje statsmakten (Riksdagens hemsida, 2015). 

Detta till stor del på grund av dess oerhört viktiga roll att agera som en nyckelspelare i 

ett demokratiskt samhälle. I boken Den medialiserade demokratin förklarar Jesper 

Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, att för att medierna ska 

kunna utöva någon typ av makt krävs det i sin tur att läsaren tillåter det (Strömbäck 

2014, 25).  Strömbäck förklarar att de medieeffekter som man kan se beror snarare på 

samspelet mellan medieinnehåll, individuella egenskaper hos mediekonsumenterna 

samt på vilket sätt vi tar del av medierna. En av anledningarna till att just medierna har 

en så stor makt över oss i samhället är på grund av att vi tar del av vad de rapporterar 

om i en så stor utsträckning då vi ständigt är omringade av media. Strömbäck förklarar 

även att det är en självklarhet att människor blir påverkade av det vi läser i media då 

människan agerar på känslor och inte är en ”känslokall robot” (Strömbäck 2004, 25).  

Petersson och Pettersson presenterar sedermera en studie i deras gemensamma bok 

om att dagspressen dagligen genom deras nyhetsrapportering genomsnittligt når cirka 

87 procent av befolkningen. Dessa siffror tyder på att nästan alla konsumerar någon 

form av medier dagligen oavsett om man är medveten om det eller ej. Då allt mer eller 

mindre nu för tiden klassas som medier blir det därmed svårt att undvika dem. Om det 

då skulle visa sig att medierapporteringen inte är överensstämmande med verkligheten 

är det oundvikligt att detta på sikt skulle skapa ett stort samhällsvetenskapligt problem 

(Petersson & Pettersson 2007, 92). 

Hadenius m.fl. tar även upp aspekten om att just dagstidningar som 

mediekommunikation länge har varit en mediekanal som har varit förutspådd att dö ut. 

Största grunden till detta är att de alternativa mediekanaler som konkurrerar med 

tidningsbranschen har fått väldigt stor genomslagkraft på senare år. Trots den negativa 

prognosen som tidningsbranschen har haft det senaste årtiondet menar författarna dock 

på att tidningsbranschen i helhet mer eller mindre har behållit sin position som en av de 

ledande medieplattformarna i samhället (Hadenius m.fl. 2011, 137).  

Med den stora makten och inflytande som det konstaterats att medierna har på oss i 

samhället kan man ställa sig frågan vem det är som avgör vad det skall rapporteras om. 

Med all den media som publiceras idag, vad är det egentligen som avgör vad som 

hamnar i medierna? Medie- och kommunikations professor Lars Nord tar tillsammans 

med Jesper Strömbäck upp i deras gemensamt författade bok Medierna och demokratin 
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upp att makten över medierna enligt dem sker på två plan. Det första planet syftar på det 

som sker i mötet mellan medierna och journalisterna och det andra syftar på det som 

sker i det mötet med de som enbart vill påverka journalistiken. För att ge en förklaring 

till detta beskriver de två författarna det som att på grund av denna kontinuerliga makt 

som medierna besitter bör därmed mediernas makt ses som villkorad. Detta på grund av 

att det är så många faktorer som spelar in som man inte nödvändigtvis tänker på när det 

kommer till nyhetsrapportering. Dessa faktorer kan vara diverse regler, ekonomiska 

villkor, kulturella värderingar och normer med mera. Författarna menar på att det är 

viktigt att man alltid har detta i bakhuvudet då det som rapporteras inte enbart är ett 

resultat av redaktionens eller journalisternas goda eller onda viljor. Nord och Strömbäck 

menar på att det även är: ”Ett resultat av strukturella, institutionella villkor, ekonomiska 

krav och villkor samt den kamp om uppmärksamheten som sker mellan källorna och 

medierna, mellan medierna och mediepublikerna och mellan olika medier” (Nord & 

Strömbäck 2012, 266).  

Denna teori tar även Strömbäck upp i hans egenskrivna bok Den medialiserade 

demokratin där han förklarar att det på senare åren har blivit mer fokus på att uppnå de 

ekonomiska målen istället för de publicistiska. Under det senaste decenniet har därmed 

forskare och debattörer påstått att pengar har blivit viktigare än vad som förmedlas 

genom medierna.  En av anledningarna till att man tror att det kan ha blivit på detta sätt 

är av den självklara anledningen att man måste få in intäkter (Strömbäck 2004, 106).  

Det som sedermera blir en stor negativ effekt av detta är att det har blivit allt mer tydligt 

att man i största mån mest är ute efter att sälja lösnummer och inte nödvändigtvis 

rapportera om vad som händer ute i samhället. Detta resulterar i att man istället för att 

publicera vad som egentligen behövs publiceras det som man tror säljer mest. 

Strömbäck konstaterar i samma bok att man faktiskt kan uppmäta ett samband 

mellan de nyheter som får stor uppmärksamhet i media med det som medborgarna anser 

vara viktiga för dem.  

En anledning till detta anser Strömbäck är på grund av att människor rent generellt 

inte har samma kapacitet att undersöka och granska på samma sätt som journalister har. 

Resultatet av detta blir att det på så sätt blir lättare för den enskilde medborgaren att 

vända sig till media, då de litar på att det som sägs är rapporterat och granskat på ett 

korrekt sett. Beroende på hur mycket media eller dagspressen uppmärksammar en 

specifik fråga avgör sedermera hur stor en nyhet blir. Man kan därmed säga att 

beroende på vikten som media fäster vid olika frågor direkt överförs till hur viktigt 
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medborgarna anser att problemet är. Detta betyder således att de nyheter som media i 

första hand rapporterar kring blir de frågor som samhället sedermera knyter sig an till 

och engagerar sig i (Strömbäck, 2004, 31). Man kan därmed förklara det som att 

medierna har makten över dagordningen. Mer utvecklade teorier kring dagordningen 

går att läsa i Strömbäcks bok Makt, medier och samhälle (2014). 

Genom de olika teorier presenterade ovan kan man klart fastställa att media har en 

stor makt över samhället i helhet även om man som medborgare är medveten om det 

eller ej.  

 

3.2. Det demokratiska uppdraget  

 

En aspekt som är viktig att man inte glömmer när det kommer till medierepportering är 

det demokratika uppdrag som medierna har. Detta är en aspekt som tidigare nämnda 

författarna Nord och Strömbäck lägger stor vikt vid. Författarna beskriver att för att det 

demokratiska uppdraget inom massmedierna skall uppnås kräv det att det finns ett 

system som är öppet för debatt och dubbelinriktad information. Finns inte denna 

möjlighet är det omöjligt att kunna rapportera nyheter på ett demokratiskt 

tillvägagångssätt. För att allas röster skall kunna bli hörda krävs det därmed att det 

rapporteras om samtliga aktuella samhällsskeenden i samhället. Detta för att det skall 

kunna föras diskussioner och dialoger mellan medierna men även medborgarna och 

medierna (Nord & Strömbäck 2012, 16-17). Författarna förklarar journalistikens 

demokratiska uppgifter genom att citera Statens offentliga utredningar från 1995:  

 

Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria 

åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan 

information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor, 

uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta 

olika åsikter och kulturyttringar komma till tals                                                                            

   (Nord & Strömbäck 2012, 17).  

 

Dessa tre uppgifter brukar även kallas informations-, gransknings- och forumuppgiften 

och var ursprungligen menat till att vara en vägledande funktion till statens presspolitik. 

På senare år har dessa tre ”uppgifter” även kommit att bli vägledande ord när det gäller 

mediernas demokratiska uppgift(er). Nord och Strömbäck förklarar att genom att man 
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informerar, granskar och är ett forum för debatt ska man genom medier bidra till en 

fungerande åsiktsbildning och att det på sikt bidrar till en fungerande demokrati (Nord 

& Strömbäck 2012, 17).  

Viktigt för den demokratiska journalistiken är att den strävar efter att kunna 

informera och granska nyheter på ett sådant sätt att den ger möjlighet för läsaren att 

själv kunna ta ställning till vad som skrivs eller sägs. För att detta skall vara 

genomförbart krävs det att man som nyhetsförmedlare fokuserar på att ge en så bred och 

allsidig rapportering av verkligheten som möjligt. Uppnås inte detta är Nord och 

Strömbäcks teori att informationen riskerar att bli en så kallad desinformation. 

Författarna förklarar det som den typ av kommunikation som bland annat används vid 

underhållning, propaganda, konst med mera. Författarna förespråker istället att 

journalistiken skall och bör ses som den opartiska strävan efter sanningen (Nord & 

Strömbäck 2004, 18).  

 

3.3.  Medias trovärdighet 

 

Efter att i tidigare punkter ha redogjort för både mediernas makt i samhället och det 

demokratiska uppdraget inom nyhetsrapportering kan man ställa sig den väsentliga 

frågan hur medias trovärdighet ser ut? För att lägga fram konkret fakta om detta 

används i detta avsnitt en sammanfattning av Peter Arvidssons doktoravhandling 

Massmediernas trovärdighet från 1981. Syftet med Arvidssons avhandling var att 

undersöka hur trovärdigheten för massmedierna ser ut. Resultaten av undersökningen 

visade bland annat att beroende på hur mycket man använder sig av medier i ens dagliga 

liv avgör hur stort förtroende man har för medier i helhet (Arvidsson 1981, 4-5). Med 

det sagt betyder det att om man är en person som i regel använder sig av mycket medier 

så har man generellt sett större förtroende för medier än en person som inte använder sig 

av olika mediekanaler i samma utsträckning. Detta öppnar upp för frågan gällande hur 

medias trovärdighet ser ut om man istället granskar det som rapporteras? 

Kent Asp som är docent i statskunskap och professor i journalistik skriver i sin bok 

Mäktiga Massmedier att det är svårt att veta att det som skrivs i olika medier är 

vetenskapligt ”riktigt”, detta menar Asp bidrar till en svårighet att ge ett klart svar på 

frågan huruvida massmediernas innehåll kan anses vara trovärdigt eller inte.  

Enligt Asp så är det endast Public service kanalen Sveriges Radio som har formella 

regler för hur deras nyhetsrapportering skall ske. Därmed kan man med stor sannolikhet 
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anta att just Sveriges Radios trovärdighet kan fastställas men problemet kvarstår 

fortfarande att dra samma slutsats när det gäller andra mediekanaler. I kapitlet 

Massmediernas beskrivningsvärde tar Asp upp ett flertal teorier gällande hur man kan 

gå tillväga för att fastställa trovärdigheten. Resultatet han kom fram till i slutändan var 

att mediernas nyhetsrapportering generellt sett tycktes gynna majoritetens intressen i 

samhället (Asp 1986, 147-151). Detta resultat talar emot att medias rapportering skulle 

ha en hög trovärdighet. Med andra ord kan man inte lita på allt som man läser eller ser i 

media, då man aldrig vet om det finns en gömd agenda med rapporteringen. I 

Massmedier tar Hadenius m.fl. upp det faktum att mediers trovärdighet länge har varit 

ett omdisskuterat ämne och de flesta av de studier som utförts har visat på att mäniskors 

upplevelse av trovärdighet är mer komplicerad än vad man kan tänka sig. Författarna 

förklarar att tillförlitligheten av medier kan delas in i tre olika punkter: 

 

 Förekomsten av missvisande uppgifter i mediet 

 Trovärdigheten hos de uppgifter som faktiskt sprids 

 Förtroendet för ett medium  

(Hadenius m.fl. 2011, 390).  

 

Genom regelbundna mätningar gjorda för att undersöka förtroendet av olika 

samhällsinstitutioner visar resultaten att förtroendet för dagspressen i de flesta 

mätningarna hamnar i mitten. Viktigt att påpeka i detta anseende är dock att förtroendet 

för en specifik institution inte per automatik är detsamma som förtroendet för innehållet 

de förmedlar. Hadenius m.fl. förklarar att man kan se en klar skillnad i förtroendet för 

de olika Public service-företagen än vad man kan sen gentemot de mer kommersiella 

kanalerna. Författarna förklarar även att samtliga medier anses generellt sett vara mer 

förtroendegivande i sin ursprungsform istället för i digital form.  

En medieforskare vid namn Maria Elliot anser att det är viktigt att man skiljer på 

erfarenhetskunskap och symbolkunskap för att på ett korrekt sätt kunna göra en riktig 

mediebedömning (Hadenius m.fl. 2011, 391). Erfarenhetskunskap förklaras genom att 

förtroende avgörs av hur mycket en specifik mediekanal används, det vill säga ju större 

erfarenhet man har av en specifik mediekanal ju mindre åtskilda blir människors åsikter. 

Med symbolkunskap menas de sociala och kulturella värderingarna som är bundna till 

en specifik mediekanal. Inom symbolkunskap är det vanligt förekommande att det finns 

stora skillnader i människors bedömningar. Hadenius m.fl. avslutar med att påpeka att 



  
 

13 

det i slutändan oftast är den bild som medierna själva målar upp av sig som i flesta fall 

avgör om man anses vara förtroendegivande eller ej (Hadenius m.fl. 2011, 393). 

Därmed är det viktigt för medierna att de förmedlar ett seriöst intryck då det är det som 

avgör vilken grad av trovärdighet läsaren eller tittaren upplever gentemot 

rapporteringen. 

 

3.4. Medieskugga 

 

Då uppsatsens syfte är att undersöka medierapporteringen kring förorten Biskopsgården 

och specifikt hur Biskopsgården har framställs i Göteborgs Posten under 2015 kommer 

detta avsnitt behandla hur medierapportering vanligtvis ser ut när det kommer till 

förorten, eller snarare avsaknaden av den.  

I den tidigare nämnda boken Rosengård i medieskugga tar författaren Lasse 

Sandström upp problematiken i att använda sig av medier som hinder för en fungerande 

integration. 

Sandström vill med sin bok belysa hur kvaliteten på mediernas nyhetsrapportering 

och opinionsbildning i själva verket ser ut och även undersöka i vilken mån medierna 

når ut till samtliga delar av samhället. Det faktum att vi lever i ett samhälle där samtliga 

invånare inte nås av medias rapportering är enligt Sandström oroväckande och man kan 

kalla det som att man lever i en så kallad medieskugga (Sandström 2005, 7). 

Medieskugga betyder att det är en plats där nyhetsrepporteringen dåligt eller inte alls 

når ut till befolkningen. Detta fenomen är vanligt förekommande speciellt i förorter med 

ett högt antal utlandsfödda. Anledningen till att detta uppkommer kan vara av olika 

orsaker, det största argumentet som talar för detta är att många boende i förorten inte 

behärskar det svenska språket fullt ut i skrivande form (Sandström 2005, 7). En annan 

förklaring till varför medieskuggor uppstår kan vara att de boende i förorten resonerar 

likt citatet: ”Det tidningarna skriver berör oss inte”, vilket är ett citat som Sandström 

har valt att citera från poeten Adnan Al-Sayegh (Sandström 2007, 13) Precis som Al-

Sayegh beskriver det så är det många boende i förorterna som känner att det som skrivs 

eller beskrivs i medierna inte är något som de kan relatera till. Många känner även en 

stor känsla av utanförskap och att man nödvändigtvis inte ”passar in” i samhället. 

Zanyar Admani är chefredaktör på tidningen Gringo som är en bilaga som distribueras 

tillsammans med tidningen Metro en gång i månaden. Han beskriver problematiken som 

följande: ”Ingen från hooden känner igen sig i den mediebild som medlas av förorten” 
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(Sandström 2005, 13). Sandström lyfter fram en stor problematik i att, som tidigare 

nämnt, idag får de flesta sin huvudsakliga information om diverse samhällsfrågor och 

nyheter via massmedierna. Sandström menar på att nyhetsjournalistiken inte är fiktiv, 

den eftersträvar objektivitet och är mycket väl medveten om att den har stor betydelse 

för vad det är som dominerar i det offentliga rummet. Trots detta så ges inte de boende i 

förorterna någon plats varken som omskrivna personer eller som aktiva parter i 

nyhetsutbudet. Sandström anser även att den lilla rapporteringen som skrivs om förorten 

eller de boende i förorten nästan uteslutande handlar om negativ exponering (Sandström 

2005, 13). Samtliga av de ovan nämnda argumenten är exempel på bidragande faktorer 

till varför de som bor i förorterna sällan läser dagstidningarna eller följer medier i den 

utsträckning som man gör i andra stadsdelar.  

Att förorten ständigt blir framställd i media som negativ eller farlig är ytterligare en 

konsekvens som på sikt bidrar till ännu mer medieskuggor. Den negativa publiciteten 

som förorten blir utsatt för skapar enligt Sandström otrygghet, svårigheter med 

identifikation, främlingskap och social oro. Detta är bidragande faktorer som inte 

gynnar integrationen i samhället på något sätt (Sandström 2005, 18).  

Det är därför åter igen viktigt att man även som mottagare av massmedia försöker 

se på nyheter på ett objektivt sätt. Sandström har en teori om att massmedias position i 

dagens läge förstärker de fördomar och attityder som vi omges av i dagens samhälle 

istället för att den fungera som en förespråkare för utveckling och förändring vilket 

istället hade gynnat integrationen. De som i sin tur blir de största offren av dessa 

konsekvenser är i synnerhet de boende i förorterna. De bor i områden som mestadels 

beskrivs i negativa termer och den skeva nyhetsbevakningen bidrar till att förstärka 

segregationen istället för att stjälpa den (Sandström 2005, 18-19). 

 

3.5. Vikten av representation  

 

Denna punkt kommer lägga fokus på att presentera vikten av representation när det 

kommer till mediernas gestaltning. Detta kommer att göras med hjälp av forskning 

presenterad av Jostein Gripsrud, professor i mediekultur. Gripsrud har skrivit många 

böcker om hur mediesamhället ser ut och har lagt stor vikt vid just identifikation och 

representation i media.  

Författaren menar på att det är viktigt att man kan identifiera sig med något och att 

man då känner samhörigheten av en ”enhet”.  Gripsrud förklarar i boken Mediekultur 
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och Mediesamhälle att när vi sorterar intrycken från våra medmänniskor och från 

medierna gör vi medvetna uppfattningar om likheter och skillnader mellan oss själva 

och de andra. Gripsrud menar sedermera på att ens egen identitet skulle kunna jämföras 

men ett lapptäcke av olika identiteter som i sin tur är en sammanflätning av likheter och 

skillnader i förhållande till andra (Gripsrud 2011, 21-22). 

Gripsrud går in på problematiken med att anpassa ens identitet med mediernas 

utbud. Detta på grund av mediernas utbud till mesta dels är varierat med det betyder inte 

att det per automatik speglar och stödjer alla de olika identiteter och gruppbildningar 

som det idag finns i samhället. På grund av detta kan det uppstå en så kallad 

”kulturpolitisk” strid till rätten till vem som skall bli representerad i medierna (Gripsrud 

2011, 27). Att vikten av att bli representerad i samhället är en viktig samhällsfråga är för 

många känt. Gripsrud menar på att det är så pass viktig att det man kan dra kopplingar 

till den grundlagsbestämde yttrandefriheten när det gäller hur man får och inte får 

framställa vissa grupper offentligt och speciellt när det kommer till medierna samt även 

att det är diskriminerande att utesluta grupper (Gripsrud 2011, 29). I sin bok betonar 

även Gripsrud vikten av att den representation som människan får av medier i dagens 

samhälle skall stämma bra överens med den bilden som man själv har av sig själv eller 

sin ”enhet”. Detta på grund av att människan till sin natur mår bra av att bli 

representerad på ett korrekt och rättvist sätt. Gripsrud lägger därför tonvikten på att det 

är viktigt i dagens samhälle att samtliga grupper blir representerade just för att man skall 

kunna känna den känslan av identifikation som varje individ behöver (Gripsrud 2011, 

44).  

Detta är en viktig aspekt då det är angeläget att ha en grundförståelse i hur bristen 

av representation eller snarare den felaktiga representationen kan påverka förorten och 

de boende i den samt bidra till att respondenten av nyheten kan påverkas av en felaktig 

bild. 
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4 Metod och Material 
 

 

Denna sektion behandlar de aspekter som berör uppbyggnaden av denna uppsats. 

Avsnittet är uppbyggt genom rubrikerna; metodval, urval, datainsamling, dataanalys, 

metodproblem och material. Metod och Material sektionen kommer även att redogöra 

för hur man har gått till väga för att samla in materialet men även hur materialet har 

analyserats. Detta för att på ett enkelt sätt beskriva hur tillvägagångssättet av 

utformandet av uppsatsen har gått till.  

 

4.1. Metodval 

 

Som metod för denna uppsats har det tillämpats en kvantitativ metodinriktning, 

specifikt en kvantitativ innehållsanalys. Peter Esaiasson beskriver i sin bok 

Metodpraktikan att den kvantitativa innehållsanalysen består av två olika komponenter 

som utgör och formar metodinriktningen. Själva innehållsanalysen innebär att man gör 

en undersökning av ett specifikt innehåll, detta innehåll kan vara i form av muntlig eller 

bildmässig framställning. Den kvantitativa delen bör lägga vikt vid att undersökningen 

skall vara baserad på likvärdiga och jämförbara uppgifter som tillsammans är tillräckligt 

många analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror 

(Esaiasson 2012, 197). Den kvantitativa innehållsanalysmodellen är vanligt 

förekommande när man till exempel vill ha svar på förekomsten av olika typer av 

innehållsliga kategorier i ett material. Ofta vill man undersöka hur frekvent något 

förekommer eller hur stort utrymme en specifik kategori får. Av denna anledning är en 

kvantitativ innehållsanalys ett utmärkt metodval till denna uppsats då avsikten är att 

analysera olika karaktärsdrag inom ett stort antal analysenheter. Ett alternativt 

kvalitativt metodsätt hade därmed inte varit lika gynnsamt i detta fall då syftet är att 

undersöka hur tidningen Göteborgs Posten har rapporterat om förorten Biskopsgården 

under 2015 vilket innefattar ett stort urval av artiklar. 

Esaiasson förklarar även att den kvantitativa innehållsanalysen är en metod om är 

vanligt förekommande i kommunikationsforskning, inom såväl statsvetenskap som 

kommunikationsvetenskap (Esaiasson: 2012, 198). Valet blev därmed att använda sig 

av just en kvantitativ innehållsanalys som metod då den lämpar sig bäst för denna typ av 

undersökning då den öppnar upp för möjligheten att undersöka ett större utbud av 
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information. Desto större mängd analysenheter, i detta fall artiklar, bidrar även till att 

man får ett mer försvarbart resultat.  

Som angreppssätt valdes att i första hand samla in material genom databasen 

Mediearkivet. Göteborgs Posten valdes ut som huvudkälla till urvalet av artiklar av den 

anledningen att det är Göteborgs regions största och mest lästa tidning.  

Att använda Mediearkivet som källa till att samla ihop data till uppsatsen är ett 

passande tillvägagångsätt då databasen på ett enkelt sätt sorterar ut vilka artiklar som är 

relevanta eller inte utefter specifika sökalternativ. Utöver artiklarna lyfter även 

uppstatsen fram relevant tidigare forskning och teorier genom böcker och elektroniska 

källor som är kopplade till uppsatsens syfte. 

För att analysera de framtagna artiklarna har det använts ett så kallat kodschema. 

Ett kodschema består av olika valda variabler och används för att på ett enkelt sätt 

analysera de olika artiklarna utifrån att man markerar specifika karaktärsdrag som 

artiklarna innehar. Variablerna som har använts i kodschemat är: Vilken tidning, Typ av 

text, Placering i tidningen, Utrymme i tidningen, Artikelns huvudtema, Artikelrubrik 

anspeglar på, Vanligt förekommande ord, Tillhörande bild föreställer och Artikelns 

känsla överlag (se Bilaga 1). Därigenom kan man på ett överblickande sätt se vilka 

olika typer av element som är återkommande i debatten kring Biskopsgården.  

Efter att ha analyserat samtliga artiklar kunde man se återkommande mönster i hur 

rapporteringen sett ut under 2015. Efter detta steg påbörjades sammanställningen av den 

information som framkommit genom undersökningen för att resultaten sedermera skulle 

kunna framföras i olika diagram. Att presentera resultaten genom diagram har gjorts för 

att på ett enkelt sätt redovisa hur Göteborgs Postens rapportering kring Biskopsgården 

har sett ut under 2015.  

 

4.2.  Urval 

 

Uppsatsen baseras på totalt 285 stycken artiklar som Göteborgs Posten har publicerat 

om Biskopsgården under 2015. Tillvägagångssättet för att hitta de använda artiklarna 

har gått till genom, som tidigare nämnt, databasen Mediearkivet. För att få fram artiklar 

skrivna av Göteborgs Posten under 2015 har sökordet Biskopsgården använts. I denna 

undersökning användes Biskopsgården och avgränsningen till Göteborgs Posten 

tillsammans med tidsperioden 2015-01-01 till och med 2015-12-31. Artiklarna i sig har 

inte valts utifrån ett strategiskt urval utan alla artiklar som behandlar hur Biskopsgården 
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har framställs eller där Biskopsgården har nämnts har tagits med i denna undersökning. 

Detta på grund av anledningen att man inte kan använda sig av ett specifikt urval när 

man, som i detta fall, generellt vill undersöka hur Biskopsgården har rapporterats om 

under 2015.  

Artiklarna varierade en del, både i placering i tidningen med även vad som 

förmedlades. Antalet analyserade artiklar upplevdes nå en så kallad empirisk mättnad, 

det vill säga att man kunde se mönster och frekventa karaktärsdrag som användes i 

rapporteringen av förorten. 

Enligt Mediearkivet så har Göteborgs Posten totalt publicerat 301 stycken artiklar 

om förorten Biskopsgården mellan 2015-01-01 till 2015-12-31. Av dessa artiklar blev 

det ett bortfall på totalt 16 artiklar. Största anledningen till detta var att vissa artiklar 

inte rapporterade om Biskopsgården som undersöks i denna uppsats då det även finns 

ett område på en ö utanför Göteborg som kallas Biskopsgården. Det blev även bortfall 

av artiklar som visade sig ha blivit registrerade som två olika artiklar. Vid dessa 

situationer räknades artiklarna i fråga bort. Därmed är det totalt 285 stycken artiklar som 

har analyserats och anses vara det primära materialet som denna uppsats bygger på.  

 

4.3.  Datainsamling 

 

Som tidigare nämnt så är denna uppsats uppbyggd på en kvantitativ innehållsanalys. 

Materialet som används är i första hand artiklar från tidningen Göteborgs Posten. För att 

kunna besvara på uppsatsens frågeställningar (Punkt 1.1) krävdes det noggrannhet i 

hanteringen av den insamlade datan. För att på ett enkelt sätt kunna välja ut relevanta 

aspekter för uppsatsens resultat har det, som tidigare nämnts, använts ett kodschema 

(Bilaga 1). Kodschemat består av nio olika variabler med diverse olika 

undervalsalernativ för att kunna analysera vad för egenskaper det är som är i framkant 

när det gäller rapporteringen kring Biskopsgården.  

Datainsamling har gått till genom att samtliga artiklar har lästs igenom, därefter 

har en markering på vardera variabel gjorts för att kunna på ett tillfredställande sätt 

svara på vilka karaktärsdrag man funnit i artiklarna. Svaren på de olika variablerna 

finner man i Bilaga 1.  

När samtliga artiklar var bearbetade kontrollräknades alla markeringar vid 

variablerna så att summan artiklar stämde överens med hur många artiklar som hade 

analyserats. Summan av antal artiklar stämde i slutändan. Det krävdes dock mycket 
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noggrannhet för att försäkra sig om att samtliga variabler hade blivit ifyllda efter varje 

artikel.  

 

4.4. Dataanalys 

 

Efter att datainsamlingen genomförts kunde sedermera dataanalysen påbörjas. Analysen 

skedde i olika steg, första steget var att räkna ihop de olika resultaten för samtliga 

variabler. Därefter kontrollräknades även artiklarna så att de stämde överens i antal med 

artiklar som hade analyserats. Denna del har utförts på ett utförligt och ett så korrekt 

tillvägagångsätt som möjligt på grund av att kunna uppnå reliabilitet i form av att 

uppsatsens data skall kunna återanvändas för att komma fram till ett liknande resultat 

utifrån den insamlade datan. Efter att ha fått en djupare förståelse för undersökningens 

resultat kunde därefter sammanställningen av resultatet påbörjas. 

Genom att analysera de slutgiltiga resultaten fick man en mer överblickande 

förståelse av vad resultaten pekade på och man kunde därmed bilda sig en uppfattning 

om vad för mönster som framgick av Göteborgs Postens rapportering gällande 

Biskopsgården. All den information som samlades in genom den framtagna datan 

bidrog även till möjligheten att därefter kunna forma den tidigare forskningen för att på 

ett tydligt sätt knyta samman den tidigare forskningen med resultaten. Genom denna 

process blev även den tidigare forskningen bättre kopplad till uppsatsens syfte.  Båda 

dessa delar användes sedermera för att komma fram till en resultat- och analysdel.  

 

4.5. Metodproblem 

 

För att lyckas med sitt uppsatsskrivande finns det en del aspekter som man bör ha i 

åtanke när man börjar skriva, detta kan även beskrivas som metodproblem. Det är alltså 

problem gällande den valda metod som på sikt skulle kunna förminska uppsatsens 

validitet och reliabilitet.  

För att ett resultat skall kunna klassas som trovärdigt krävs det båda av de precis 

nämnda delarna. Esaiasson beskriver detta som:  
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För att resultatvaliditeten skall vara god måste, som nämnts, två krav vara 

uppfyllda: För det första måste begreppsvaliditeten vara god, vilket är det 

samma som frånvaro av systematiska fel. Och för det andra måste 

reliabiliteten vara hög, vilket innebär frånvaro av slumpmässiga eller 

osystematiska fel 

 (Esaiasson 2012, 63).  

 

Båda dessa delar behövs därmed vara med för att man skall uppnå hög 

resultatvaliditet. Viktigt därmed är att förklara vilka specifika metodproblemen som 

denna uppsats har haft i åtanke under genomförandet. Ett av de ”problemen” är det 

faktum att uppsatsens resultat enbart härstammar från en tidning. Detta bidrar till en viss 

svårighet i att kunna se resultaten som generella och man kan därmed inte förvänta sig 

ett likartat resultat ifall man gör en liknande undersökning med en annan tidning.  

En annan aspekt att ha i åtanke när det gäller en sådan här undersökning är ens egen 

objektivitet, omedvetet kan man gå in med redan förutfattade meningar om vad 

resultaten skulle kunna vara. Ett sätt att undvika att vara partisk kan göras genom att 

man är noga med att följa en struktur när man analyserar materialet, i detta fall har till 

exempel ett kodschema använts.  

Kodschemat kan i sin tur utifrån markeringarna på de olika variablerna avgöra om 

det är en positiv eller negativ artikel lättare då man har konkret fakta som styrker 

karaktären av artikeln. För att detta skall fungera på ett fördelaktigt sätt krävs det att 

man är noggrann i operationaliseringsprocessen. I detta fall är det viktigt att man 

operationaliserar begreppen positivt och negativt då det är en variabel i kodschmat som 

har använts för att analysera artiklarna och komma fram till ett resultat. 

Operationalisering innebär att man försöker översätta eller operationalisera det abstrakta 

och omätbara begreppet till något konkret och mätbart. Med ett antal frågor försöker 

man fånga in det som man anser vara centralt för det begrepp man mäter (Statistik, 

2008). I denna undersökning kan man mena på att de förgående variablerna hjälper en 

att svara på dessa ”frågor” som därmed kan fastställa om en artikel anses vara positiv 

eller negativ.  

Det är även viktigt att understryka att resultaten som har framkommit genom 

undersökningen till denna uppsats enbart kan tillämpas till just hur rapportering av 

Biskopsgården ser ut utifrån Göteborgs Postens rapportering under 2015 och inte 

rapportering kring förorter generellt.  
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Ytterligare en aspekt som är viktigt att ha i åtanke är att man måste ha förståelse för 

att det är oundvikligt att olika individer upplever vissa saker på skilda sätt. Något som 

känns som en negativ betoning för mig kan möjligtvis framstå som positiv för personen 

bredvid mig, detta på grund av att personer ofta bildar åsikter baserat på tidigare 

erfarenheter. Det är därmed viktigt att man lyfter fram dessa problem och belyser dem 

så att det inte påverkar helhetsintrycket av uppsatsen.    

 

4.6. Material 

 

Denna punkt benämner det material som har använts som underlag för denna uppsats. 

Som tidigare nämnt består uppsatsens huvudsakliga material av artiklar från Göteborgs 

Posten under perioden 2015-01-01 till 2015-12-31. Dessa artiklar är uppsatsens primära 

material och har samlats ihop genom databasen Mediearkivet. Genom avgränsningar 

som bestod av bland annat sökordet ”Biskopsgården” och en tidsbegränsning av året 

blev den totala summan som tidigare nämnt 301 artiklar. Av dessa artiklar blev det ett 

bortfall på totalt 16 stycken artiklar. Den ihopsamlade datan utgör huvuddelen av 

uppsatsens resultat och analys. Kodschemat som användes till datainsamlingen finns att 

hitta i Bilaga 1 och resultatet från de använda variablerna kan hittas i diagramen i 

sektion 5. Det övriga materialet som benämns i uppsatsen består av diverse böcker, 

artiklar och elektroniska källor relaterade till uppsatsens ämne. Det materialet har i 

flesta fall tillhandahållits från universitetsbiblioteket genom sökmotorn onesearch och 

går även att hitta under sektion 7 (Referenser).  

 

 

5 Resultat & Analys:  
 

 

Denna sektion kommer att presentera och redovisa vilka resultat som visats av 

undersökningen. Resultaten från de olika variablerna i kodschemat kommer att 

redovisas och presenteras utefter en strävan om att besvara uppsatsens syfte och 

preciserade frågeställningar (Punkt 1.1). Detta kommer att göras med hjälp av diagram 

för att lätt få en överblick över vad för resultat de olika variablerna från kodschemat har 

visat på.  
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5.1 Redovisning av resultat  

 

I följande punkt kommer utmärkande resultat från insamlingen av materialet att 

presenteras. Nedan kommer variablerna Utrymme i tidningen, Artikelns huvudtema, 

Artikelrubrik anspeglar på, Förekommande ord, Tillhörande bild föreställer och 

Artikelns känsla överlag att presenteras med hjälp av diagram. 

 

Första diagrammets variabel analyserade samtliga artiklar genom att det undersöktes hur 

stort utrymme vardera artikeln fick i tidningen. Detta för att avgöra hur stor exponering 

en nyhet gällande Biskopsgården hade i Göteborgs Posten under 2015. Diagramet nedan 

visar hur stort utrymme vardera artikel hade. 

 

Diagram 1. Utrymme i tidningen.  

 

 

 

Som resultaten i diagramet visar upptar merparten av artiklarna publicerade mindre än 

en halv sida. Totalt markerades 126 stycken av samtliga artiklarna på svarskategorin 

Mindre än en halv sida, vilket utgör 45 procent. I övrigt så var det relativt jämnt mellan 

svarsalternativen Halv sida 23 procent Hel sida 17 procent och Två sidigt uppslag 17 

procent. Anledningen till att denna aspekt är intressant att undersöka är för att man på så 

sätt kan utläsa hur stor exponeringen en nyhet gällande Biskopsgården får i Göteborgs 

Posten. Viktigt att tillägga angående utrymme i tidningen är att förekomsten av 

reklamannonser upptar väldigt stor plats generellt i tidningen. Därför är det angeläget att 

förklara att storleken på artikeln enbart har baserats på hur stor plats själva artikeln har 
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tagit på sidan. Artiklar som har varit ”ensamma” på ett siduppslag men att en annons 

har funnits vid sidan om har alltså markerats som antingen Halvsida eller Mindre än en 

halv sida.  Resultaten som redovisas i diagramet ovan är alltså enbart artikelns faktiska 

storlek. Det andra diagramet som presenteras nedan redovisar vad artiklarnas 

huvudsakliga huvudtema var. 

 

Diagram 2. Artikelns huvudtema.  

 

 
 

 
Genom resultaten presenterade i diagramet ovan kan man urskilja en viss typ av 

återkommande mönster när det gäller Göteborgs Postens rapportering av förorten 

Biskopsgården. Även här är det angeläget att ge en förklaring om att vissa artiklar har 

medvetet blivit markerade på två olika huvudteman. Detta har förekommit på i 

synnerhet svarsalternativen Kriminalitet och Våldsamheter. Grunden till detta är att det 

ena ofta ligger det grunden för det andra och likaså tvärt om.  

I denna undersökning visade det sig att bland annat 178 av de 285 artiklarnas 

huvudtema återspeglade på att artikeln handlade om någon typ av kriminalitet aktivitet, 

det vill säga totalt 62 procent. Huvudtemat våldsamheter var också vanligt 

förekommande, i denna undersökning var det totalt 155 av artiklarnas huvudtema som 

ansågs återspegla våldsamheter, i procent blir det 54 procent. Man kan därmed på ett 

tydligt sätt urskilja att merparten av rapportering om Biskopsgården i Göteborgs Posten 

är inriktad på statsdelens kriminalitet och våldsproblematik. Svarsalternativen Annan 

och Ungdomsverksamhet fick totalt 13 respektive 11 procent av de olika potentiella 

huvudtemana. Att svarsalternativet Annan fick så pass stor procentuell del är på grund 
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av att det blev ett samlingsalternativ för artiklar med huvudteman som inte passade in 

på något av de andra alternativen. Dessa artiklar rörde i flesta fall artiklar som inte hade 

huvudfokus på just Biskopsgården. Ett exempel på en sådan artikel är: ”Handlade 

bananer- fick med sig en ödla” publicerad av Göteborgs Posten 2015-08-27. Själva 

huvudfokuset på artikeln rör inte Biskopsgården men med tanke på att affären låg i 

Biskopsgården så rör artikeln fortfarande rapporteringen kring Biskopsgården. Ett annat 

exempel är artikeln: ”Tiggaren blev hennes kärlek” som under 2015 blev en av 

Göteborgs Postens mest lästa artiklar under 2015. Artikeln handlar om en kvinna som 

blev tillsammans med en tiggare som satt utanför hennes matbutik i Biskopsgården. 

Trots att artikeln rör rapporteringen kring Biskopsgården är det inte statsdelen i sig som 

det är huvudtemat av artikeln.  

I det tredje diagramet nedan presenteras de ord eller den övergripande karaktär 

som artikelrubriken har anspelats på.  

 

Diagram 3. Artikelrubrik anspeglar på.  

 

 

 

I Diagram 3 finns det tre svarsalternativ som generellt sett är använda lika frekvent när 

det kommer till artikelrubriken. Precis som i Diagram 2 så förekommer det även här att 

vissa artiklar har två markeringar, i synnerhet i kombination till svarsalternativen: 

Kriminalitet och Våldsamheter då artikelrubriken ofta antydde på båda karaktärsdragen. 

Ett exempel på detta är artikelrubriken: ”Vittne: han sköt honom kallblodigt” som 

Göteborgs Posten publicerade 2015-09-01 i samband med en skottlossning i 

Biskopsgården. Ett annat exempel på en liknande artikelrubriken är: ”Man sköts till 

döds vid Sjumilaskolan” publicerad av Göteborgs Posten 2015-10-31. Båda exemplen är 
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fall där det är svårt att urskilja ett specifikt svarsalternativ då båda svarsalternativen 

Kriminalitet och Våldsamheter passar in. Artikelrubriker likande exemplen ovan har 

alltså båda svarsalternativen markerats.  

Av samtliga artiklar användes ordet Kriminalitet eller någon typ av kriminell akt i 

totalt 118 av de 285 artiklarnas rubriker, detta utgör 41 procent av samtliga 

artikelrubriker. Att någon typ av våldsam aktivitet nämndes i artikelrubriken förekom i 

94 av artiklarna, vilket innebär att det förekom i totalt 33 procent av samtliga 

artikelrubriker. Även i detta diagram fick svarsalternativet Annan en relativ hög 

procenthalt. Detta är på grund av att det var många spretiga artikelrubriker där 

huvudtemat i artikeln i stor mån anspeglade på kriminalitet eller våldsamheter men att 

det inte stämde överens med just rubriken. Ett exempel på detta är artikelrubriken 

”Rektorn är trött på rubrikerna” publicerad av Göteborgs Posten 2015-06-18. I detta 

fall är artikelrubriken missvisande till det faktiska innehållet då artikeln handlar om den 

negativa publicitet som en skola i Biskopsgården har fått utstå i samband med en 

skjutning. 

Följande diagram kommer att presentera frekvent använda ord som har använts i 

samband med rapporteringen kring Biskopsgården. Diagramet kommer att presentera i 

procent hur ofta dessa specifika ord har förekommit i artiklarna använda för denna 

undersökning.   

 

Diagram 4. Vanligt förekommande ord. 
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Diagramet redovisar specifika ord som har använts i Göteborgs Postens rapportering av 

Biskopsgården under 2015.  Orden representerar även de karaktärsdrag som är vanligt 

att man associerar förorten med, och blir därmed viktiga i hur beskrivningen om 

rapporteringen kring förorten Biskopsgården ser ut. För att komma på olika 

svarsalternativ till denna variabel skrevs olika ord ner i samband med datainsamlingen. 

Bland annat så har ord som ”gäng” varit vanligt förekommande i rapporteringen. Totalt 

har ordet Gäng som syftar på gängkriminalitet använts i totalt 50 av samtliga 285 

artiklar, vilket utgör 18 procent av artiklarna.  Även ord som Mord och Vapen har varit 

vanligt förekommande i gestaltningen av förorten. Dessa ord har återfunnits i totalt 18 

respektive 14 procent artiklar. 

För att på ett utförligt sätt presentera hur Biskopsgården framställs i Göteborgs 

Posten under 2015 är det även viktigt att man undersöker vilka typer av bilder det är 

som även framställs i tidningen tillsammans med artiklarna. I diagramet nedan 

presenteras vad för typ av bilder som är mest frekvent använda i samband med 

rapporteringen. 

 

Diagram 5. Tillhörande bild föreställer.  

 

 

 

Av det totalt 285 stycken analyserande artiklarna som ligger till grunden för denna 

undersökning var det totalt 109 stycken artiklar som inte hade någon bifogad bild, detta 

innefattar att i 38 procent av samtliga artiklar så fanns det inte någon artikelbild. I 

diagramet ovan presenteras därmed enbart de artiklar som har bilder, det vill säga de 

176 stycken resterade artiklarna att. 
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Den typ av bild som har använts vid flest tillfällen var bilder på Boende i området. 

Bilderna var ofta tagna på folk i sammanhang med att någon incident hade inträffat och 

att samlingsplatser av boende i området hade uppstått. Det förekom även ofta bilder på 

boende i området i samband med att personer intervjuades över någon händelse som 

hade ägt rum. Totalt innehöll 32 procent av de artiklar som hade bilder bifogade en bild 

på boende i området.   

Precis som i föregående variabel så har även här olika svarsalternativ skrivits ner i 

samband med datainsamlingen.  I diagramet har svarsalternativet Annan totalt 31 

procent, detta på grund av att de bilderna var enskilda för få för att kunna göras till en 

egen kategori. Bilder som sattes under kategorin Annan var bland annat bilder som 

föreställde en spårvagn eller blommor vid en mordplats.  

 Utöver de två största kategorierna var även bilder på Avspärrning och Polis 

vanligt förekommande. Totalt bestod båda svarsalternativ av 19 procent vardera av det 

totala antalet artikelbilder. Något som uppmärksammades här var att många av bilderna, 

speciellt de på avspärrningar och polis, ofta var använda vid flera tillfällen.  

Precis som i Diagram 2 samt Diagram 3 har det även här förekommit att vissa 

artiklar har haft två eller fler bilder. I dessa fall så har det skett mer än en markering per 

artikel.  

Det slutgiltiga diagramet nedan redovisar variabeln över huruvida den skrivna 

artikeln överlag anses vara positiv eller negativ. 

 

Diagram 6. Artikelns känsla överlag. 
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Det sista diagramet redovisar vad som mer eller mindre är själva syftet med denna 

uppsats, det vill säga att undersöka medierapporteringen kring Biskopsgården och hur 

Biskopsgården har framställs i Göteborgs Posten under 2015. Enligt resultaten i 

diagramet ovan får man det konstaterat att rapporteringen kring förorten har under år 

2015 i störst utsträckning varit negativ. 

Av de totalt 285 artiklarna som har analyserats och undersökts i denna 

undersökning visar resultaten att 81 procent av de analyserade artiklarna är negativ 

rapportering. Med det sagt innebär det alltså att enbart 19 procent av rapporteringen 

kring Biskopsgården under 2015 har varit positiv. Som förklarades i punkt 4.5 kunde 

avgörandet huruvida en artikel överlag ansågs vara positiv eller negativ göras med hjälp 

av markeringarna av variablerna i kodschemat.    

Samtliga svar på respektive variabler inklusive enskilda svarsalternativ finns 

inskrivna i sektion 8 under Bilaga 1.  

Man kan sammanfatta resultaten som är presenterade i diagramen ovan med att man 

kan se tydliga indikationer över hur Göteborgs Postens rapportering av Biskopsgården 

har sett ut under 2015. Rapporteringen kring Biskopsgården har ett stort fokus på 

statsdelens kriminalitet och våldsproblematik, därav framstår gestaltningen av 

Biskopsgården genom Göteborgs Postens rapportering som övervägande negativ.  För 

utomstående personer som inte är väl bekanta med Biskopsgården mer än att de hör och 

läser om hur det rapporteras i medierna är det tveksamt att tro att denna rapportering 

bidrar till en positiv bild av statsdelen, snarare tvärtom.  

För att parallellt dra slutsatser till uppsatsens preciserade frågeställningar kommer 

de båda frågeställningarna bli besvarade i separata punkter.  

 

5.2 Vilka karaktärsdrag kan man urskilja?  

 

När det kommer till att svara på frågeställningen angående vilka specifika karaktärsdrag 

som presenteras av Biskopsgården under Göteborgs Postens rapportering 2015 

presenteras vanligt förekommande ord i Diagram 4. Det resultatet visar oss en tydlig 

bild över vad för ord som är frekvent använda när det gäller tidningens gestaltning av 

förorten. Att ord som Vapen, Skott och Skottlossning har använts i den stora 

utsträckning som de har är nödvändigtvis inte lika chockerande som man kan tro. Den 

31:e oktober 2015 rapporterade nämligen SVT Nyheter Väst att det fram till den 

tidpunkten i Biskopsgården under 2015 hade varit totalt 16 stycken skottlossningar i 
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området (Sveriges Television, 2015).  Hur många skottlossningar som totalt skedde i 

Biskopsgården under 2015 är hittills inte rapporterat. På grund av dessa uppgifter är det 

inte förvånande att det har uppmärksammats så pass mycket i Göteborgs Posten 

rapportering. 

De mer bildliga karaktärsdragen som framställts av rapporteringen presenteras i 

Diagram 5, där samtliga artiklars bilder analyserats. Det var kategorin Boende i 

området som var mest vanligt förekommande. Kort efter kom kategorierna Avspärrning 

och Polis. Vid förekomsten av dessa typer var det även vanligt att samma bild 

publicerades vid flera tillfällen. Detta var tydligt i datainsamlingen av materialet då 

merparten av artiklarna analyserades under en kortare tidsperiod vilken antagligen 

bidrog till att detta lades märke till tydligare.   

Detta behöver dock inte vara unikt för just denna undersökning då ett liknande 

fenomen antagligen även hade uppmärksammats om man hade undersökt någon annan 

typ av rapportering i samhället.  

Anledningen till detta är antagligen att journalisterna som skriver artiklarna inte 

alltid har möjlighet till att ta sig ut till brottsplatsen för att rapportera.  

Problematiken med detta kan vara ifall en incident blir publicerad i en artikel med 

en bild av en avspärrning eller med poliser som inte är tagen i det sammanhanget. 

Artikelbilden skulle i så fall kunna ses som att media förstorar en specifik incident är 

”allvarligare” än vad nyheten i själva verket kanske är. Detta skulle i sin tur innebära att 

det förmedlas en bild till läsaren som kanske inte i själv verket är sann.  

 

5.3 Positiv eller negativ rapportering?  

 

Då uppsatsens sista frågeställning lyder huruvida rapporteringen kring Biskopsgården 

till mestadels är positiv eller negativ och på vilket sätt man kan urskilja detta, kan man 

enligt Diagram 6 urskilja att rapporteringen till mestadels är negativ. Precis som 

siffrorna avslöjar så är alltså 81 procent av Göteborgs Postens rapportering kring 

Biskopsgårdens 2015 negativ. Detta kan man urskilja bland annat genom det 

tillvägagångssättet som har använts i denna uppsats för att komma fram till resultatet, 

nämligen genom det använda kodschemat. Genom användandet av ett kodschema har 

man kunnat ta ur specifika egenskaper som man därefter kunnat analysera för att 

komma fram till om artikeln är positivt eller negativt vinklad. Detta steg kan precis som 

togs upp i punkt 4.5 ibland vara svårt att uttolka i vissa specifika fall då det ofta är en 
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tolkningsfråga från person till person. För att göra en så objektiv värdering som möjligt 

måste man utgå ifrån att inte lägga in personliga reflektioner i bedömningen.  

 

6 Slutsats 
 

Denna sektion kommer lägga vikt vid att föra samman den tidigare forskningen 

tillsammans med de resultat som har uppkommit under uppsatsens undersökning, detta 

för att på ett försvarsbart sätt komma fram till en konkret slutsats. 

Utifrån uppsatsens undersökning kan det konstateras att förorten Biskopsgården har 

under Göteborgs Posten rapportering 2015 gestaltats övervägande negativt.  

Av de totalt 285 artiklar som skrev om Biskopsgården under 2015 var 231 av dem 

negativt framställande. En slutsats man kan dra av detta är att media har i detta fall inte 

lyckats med sitt uppdrag att rapportera om samtliga samhällsskenden av förorten. Denna 

negativa publicitet ökar känslan av utanförskap och blir därmed en bidragande del till 

att integrationen inte fungerar som den skall i samhället.  

För att på sikt tvätta bort den svartmålade stämpeln som förorterna har i samhället 

idag krävs det därför mer handlingskraft från mediernas håll för att rapportera nyheter 

på ett mer objektivt tillvägagångssätt.  

 

6.1 Slutdiskussion  
 

Som svar på den negativa rapportering som strömmar ut ur medierna idag gällande 

förorten påverkar detta i sin tur vad människor i helhetssyn på förorten samt de boende i 

områdena. Enligt Lasse Sandström, som nämnts tidigare i uppsatsen, är det genom att 

medierna ofta lägger stor vikt vid enbart de negativa nyheter från området bidrar även 

detta till en stor känsla av utanförskap när de gäller de boende i förorten.  

Slutsatser som man kan dra från uppsatsens tidigare forskning är att det är svårt att 

exakt veta hur mycket den exponering vi blir exponerade av från media exakt påverkar 

oss. Dock är det viktigt att ha i åtanke, precis som Hadenius m.fl. tog upp i boken 

Massmedier, att media är någonting som präglar oss i vår vardag från morgon till kväll 

oavsett om vi är fullt medvetna om det eller ej. Med tanke på medias stora maktroll i 

samhället är det oroväckande att det i en undersökning som denna uppmärksammas att 

den media övervakning som skall utgå ifrån att vara objektiv i detta fall inte lyckas med 

det vitala uppdraget.  Detta är oroväckande resultat då det som nämnt tidigare genom 
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Petersson & Pettersson undersökning är upp emot 87 procent av befolkningen som nås 

av en specifik nyhetsrapportering dagligen. Om den nyhetsrapportering då inte är 

verklighetsförankrad bildar detta på sikt till ett stort demokratiskt problem. Det är därför 

viktigt att man som respondent av media ständigt självmant granskar den 

nyhetsrapportering som man blir exponerad för dagligen. Det är även viktigt att i 

bakhuvudet tänka på den teori som Strömbäck presenterade angående att hela 

mediesamhället idag är mer intresserade av de ekonomiska vinsterna än att rapportera 

om det som är viktigt för läsaren att ta del av. 

Strävan efter de ekonomiska vinsterna kombinerat med vetskapen om att 

människan i natur agerar på sina känslor kan bidra till att en bild målas upp som inte alls 

är överensstämmande med verkligheten. Detta påstående vilar på Strömbäcks antagande 

om att media ofta är fullt medveten om att människan agerar just på sina känslor och det 

då kan förekomma att medierna utnyttjar detta.  

Detta bidrar till att det blir en respons från samhället när löpsedlarna, ”pop-upsen” i 

mobilen eller medier på sociala plattformer meddelar att det till exempel har ägt rum en 

skjutning eller ett mord, folk engagerar sig. 

Då fokus ligger på att producera högre försäljningssiffror eller öka antalet ” unika 

besökare” på en nyhetssida är det därför inte helt osannolikt att tro att medierna 

möjligtvis använder sig av denna typ av ”metod” när det gäller nyhetsrapportering. 

Då resultatet av uppsatsens undersökning kan fastställa att Göteborgs Postens 

rapportering om förorten under 2015 har varit till mestadels negativ är det viktigt att dra 

paralleller till vikten av representation och den strukturella diskrimineringen som det 

har redovisats för att det finns i dagens samhälle. Som nämnt tidigare i uppsatsen är det 

viktigt att man känner sig representerad i media då detta enligt medievetenskaps 

professor Jostein Gripsrud är viktigt då det bidrar till att man känner samhörighet till en 

grupp. Emellertid är det även viktigt för individen att denna representation består av en 

rättvis och korrekt bild som man själv anser stämmer överens med sig själv. Just 

avsaknaden av att bli representerad och att möjligen bli felaktigt representerad är en 

överlappande känsla som ofta finns i dagens förorter. Som det togs upp i punkt 3.5 har 

författaren Lasse Sandström forskat mycket om medieskuggor som delvis uppstår i 

förorter på grund av detta problem. I intervjuer gjorda av Sandströms i sin bok 

framkommer det att boende i förorten Rosengård i Malmö ofta avstår från diverse 

medier för att de inte anser att nyheterna rapporterar om något som berör dem eller att 

medier enbart förmedlar en felaktig bild av förorten. Även här kan man dra kopplingar 
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till punkt 2.1 och det faktum att många boende i förorten inte känner igen sig i den bild 

som medlas av förorten.  

Trots att regeringen bestämde sig i 2004 för att ta en ståndpunkt mot den 

strukturella diskriminering som man kan påstå försiggår gentemot förorten i media är 

känslan av utanförskap fortfarande närvarande. Anledningen till att man kan diskutera 

strukturell diskriminering i förorten i den utsträckning som man gör idag är på grund av 

det höga antalet utlandsfödda som generellt sett bor i förorten och som presenterats i 

tidigare i uppsatsen. Även om undersökningen till denna uppsats inte har fokuserat på 

att identifiera den strukturella diskrimineringen i rapporteringen av Biskopsgården i 

Göteborgs Posten kan man ändå urskilja tecken på att en generalisering gentemot en 

negativ gestaltning sker från medias sida. Stöd för detta presenteras tydligt i Diagram 4-

6.  

Slutligen måste man ställa frågan huruvida medias gestaltning av Biskopsgården i 

själva verket kanske är en verklig bild av hur samhället i förorten ser ut?  Att svaret på 

den frågan skulle vara ett ja är något som kan anses vara högst ologiskt. Detta på grund 

av vetskapen om att det som tidigare nämnt bor runt omkring 26 579 människor i 

Biskopsgården. Det finns dokumenterade uppgifter om att förorten uppskattas vara ett 

område där hög och tät gängkriminalitet försiggår. Som nämnt tidigare i sektion 2 är det 

svårt att uppskatta exakt hur många det är som är involverade i dessa gängrelaterade 

sysselsättningar då det inte finns några offentliga siffror men det tros enligt Göteborgs 

Posten vara närmare 200 namn. Detta är dock namn på individer som tros ha 

gängrelaterade kopplingar i Göteborg som helhet, även om det kan anses vara höga 

siffror tror man sig veta att det utöver dessa namn finns ett stort mörkertal.  

Om vi utgår ifrån att det inklusive mörketantal är drygt 200 individer som är aktivt 

engagerade i gängkriminalitet i Biskopsgården skulle det fortfarande svårt att lägga 

fram belägg som stödjer Göteborgs Postens rapportering om förorten under 2015. 

Även om det som tidigare nämnt kan vara ”befogat” att rapportera om det stora 

antal skjutningar och diverse andra kriminella aktiviteter som försiggår i stadsdelen 

återstår det fortfarande att media behöver gör sitt jobb och rapporterar om samtliga delar 

av förorten och inte enbart de negativa. De 200 stycken potentiella gängmedlemmar 

som precis togs upp som exempel skulle i så fall mena på att drygt 0,75 procent av de 

boende i Biskopsgården ägnar sig åt någon typ av kriminell aktivitet.  

Att dessa 0,75 procent skulle utgöra mestadel av allt som sker i förorten är möjligt, 

men högst osannolikt. 
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6.2 Förslag på vidare forskning  

 

Denna punkt kommer att beröra förlag på hur man kan utvidga detta forskningsområde. 

Denna uppsats har svarat på frågan angående hur rapporteringen har sett ut av 

Göteborgsförorten Biskopsgården genom Göteborgs Postens rapportering 2015. Detta i 

sin tur öppnar dock upp för ytterligare frågor relaterade till uppsatsens syfte. Därför 

skulle en möjlig riktning för vidare forskning inom detta område kunna vara att 

genomföra ytterligare forskning på hur den negativa nyhetsgestaltningen av 

Biskopsgården påverkar de som bor i närområdet.  

Då resultat från denna undersökning har gett oss svar gällande hur rapporteringen 

ser ut skulle vidare forskning kunna ytterligare undersöka hur denna rapportering i sin 

tur tolkas av de boende i förorten. En sådan undersökning skulle bland annat kunna 

göras med hjälp av samtalsintervjuer där man intervjuar boende i Biskopsgården för att 

få ytterligare vetskap i om hur denna typ av negativ rapportering påverkar de boende i 

förorten. 

Ytterligare ett sätt man kan gå vidare med forskning relaterad till detta ämne går 

att göras genom att undersöka vad boende runt om i Göteborg anser om förorten och hur 

de har bildat sig sin uppfattning om den. Är man ute efter att göra uppsatsens resultat 

mer generaliserbara skulle man även kunna göra liknande undersökningar på andra 

förorter och därmed även undersöka rapporteringen under en längre tidsperiod samt att 

analysera fler tidningar.   



  
 

34 
 

7 Källförteckning 

Litteratur: 

 

Arvidson, P 1981, Massmediernas Trovärdighet : [The Credibility Of The Mass 

Media], n.p.: Lund, 1981, Linnaeus University Library, EBSCOhost, viewed 17 

December 2015 

 

Asp, K 1986, Mäktiga Massmedier : Studier I Politisk Opinionsbildning, n.p.: 

Stockholm : Akademilitteratur, 1986 ; (Stockholm : Gotab), Linnaeus University 

Library, EBSCOhost, viewed 17 December 2015 

 

Esaiasson, P 2012, Metodpraktikan : Konsten Att Studera Samhälle, Individ Och 

Marknad, n.p.: Stockholm : Norstedts juridik, 2012 (Vällingby : Elanders), Linnaeus 

University Library, EBSCOhost, viewed 17 December 2015. 

 

Ericsson, U, Molina, I, & Ristilammi, P 2002, Miljonprogram Och Media : 

Föreställningar Om Människor Och Förorter, n.p.: Stockholm : Riksantikvarieämbetet 

; Norrköping : Integrationsverket, 2002 (Trelleborg : Berling Skog), Linnaeus 

University Library, EBSCOhost, viewed 17 December 2015 

 

Gripsrud, J 2011, Mediekultur, Mediesamhälle, n.p.: Göteborg : Daidalos, 2011 

(Finland), Linnaeus University Library, EBSCOhost, viewed 5 January 2016 

 

Hadenius, S, Weibull, L, & Wadbring, I 2011, Massmedier : Press, Radio Och Tv I Den 

Digitala Tidsåldern, n.p.: Stockholm : Ekerlid, 2011 (Falun : Scandbook), Linnaeus 

University Library, EBSCOhost, viewed 17 December 2015 

 

Lilja, E 1999, Den Ifrågasatta Förorten : Identitet Och Tillhörighet I Moderna 

Förorter, n.p.: Stockholm : Byggforskningsrådet, 1999 ; (Borås : Centraltr.), Linnaeus 

University Library, EBSCOhost, viewed 8 January 2016. 

 



  
 

35 

Nord, L, & Strömbäck, J 2012, Medierna Och Demokratin, n.p.: Lund : 

Studentlitteratur, 2012 (Spanien), Linnaeus University Library, EBSCOhost, viewed 10 

December 2015 

 

Petersson, L, & Pettersson, Å 2007, Massmedier, n.p.: Malmö : Liber, 2007 

(Slovenien), Linnaeus University Library, EBSCOhost, viewed 17 December 2015 

 

Ristilammi, P 1994, Rosengård Och Den Svarta Poesin : En Studie Av Modern 

Annorlundahet, n.p.: Stockholm ; Stehag : B. Östlings bokförl. Symposion, 1994 ; 

(Stehag : Symposion), Linnaeus University Library, EBSCOhost, viewed 8 January 

2016. 

 

Sandström, L 2005, Rosengård I Medieskugga : Om Medier Som Medel Och Hinder 

För Integration, n.p.: Stockholm : Sellin & partner : Stiftelsen Institutet för 

mediestudier, 2005 ([S.l.] : Skogs rulloffset/JMS mediasystem), Linnaeus University 

Library, EBSCOhost, viewed 7 December 2015. 

 

Strömbäck, J 2004, Den Medialiserade Demokratin : Om Journalistikens Ideal, 

Verklighet Och Makt, n.p.: Stockholm : SNS Förlag, 2004, Linnaeus University Library, 

EBSCOhost, viewed 17 December 2015 

 

Strömbäck, J 2009, Makt, Medier Och Samhälle : En Introduktion Till Politisk 

Kommunikation, n.p.: Stockholm : SNS förlag, 2009 (Kristianstad : Kristianstads 

boktryckeri), Linnaeus University Library, EBSCOhost, viewed 10 December 2015. 

 

Strömbäck, J 2014, Makt, Medier Och Samhälle : En Introduktion Till Politisk 

Kommunikation, n.p.: Lund : Studentlitteratur, 2014, Linnaeus University Library, 

EBSCOhost, viewed 10 December 2015. 

 

 

 



  
 

36 

Elektroniska källor:  

 

Brottsförebyggande Rådet  (2012) Dödligt våld- brottsutvecklingen i Sverige 2008-

2011. 

https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052645/02+D%C3%B6dlig

t+v%C3%A5ld.pdf (Hämtad 2016-01-08). 

 

Göteborgs Posten (2013). GP når runt 600.000 läsare per dag. 

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1964703-gp-nar-runt-600-000-lasare-per-dag 

(Hämtad 2016-01-09). 

 

Göteborgs Posten (2014). Ungdomsgängen som styr i flera stadsdelar.  

http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2579258-ungdomsgangen-styr-i-flera-stadsdelar 

(Hämtad 2016-01-08).  

 

Göteborg Stad (2008). Biskopsgården, beskrivning av stadsdelen.  

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/78cf9956-8365-4f65-ab38-

32904664423d/OPABiskopsgarden.pdf?MOD=AJPERES (Hämtad 2016-01-08) . 

 

Göteborg Stad (2015). Lokalt utvecklingsprogram 2015-18. 

http://goteborg.se/wps/wcm/connect/ffd643a5-777b-4ef4-bda2-

19800c98c841/Lokalt+utvecklingsprogram+201518+V%C3%A4stra+Hisingen.pdf?M

OD=AJPERES&CACHEID=ffd643a5-777b-4ef4-bda2-19800c98c841 (Hämtad 2016-

01-08). 

 

Integrationsverket, TCO och Gringo (2005). Bilden av förorten- så ser medborgare u 

Hjällbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ASrT7X3RgDsJ:www.mkc.bot

kyrka.se/biblioteket/Publikationer/bilden_av_fororten.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=

se (Hämtad 2016-01-08).  

 

Regeringen (2005a). Bortom vi och dem- teoretiska reflektioner om makt och 

integration och strukturell diskriminering del 1. 

https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052645/02+D%C3%B6dligt+v%C3%A5ld.pdf
https://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800052645/02+D%C3%B6dligt+v%C3%A5ld.pdf
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1964703-gp-nar-runt-600-000-lasare-per-dag
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2579258-ungdomsgangen-styr-i-flera-stadsdelar
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/78cf9956-8365-4f65-ab38-32904664423d/OPABiskopsgarden.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/78cf9956-8365-4f65-ab38-32904664423d/OPABiskopsgarden.pdf?MOD=AJPERES
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/ffd643a5-777b-4ef4-bda2-19800c98c841/Lokalt+utvecklingsprogram+201518+V%C3%A4stra+Hisingen.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ffd643a5-777b-4ef4-bda2-19800c98c841
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/ffd643a5-777b-4ef4-bda2-19800c98c841/Lokalt+utvecklingsprogram+201518+V%C3%A4stra+Hisingen.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ffd643a5-777b-4ef4-bda2-19800c98c841
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/ffd643a5-777b-4ef4-bda2-19800c98c841/Lokalt+utvecklingsprogram+201518+V%C3%A4stra+Hisingen.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ffd643a5-777b-4ef4-bda2-19800c98c841
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ASrT7X3RgDsJ:www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/bilden_av_fororten.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ASrT7X3RgDsJ:www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/bilden_av_fororten.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ASrT7X3RgDsJ:www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/bilden_av_fororten.pdf+&cd=1&hl=sv&ct=clnk&gl=se


  
 

37 

http://www.regeringen.se/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-

vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-

diskriminering-del-1 (Hämtad 2016-01-08). 

 

Regeringen (2005b). Makten och mångfalden- eliter och etnicitet i 

Sverige.http://www.regeringen.se/contentassets/650a3bc16d5141aab0ce6c5a9aa00ae2/

makten-och-mangfalden-eliter-och-etnicitet-i-sverige (Hämtad 2016-01-08). 

 

Regeringen (2006). Integration ens svarta bok- agenda för jämlikhet och social 

sammanhållning. 

http://www.regeringen.se/contentassets/5241f7aba1244c68ba6043a868024472/integrati

onens-svarta-bok-agenda-for-jamlikhet-och-social-sammanhallning-sou-200679 

(Hämtad2016-01-08). 

 

Riksdagens hemsida (2015). Så funkar riksdagen.  

https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/statsmakt/ (Hämtad 2016-01-

08) 

 

Statistiska Centralbyrån (2015). Hitta statistik- Biskopsgården. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=biskopsg%C3%A5rden&searchfv=31 

(Hämtad 2016-01-08).  

 

Statistik (2008) Vad är det? 

http://www.stat.lu.se/media/stat/utbildning/student/znivaa/sopa11_foerelaesningar_vt08

.pdf?id=utbildning%3Astudent%3Aznivaa%3Asopa11&cache=cache  

(Hämtad 2016-01-25) 

 

Sveriges Television (2015). Skottlossningar i Göteborg. 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/skottlossningar-i-goteborg-2014-2015 (Hämtad 

2016-01-08).  

 

 

http://www.regeringen.se/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-del-1
http://www.regeringen.se/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-del-1
http://www.regeringen.se/contentassets/10ca6c4d2daf4916a6fcf7e91bdee5b8/bortom-vi-och-dom---teoretiska-reflektioner-om-makt-integration-och-strukturell-diskriminering-del-1
http://www.regeringen.se/contentassets/650a3bc16d5141aab0ce6c5a9aa00ae2/makten-och-mangfalden-eliter-och-etnicitet-i-sverige
http://www.regeringen.se/contentassets/650a3bc16d5141aab0ce6c5a9aa00ae2/makten-och-mangfalden-eliter-och-etnicitet-i-sverige
http://www.regeringen.se/contentassets/5241f7aba1244c68ba6043a868024472/integrationens-svarta-bok-agenda-for-jamlikhet-och-social-sammanhallning-sou-200679
http://www.regeringen.se/contentassets/5241f7aba1244c68ba6043a868024472/integrationens-svarta-bok-agenda-for-jamlikhet-och-social-sammanhallning-sou-200679
https://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Ordbok/statsmakt/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/sok/?query=biskopsg%C3%A5rden&searchfv=31
http://www.stat.lu.se/media/stat/utbildning/student/znivaa/sopa11_foerelaesningar_vt08.pdf?id=utbildning%3Astudent%3Aznivaa%3Asopa11&cache=cache
http://www.stat.lu.se/media/stat/utbildning/student/znivaa/sopa11_foerelaesningar_vt08.pdf?id=utbildning%3Astudent%3Aznivaa%3Asopa11&cache=cache
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vast/skottlossningar-i-goteborg-2014-2015


  
 

38 

Analyserade artiklar:  

  

Finns att hitta på: https://web.retriever-info.com/services/archive.html  

Sökord: Biskopsgården 

Avgränsat datum: 2015-01-01- 2015-12-31 

Totalt: 301 artiklar 

Bortfall:16 artiklar 

https://web.retriever-info.com/services/archive.html


  
 

I 
 

8 Bilagor 
 

Bilaga 1 Kodschema 

 

Vilken tidning? 

Göteborgs Posten 285st  

Typ av text  

Nyhetsartikel: 222st 

Ledare: 11st 

Krönika: 1st 

Reportage: 13st 

Debattartikel: 21st 

Notis: 14st  

Insändare: 

Annan: 3st  

Placering i tidningen 

Sportsida: 6st  

Allmän plats: 264st  

Baksida:  

Framsida: 15st  

Annan: 

Utrymme i tidningen 

Två sidigt uppslag: 49st  

Helsida: 39st  

Halvsida: 66st  

Mindre än en halv sida: 126st  

Mer än två sidor: 5st  

Artikelns huvudtema 

Kriminalitet: 178st  

Utanförskap: 23st  

Fattigdom: 5st  

Ungdomsverksamhet: 32st  

Våldsamheter: 155st  



  
 

II 

Bostadsfrågor: 17st  

Segregation: 16st 

Annan: 41st  

Artikelrubrik nämner (Anspeglar på) 

Bostad: 10st  

Våldsamheter: 94st  

Sport: 11st  

Kriminalitet: 118st  

Annan: 116st  

Vanligt förekommande ord:  

Gäng: 50st   

Mord: 52st  

Vapen: 39st  

Skott: 14st  

Skottlossning: 24st 

Tillhörande bild föreställer 

Ingen bild: 109st  

Ungdoms aktivitet: 7st  

Boende i området: 56st  

Politiker: 13st  

Avspärrning: 34st  

Polis: 33st 

Annan: 54st 

Artikelns känsla överlag 

Positiv: 54st 

Negativ: 231st  

 

 

 


