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Titel Förortens paradox – En kritisk analys av mediala representationer 

Title The paradox of the suburb – A critical analysis of media representation  
Author: Emma Johansson 
Abstract 

There are several typical ideas about the suburb. The suburb is often associated with criminality and other social 
problems such as segregation. The purpose of this essay is to study the picture of how the suburb is constructed in a 
media context. The method used to answer the purpose of this study is critical discourse analysis, based on the 
thoughts of Norman Fairclough. The central theoretical ideas for this study are representation, stereotypes and 
racialization. They are all in a way linked to power.  
 
Within the media suburb discourse I have distinguished two different discourses. The stereotyped discourse and the 
challenging alternative discourse have been found in both articles and interview. It is the alternative discourse that 
challenges the stereotyped one. You can say that the alternative discourse is created in an attempt to change the 
representations of the suburb. The stereotyped discourse is in spite of the changing attempts still the dominant one.  
 
The media treatment of the suburb has created several stereotypes and the negative and criminal picture has become 
a common frame of reference in a social consciousness.  In my empirical material I have seen traces of a form of 
underlying ideology called racialization. Racialization is based on different simplifications and categorisations of 
gender, class and “race”. This ideology has an influence in every level of society, which means that the editorial office 
despite their purpose also, reproduce the stereotyped discourse. It shows the difficulties to change an established 
discourse like the stereotyped one. It is important to challenge these ideas to be able to make a difference in the way 
we speak, think and stigmatize the suburb. 
 
Nyckelord: Media, förort, representation, stereotyper, rasifiering, medieskugga och kritisk diskursanalys 

Keywords: Media, suburb, representation, stereotypes, racialization, meidashadow and critical discourse analysis  
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Inledning 
 

Vi känner till rätt många [förorter] Rinkeby, Alby, Rosengård, Bergsjön och Råslätt i Jönköping… 
Botkyrka och Fittja… det är ju dom man hör mest om… dom är ju mest omtalade… mycket 
kriminalitet och invandrare… Rinkeby är ju allra mest omtalat… man hör ju mycket på nyheterna 
om kriminalitet och så och så pratar de om Rinkeby så får man se det lilla torget de har där… man 
hör ju aldrig något positivt.1

 
Det här är säkert en av de mest typiska och vanliga föreställningar som finns kring olika förorter, 
en plats med mycket invandrare och kriminalitet. Från början var förorterna en lösning på 
bostadsproblemet som ökade i takt med att Stor-Stockholms befolkning ökade. 
Miljonprogramsområdena skiljde sig åt från resten av samhället genom att vara något nytt och 
modernt. Det fanns visioner om det välordnade samhället och den moderna människan. Men 
enligt etnicitetsforskaren Per-Markku Ristilammi kom förorterna att ganska snart symbolisera 
klassamhällets förtryck. De blev områden där de fattiga bodde. En bit in på 1980 - talet skedde 
ännu en förändring där miljonprogramsområdena kom att symbolisera det icke-svenska.2  

Under artikelsökningar som jag inledningsvis gjorde framkom att förorterna ofta 
sammankopplades med just kriminalitet och andra sociala problem som till exempel segregering, 
utanförskap och hopplöshet. Den bild som framträdde tydligast var bilden av den farliga förorten 
och de kriminella ungdomar som bor och verkar där. Rubriker som till exempel Det onormala har 
blivit normalt gör att man snabbt skapar sig en negativ bild av förorten. Massmedia har en 
betydande roll i producerandet av sådana bilder. Media blir som största förmedlare av kriminalitet 
avgörande för vår uppfattning av och vår syn på samhället, förorten och brottsligheten. Med 
andra ord kan man säga att media till viss del präglar både vår verklighetsuppfattning och vårt sätt 
att tänka. I sin ställning mellan allmänheten och de samhälleliga institutionerna har alltså media 
stor betydelse för vad som exempelvis kan ses som problem och hur dessa problem ska 
uppfattas. Genom sin roll som samhällets spegel kan media antas ge vardagsverkligheten ett 
innehåll. Media upptar idag en allt större del av medborgarnas vakna tid och kan därför anses 
vara viktig ur maktsynpunkt i dagens samhälle. Ibland hävdas det också att makten över 
medborgarnas tankar går genom makten över massmedia. Lars B. Ohlsson, författare till 
avhandlingen Bilden av den ”hotfulla ungdomen”, skriver att ” /…/ enligt Mathiesen (1989) fungerar 
massmedia som ett tittskåp och genom dem förväntar vi oss att få veta det viktiga, det verkliga 
och det sanna.”3  

                                                 
1 Fokusgruppsintervju, 050323 läshänvisning: de tre punkterna mellan meningarna är tänkta att synliggöra när talar 
  skiftar eller när inlägg görs. 
2 Per-Markku Ristilammi, (1998) ”Den svarta poesin – förorten som speglingsyta” i Brune (red.) Mörkmagi i vita medier 
  Stockholm: Carlssons 
3 Lars B. Ohlsson, (1997) Bilden av den “Hotfulla ungdomen”, Lund: Värplinge Ord & Text s. 128 
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 En diskussion som i det här sammanhanget är viktig att ta upp är hur media bidrar till att 
förstärka olika stereotyper som kan leda till både fördomar och stigmatisering. Enligt Ester 
Pollack, medieforskare vid Stockholms Universitet och JKM ( Journalistik, Medier och 
Kommunikation), finns en tydligt utbredd ståndpunkt att brott och media utgör ett samtida allt 
mer oskiljaktigt par.4 Fenomen som innehåller kriminella eller våldsamma inslag skapar stor 
medieuppmärksamhet och tydliggör, enligt Pollack, den tydliga kopplingen mellan tv-världen, 
nyheter, underhållningen och rättsystemet. Allmänhetens kunskap och uppfattning när det gäller 
den kriminalitet som finns runt om i samhället nås i stort sett endast via massmedia. Utan denna 
mediala förmedling så skulle det inte finnas någon större mängd känd brottslighet.  
 

Tidigare forskning 
Tittar man på sambandet mellan förort, kriminalitet och invandrarskap finns det forskare som 
närmare studerat detta fenomen på olika sätt. För att skapa en förförståelse till det fält jag valt att 
studera vill jag ge en inblick i två av de främsta svenska forskarna på ämnet. Medieforskaren Ylva 
Brune är redaktör för den betydelsefulla och ofta refererade antologin Mörk magi i vita medier. 
Huvudtemat i boken är att belysa journalistik kring invandrare, främlingsfientlighet och rasism. 
Med mörk magi menar författarna att det i mediala texter ofta vävs in element och hotbilder som 
skapar någon form av rädsla för alla som inte är som vi (eller nästan som oss). Den hårdast 
utsatta gruppen är muslimer. Denna grupp förekommer nästan uteslutande i samband med våld, 
terror och förtryck.5 Brune hänvisar till Håkan Hvitfelt, professor i journalistik, som har studerat 
hur en form av främlingsfientlighet mot muslimer får näring och legitimitet av den strida ström 
av mediebilder som produceras.6 Vita medier blir den formation där de stereotypa bilderna 
förmedlas. Nyhetsjournalistiken kring invandrare och integration, rasism och främlingsfientlighet 
bidrar till att forma våra uppfattningar i olika samhällsfrågor. När den är okunnig och 
fördomsskapande försämras våra möjligheter att bygga ett mångkulturellt samhälle. 7

Ristilammi har studerat förorten Rosengård i Malmö och en viktig fråga i hans studie är 
konstruktionen av annorlundaheten. De olika mediala beskrivningarna får konsekvenser för 
människors liv. ”De är inga rena beskrivningar utan fungerande delar i en samhällelig 
maktkamp.”8 Det som förenar de positiva och de negativa reportagen är att förorterna etableras 
som platser vilka är annorlunda än resten av samhället. Ristilammi menar att det finns tydliga spår 
av dubbelhet i synen på förorterna dels representerar de ett hot som måste kontrolleras, dels 
erbjuder de en exotisk annorlundahet, där vi enligt honom kan spegla våra egna önskedrömmar. 

                                                 
4 Ester Pollack, (2001) En studie i…medier och brott, Stockholm: Institutionen för Journalistik, medier och 
   kommunikation, Stockholms Universitet s. 9 
5 Ylva Brune, (1998) Mörk magi i vita medier – Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism, Stockholm:  
  Carlssons s. 11 
6 Ibid. s. 12 
7 Ibid. s. 13 
8 Per-Markku Ristilammi,(1994) Rosengård och den svarta poesin: en studie i av modern annorlundahet Stenhag:  
  Symposion s. 35 
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Detta sker i en symbolvärld som ofta skymmer det som verkligen sker i förorterna. Skapandet av 
den mörka magin bygger på upprätthållandet av skillnad, vilket i sin tur beror på distanseringar, 
både symboliskt och konkret.9

Syfte och frågeställningar 
Mitt intresse har riktats mot mediernas roll i samhället och hur olika bilder konstrueras, förmedlas 
och konsumeras. Jag har i min studie valt att studera vad som skrivs och hur det skrivs om 
förorten i media, samt att genom en fokusgruppsintervju se vilka föreställningar som finns bland 
mediekonsumenter. Den aktuella bilden kommer att exemplifieras med en specifik artikelserie 
och mediekonsumenterna exemplifieras genom är en grupp gymnasieungdomar. Jag kommer 
också att studera och diskutera medias roll och dess ansvar för de olika förortsrepresentationerna. 
Syftet blir att utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt angreppssätt studera hur bilden av förorten 
konstrueras och delvis också konsumeras i den mediala kontexten. Syftet är också att med teorins 
hjälp förstå bilden i en större samhällelig kontext, vilka mekanismer eller ideologier som ligger till 
grund för förortsbilden. Mina frågeställningar ser ut på följande sätt: 
 

 Vilken bild av förorten finns i media och hur konsumeras den av läsarna? 
 Hur kan den aktuella bilden förstås i ett större samhälleligt sammanhang? 
 Vilka konsekvenser kan den aktuella bilden av förorten få? 

Avgränsning och empiriskt material 
Det finns otroligt mycket skrivet om förorten i media. När jag inledningsvis sökte efter mitt 
empiriska material fann jag att många artiklar om förorten handlade om ungdomar i riskzonen, 
olika projektverksamheter, kriminalitet, segregering, utanförskap, och andra sociala problem. Jag 
ville hitta empiriskt material som sträckte sig över samtliga av dessa kategorier. Som utgångspunkt 
för min studie har jag valt att avgränsa mig till en artikelserie som heter På gränsen till brott och 
som utger sig för att beskriva stämningen i förorten. Artikelserien är skapad av Dagens Nyheters 
numera nedlagda Mobila redaktion. Artiklarna som är åtta till antalet publicerades mellan 2001-02-
21 och 2001-02-24.  

Den mobila redaktionen och dess verksamhet kommer att utgöra en del av den diskursiva 
praktik inom vilken studien kommer att hålla sig. För att komma åt föreställningar om förorten 
och frågor som rör medial påverkan har jag också valt att använt mig av en fokusgrupp. Denna 
grupp kommer alltså att tillsammans med den mobila redaktionen att utgöra studiens diskursiva 
praktik. Vad det innebär kommer jag att återkomma till i metoddelen under rubriken Faircloughs 
kritiska diskursanalys. Som ett komplement till det empiriska materialet kommer jag även att 
använda mig av en bok som heter Riv stängslen och som är författad av den mobila redaktionens 
redaktör Petter Beckman. 

                                                 
9 Ristilammi, (1998) i Brune (red.) s. 68 
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Disposition  
Efter att ha presenterat uppsatsens syfte och frågeställningar följer en redovisning av den metod 
som använts. Metodkapitlet inleds med ett resonemang kring kritisk forskning för att sedan 
övergå till att förklara Faircloughs kritiska diskursanalys och den intervjuform jag har valt att 
använda mig av. Efter det följer ett teoretiskt avsnitt där jag kommer att skapa det teoretiska 
ramverk som ligger till grund för studien. Begrepp som är kopplade till den teoretiska ramen är 
makt, stereotyper, stigmatisering, representationer och rasifiering. Efter teorigenomgången 
kommer analyskapitlet som jag har valt att dela upp i två olika analysdelar. Den första delen, 
Konstruktionen av förorten kommer att fokusera på det empiriska materialet, vilka olika kategorier 
och diskurser som kan urskiljas där. Analysdel 1 avslutas med kapitlet Den diskursiva utmaningen där 
jag diskuterar förhållandet mellan de båda diskurser som blivit synliga i materialet. I den andra 
analysdelen, Den mediala representationens resultat och konsekvenser kommer jag att diskutera resultaten 
från den empiriska genomgången i ett större samhälleligt sammanhang. Sist i uppsatsen finns en 
avslutande diskussion där de olika trådarna knyts ihop och där diskuteras även möjligheten till 
förändring. 
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Metod 

Kritisk forskning och forskarens roll 
Jag tycker att ett samhällskritiskt angreppssätt är det som lämpar sig bäst när det gäller att studera 
vilka bilder som media förmedlar och även då vilka kunskaper om omvärlden som förmedlas. 
Men vad innebär då kritisk forskning? Enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, 
författare till metodboken Diskursanalys som teori och metod, innebär kritisk forskning att:  

 
/…/ utforska och kartlägga maktrelationer i samhället, och att formulera normativa perspektiv 
varifrån man kan kritisera dessa relationer och peka på möjligheter till social förändring.10  

 
Att tolka en text innebär att forskaren innehar en form av maktposition eftersom det är de egna 
intressena och det egna syftet som styr framställningen. Att använda sig av ett kritiskt 
angreppssätt kan sägas innebära att bli medveten om den makt man besitter genom att 
genomföra studien. En fråga som blir viktig att ställa sig är vilken utgångspunkt och vilken 
förförståelse som man själv har inför sina frågeställningar. Det blir viktigt eftersom jag angriper 
ett fenomen som jag gör anspråk på att kritiskt granska. Min förutbestämda bild påverkar ju på 
olika sätt hur min studie kommer att utformas.  

Något som också är viktigt att tänka på är att även forskaren är en del av samhället och 
därför likt alla andra styrs av olika diskurser. Detta är ett av skälen till att det är viktigt att hela 
tiden förhålla sig reflexiv till sin forskning. När vi tolkar en text kan vi ”/…/ aldrig trolla bort oss 
själva som samhällsvarelser i tolkningsprocessen.”11 Enligt Göran Bergström och Kristina 
Boréus, forskare med fokus på textanalys som metod, menar Hans-Georg Gadamer att vi utan 
viss förförståelse saknar all möjlighet att tolka. Det finns många olika faktorer som påverkar våra 
tolkningar, bland annat vår utbildning, våra kunskaper om textgenren och vår språkförståelse för 
olika texter.12 Därför är det under hela forskningsprocessen viktigt att tänka på och förhålla sig 
till sin förförståelse och även sina egna personliga intressen för forskningen. Samma sak gäller för 
val av material som också är beroende av flera olika saker, kanske framförallt 
problemformuleringen, den egna kunskapen om materialets relevans och tillgång till tillträde.13 
Det krävs här hög grad av reflexivitet från forskaren. Huvudpoängen med reflektion är att bryta 
sig ur en viss bestämd referensram och försöka ifrågasätta svagheterna och försöka få syn på dess 
konsekvenser. I den här studien har jag försökt att ta ett kliv tillbaka och distansera mig från och 
förhålla mig till mina egna personliga ställningstaganden. 
 

                                                 
10 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, (2000) Diskursanalys som teori och metod Lund: Studentlitteratur s. 8 
11Göran Bergström och Kristina Boréus, (2000) Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys,  
   Lund: Studentlitteratur. s. 26 
12 Ibid.  
13 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 84 
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Socialkonstruktivism 
För att kunna välja en metod som passar det syfte man har med sin studie är det nödvändigt att ta 
ställning till en del saker, till exempel är det relevant att ta ställning till sin syn på samhället och 
sin syn på verkligheten. Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktivistisk grund, vilket innebär 
att det finns vissa premisser som man som användare av en diskursanalytisk metod måste gå med 
på. I boken Diskursanalys som teori och metod ges fyra grundpremisser utifrån Vivien Burrs sätt att se 
på den socialkonstruktivistiska ansatsen. Den första premissen är att det alltid finns en kritisk 
inställning till självklar kunskap. Det betyder att vår kunskap om världen inte omedelbart kan 
betraktas som någon objektiv sanning. Vår kunskap är helt beroende av våra kategorier och inte 
en avbildning av hur världen faktiskt ser ut. Den är med andra ord beroende av hur vi talar om 
den. Den andra premissen är att vårt sätt att betrakta verkligheten och få kunskap om den är 
historiskt och kulturellt betingat. Med andra ord att våra världsbilder kunde ha varit annorlunda 
och att de därmed också är föränderliga. Att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt 
betyder att dess karaktär inte är bestämd av yttre förhållanden. Den tredje premissen betonar 
sambandet mellan kunskap och sociala processer. Kunskapen skapas i sociala processer och 
genom kampen om vad som är sant och falskt byggs gemensamma sanningar upp. Den fjärde 
och sista premissen handlar om sambandet mellan kunskap och social handling. I en bestämd 
världsbild blir några former av handling naturliga och andra otänkbara. Olika världsbilder leder 
således till olika sociala handlingar och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 
därmed konkreta sociala konsekvenser.14

Diskursanalys 
Diskursanalysen har sina rötter i strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi, som bland 
annat säger att det alltid är genom språket vi får kunskap om verkligheten. Språkfilosofierna 
grundar sig alltså på tanken att språket skulle vara menings- och verklighetsskapande och att 
verkligheten inte har någon betydelse utan språket.15 Med hjälp av språket skapar vi 
representationer av verkligheten, som enligt Winther Jørgensen och Phillips ”/…/ aldrig bara är 
en spegling av en redan existerande verklighet - representationerna bidrar till att skapa den.”16 
Verkligheten är inte låst och fixerad utan föränderlig i takt med de föreställningar av den som vi 
själva producerar. Dessa föreställningar eller representationer är vad som inom diskursanalysen 
kallas för diskurser och som står för de ramar och strukturer som ger vår föreställda verklighet 
betydelse.17   

Iver B. Neumann, forskare vid utrikespolitiska institutet i Norge, säger att det är 
meningslöst att påstå att världen består av det ena eller andra utan att man anger varför och på 
vilket sätt denna värld upprätthålls, samt på vilket sätt den utmanas av andra möjligheter. Han 
hävdar vidare att diskursanalytikern i första hand ”/…/ inte är intresserade av varat utan av det 
                                                 
14 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 11 f. 
15 Iver B. Neumann, (2003) Mening Materialitet Makt – En introduktion till diskursanalys Lund: Studentlitteratur s. 18 f. 
16 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 15 
17 Ibid. 
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som håller på att bli till samt hur och varför saker och ting framträder som de gör.”18 Därför blir 
en central fråga hur vi egentligen skaffar oss kunskaper om verkligheten. 

Diskursanalys är en både stor och bred metod och teori. Det finns inom diskursanalysen 
flera olika angreppssätt. De tre mest framträdande är diskursteori (t.ex. Ernesto Laclau och 
Chantal Mouffe), kritisk diskursanalys (t.ex. Norman Fairclough) och diskurspsykologi (t ex. 
Jonathan Potter). Samtliga tre angreppssätt har en samhällskritisk utgångspunkt. Oavsett vilken 
inriktning av diskursanalys man väljer så har den som tidigare nämnts ett alldeles bestämt sätt att 
se på språk och språkanvändning ”/…/språket återger ingen verklighet utan bidrar bara till att 
forma den”19. Diskursanalysen kan sägas förskjuta den traditionella uppmärksamheten från hur 
verkligheten är till förmån för hur verkligheten skapas.20 Vi skapar enligt perspektivet vår 
verklighet genom diskursen. En verklighet som är diskursivt konstituerad och beroende av hur vi 
talar om den. Men hur definieras då diskurs? Det finns flera olika formuleringar och betydelser på 
vad diskurs kan vara Winther Jørgensen och Phillips sätter ord på och beskriver diskurs som 
”/…/ ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”21 och i Boréus och 
Bergströms bok Textens mening och makt definieras diskurs på följande sätt:  

 
/…/ en uppsättning utsagor, talade eller skrivna, ett bestämt socialt sammanhang, liksom de 
mer eller mindre uttalade regler som styr vad som ’kan’ och ’inte kan’ sägas eller skrivas i 
sammanhanget..22

 
Med andra ord kan man säga att studera diskurser innebär att fundera över det som sägs och hur 
det sägs. Jag kommer att diskutera begreppet närmare i samband med Norman Fairclough och 
den kritiska diskursanalysen nedan.  

Faircloughs kritiska diskursanalys 
Jag har valt att använda mig av Norman Faircloughs diskursanalytiska angreppssätt i min studie 
då jag tycker att den lämpar sig bäst för att analysera konstruktioner av olika bilder i media. 
Fairclough, som kan sägas vara den störste förespråkaren för kritisk diskursanalys, anser själv att 
metoden är ett försök att kombinera den mer sociala – teoretiska betydelsen av diskurs med den 
textuella- och interaktiva betydelsen inom lingvistisk orienterad diskursanalys.23 Den kritiska 
diskursanalysens målsättning är att utforska och kartlägga maktrelationer i samhället, vilket jag 
anser lämpar sig bra för min studie.24 Det som tilltalar mig med den kritiska diskursanalysen är 
bland annat just att den inte uppfattar sig som politiskt neutral utan att den har ett kritiskt 
förhållningssätt och att den ställer sig på de undertrycktas sida, som ett steg mot förändring. 
Metoden vill med sin forskning kritisera orättvisa samhällsförhållanden och försöka rätta till dem.  
                                                 
18 Neumann, (2003) s. 14 
19 Bergström och Boréus, (2000) s. 221 
20 Mats Börjesson, (2003) Diskurser och konstruktioner – En sorts metodbok Lund: Studentlitteratur s. 23 
21 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 7 
22 Bergström och Boréus, (2000) s. 17 
23 Norman Fairclough, (1992) Discourse and Social Change, Cornwell: TJ International, s. 1 
24 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 8 
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Begreppet diskurs är ett av de centrala begreppen i diskursanalysen och Fairclough 
använder sig av begreppet på två olika sätt. Han definierar det dels som ”/…/ språkbruk såsom 
social praktik” och dels ”/…/ som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 
bestämt perspektiv.”25 Fairclough betonar att diskursen bidrar till att skapa den sociala världen 
och menar att diskursen bara är en bland flera aspekter av varje social praktik.26 Diskurs är med 
och förändrar och reproducerar sociala relationer, kunskaper och identiteter.27

För att analysera det empiriska materialet kommer jag att som utgångspunkt ha Faircloughs 
tredimensionella modell. Modellen är en analytisk ram som kan användas vid empirisk forskning 
om kommunikation och samhälle.28 Den har som utgångspunkt att varje fall av språkbruk är en 
kommunikativ händelse och att text därför ska analyseras i tre steg. De tre dimensioner som 
Fairclough skiljer mellan är text, diskursiv praktik och social praktik. Modellens första dimension 
Texten är det material man utgår ifrån, det kan vara allt från tal, skrifter eller bilder. Textanalysen 
koncentrerar sig på de formella drag hos texten som konstruerar diskursen, i mitt fall blir det 
både tidningsartiklar och fokusgruppintervju som kommer att utgöra det empiriska materialet. 
Texten anses dock inte bara vara en text utan även som en del av något betydligt större.29

Diskursiv praktik som är modellens andra dimension, är enligt den kritiska diskursanalysen 
en aspekt av hur vi kan förstå verkligheten. Fokus ligger här bland annat på texters produktion 
och konsumtion, det vill säga hur och i vilket syfte texter produceras samt hur de tas emot och 
tolkas av dem som konsumerar texterna.30 Med andra ord kan man säga att analysen av den 
diskursiva praktiken koncentrerar sig på hur textförfattare bygger på redan existerande diskurser 
och hur mottagare använder nuvarande diskurser för att tolka och konsumera texterna.31 Det 
diskursiva är bara en del av den större sociala praktiken, som omsluter diskurserna och är den 
kontext diskurserna verkar i. I min studie kommer den diskursiva praktiken att studeras och 
analyseras med hjälp av den mobila redaktionen samt den fokusgrupp jag intervjuat. Tanken är 
att försöka komma åt hur de olika mediala bilderna förmedlas samt hur de konsumeras och 
internaliserats i konsumenternas förståelse av förorten. Genom att man som utomstående inte 
har någon egen erfarenhet eller kunskap om vad som händer i förorten blir media den största 
förmedlaren av sådan kunskap. 

Den tredje dimensionen social praktik kan sammanfattas som den omgivande kontext som 
den kommunikativa händelsen är en del av. För att analysera den bredare sociala praktiken räcker 
det enligt Fairclough inte att använda sig av den kritiska diskursanalysen som teori och metod 
utan det krävs att man använder sig av andra sociologiska teorier.32 Analysen kan dock inte sättas 
in i vilken teoretisk ram som helst eftersom det finns grundläggande filosofiska premisser som 

                                                 
25 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 72 Jämför Fairclough (1992) s. 3 
26 Ibid. s. 13 
27 Ibid. s. 71 f. 
28 Ibid. s. 74 
29 Fairclough, (1992) s. 73 ff. 
30 Ibid. s. 78 ff. 
31 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 75 
32 Fairclough, (1992) s. 85 f. 
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måste uppfyllas. Diskursanalys brukar därför kallas för en paketlösning.33 De valda teorierna som 
tolkningen av texterna utgår ifrån är konstruktivistiska teorier och som till exempel behandlar 
begreppen makt, media, rasifiering och stigmatisering. Dessa teorier och begrepp kommer att 
presenteras närmare i teorikapitlet.   

Avslutningsvis kan sägas att ett av de centrala målen med den kritiska diskursanalysen är att 
kartlägga förbindelsen mellan språkbruk och social praktik. Fokus läggs på de diskursiva 
praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala ordningen och i social förändring.34  Resultatet 
av kritisk diskursanalys kan och bör alltså slutligen användas i kampen för social förändring. 
Detta gör att denna metod och teori, som tidigare nämnts, inte är politiskt neutral, den är mer 
tänkt som ett kritiskt angreppssätt som är politiskt engagerat i social förändring.35 Att 
åstadkomma förändring i sättet att se på invandrare, problem och förorter är viktigt. Jag själv 
intar genom min kritiska ansats en position där jag vill synliggöra behovet av förändring eftersom 
jag tycker att det i dagens media, men även i andra sammanhang, förekommer stereotypiseringar 
och stigmatiseringar av grupper där makt skapar olika dominansförhållanden. 

Fokusgruppsintervju 
Jag kommer att använda mig av en fokusgrupp för att kunna relatera texterna till den diskursiva 
praktiken. En fokusgrupp är en form av fokuserad gruppintervju där en mindre grupp möts för 
att diskutera ett givet ämne, i mitt fall förort och media. Victoria Wibeck citerar D. Morgans 
definition av fokusgrupp: ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom 
gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av forskaren.”36 Mitt intresse är att studera vilka 
föreställningar, attityder och värderingar om förorten som går att urskilja i fokusintervjun. Att 
studera föreställningar och attityder ligger som tidigare nämnts inom ramen för det kritiskt 
diskursanalytiska perspektivet.  Diskursanalysen tror inte på att subjekt styrs av klara motiv när de 
handlar, utan de ser individer som bärare av vissa konstruktioner i den sociala världen.37  

Jag har i min studie använt mig av en fokusgrupp bestående av fyra gymnasieungdomar 
från en mindre stad med ca 18000 invånare. Tanken bakom att välja en mindre stad var just det 
faktum att den var liten och därför saknade egna förorter. Närmaste storstadsområde ligger 20 
mil bort och mitt antagande var att de föreställningar och kunskaper ungdomarna skulle ha om 
förorten inte kom från egen erfarenhet utan främst internaliserats genom media. Med andra ord 
har jag valt att se ungdomarna i gruppen som mediekonsumenter. För att analysera fokusgrupper 
rekommenderas egentligen att man ska använda sig av minst tre olika grupper. Min avgränsning 
beror helt och hållet på studiens omfång och det faktum att jag också kommer att göra en 
textanalys av artiklar rörande ämnet. Det är viktigt att komma ihåg när man använder sig av en 
fokusgrupp att det inte är möjligt att prata om några generella slutsatser. Det ligger heller inte i 

                                                 
33 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 10 
34 Ibid. s. 76 
35 Fairclough, (1992) s. 64f, s. 96 ff. 
36 Victoria Wibeck, (2000) Fokusgrupper –om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod Lund: Studentlitteratur s. 23 
37 Mats Alvesson, (2003) Postmodernism och samhällsforskning Lund: Studentlitteratur s. 101 f. 
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mitt intresse att göra det. Det är snarare berättigat att tala om mer lösa generaliseringar. Forskaren 
kan då tolka materialet och i sin analys urskilja tendenser och försöka säga någonting om de 
underliggande värderingar och premisser som argumentationen utgår ifrån.38  

Jag kommer alltså att använda mig av en fokusgrupp som hjälp för att kunna besvara mina 
frågeställningar. En av de största anledningarna till att jag valde att komplettera artiklarna med en 
fokusgruppsintervju är att det sägs finnas en brist hos Faircloughs inriktning men även hos de 
andra kritisk-diskursanalytiska ansatserna vad det gäller empirisk forskning kring konsumtionen 
av texter.39 Användningen av en fokusgrupp är mitt sätt att försöka avhjälpa detta problem. I 
intervjusituationen och när det gäller att analysera sitt transkriberade textmaterial är det viktigt att 
tänka över de olika etiska aspekterna av sitt arbete. 

Etiska överväganden 
Jag kommer att diskutera vad innehållet i artiklarna och fokusgruppintervjun innebär och hur det 
kan tolkas, uppfattas och vilka eventuella konsekvenser det kan få. Jag utgår som tidigare nämnts 
från en kritisk ansats och därför kommer mina egna värderingar och personliga 
ställningstaganden av materialet att bli synliga. Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv och ser därför mitt arbete som en konstruktion. Mina tolkningar kan inte ses som 
några absoluta sanningar utan endast som en version bland andra möjliga framställningar och 
tolkningar.40 I boken Diskursanalys som teori och metod kan man läsa att denna relativism inte 
nödvändigtvis enligt Wetherell och Potter behöver försvaga uppsatsens trovärdighet.41

Det intervjumaterial som kommer att ingå i studien kommer att hanteras enligt de 
forskningsetiska principer som humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) 
utformat.42 De etiska principerna bygger på fyra olika huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa huvudkrav kommer samtliga 
att i högsta möjliga mån att gälla för de personer som kommer att delta i min studie. Alla namn 
kommer till exempel att bytas under transkriberingen av materialet. Jag kan alltså garantera att, 
det från min sida, aldrig kommer att släppas ut någon som helst form av information kring vilka 
informanterna är och vem som sagt vad. Det som kan bli etiskt problematiskt är att det inte kan 
garanteras vad de andra deltagarna gör med de uppgifter och information som de erhåller genom 
intervjun. Under intervjun poängterades det därför att inga uppgifter skulle lämnas ut.  

                                                 
38 Wibeck, (2000) s. 123 
39 Winther Jørgensen och Louise Phillips, (2000) s. 84 
40 Ibid. s. 111 
41 Ibid. 
42 Se till exempel Vetenskapligarådets hemsida www.vr.se 
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Teoretiska utgångspunkter 
I en studie har forskaren alltid en form av maktposition eftersom det är de egna intressena och 
det egna syftet som styr framställningen. Jag har som tidigare nämnts använt mig av en kritisk 
ansats vilket också resulterat i att mitt val av teorier ger ett bestämt kritiskt perspektiv. 
Följaktligen får valet av teorier konsekvenser för hur studien utformas, vilka resultat och svar 
som kan utvinnas. Att använda sig av ett diskursanalytiskt angreppssätt gör det omöjligt att 
använda vilka teorier som helst. Olika teorier står för olika syn på världen och därför krävs det att 
teoriernas förståelse av världen överensstämmer med diskursanalysen och dess 
socialkonstruktivistiska grund. Den socialkonstruktivistiska teorin utgår ifrån att världen är socialt 
och kulturellt skapad och menar att betydelse är något som skapas genom språket.43

Jag kommer nu att ge en övergripande bild av de teorier som kommer att ligga till grund 
för min studie. Tanken är att försöka lyfta fram centrala aspekter hos de begrepp som kommer 
att bli relevanta i min studie istället för att formulera några enhetliga begreppsdefinitioner. Makt 
är det begrepp som kommer att integreras med andra begrepp som media, kunskap, 
stigmatisering, stereotyper och representationer. Dessa kommer tillsammans att bilda ett 
teoretiskt ramverk. De maktteoretiska utgångspunkterna kommer samtliga att utgå från ämnet 
förort och media. 

Makt 
Maktbegreppet tillhör ett av samhällsvetenskapens mest centrala och kanske också det mest 
omdiskuterade och omtvistade. Det finns otaliga definitioner på vad makt är eller kan tänkas vara. 
Något som enligt statsvetaren Olof Petersson är viktigt att uppmärksamma är dock att makt som 
begrepp är en ”/…/ konstruktion, ett abstrakt tankehjälpmedel för att förstå vissa fenomen i 
verkligheten”44.  

Sociologen Steven Lukes har gjort en indelning av maktbegreppet som han kallar maktens 
tre dimensioner. Den första dimensionen bygger på den traditionella pluralistiska uppfattningen, 
dit man kan räkna bland andra forskaren Robert A Dahl. Den andra dimensionen behandlar 
kritiker till den första och hit räknas främst Peter Bachrach och Morton Baratz.45  Den tredje 
dimensionen, vilken Lukes också benämner som makten över tanken, det vill säga att kunna styra 
och påverka människors tankar, förståelse och kunskaper är en form av dold maktutövning.46 
Det är i denna tredje dimension som jag tar min utgångspunkt. Kontrollen över medvetande, 
föreställningar och uppfattningar kan ofta vara avgörande. Tankekontroll kan utövas i många 
mindre totala och mer jordnära former, genom informationsstyrning via massmedia och genom 

                                                 
43 Se till exempel Stuart Hall (1997) Introduction, I Hall Stuart (red) Representation: Cultural Representation and  
    Signifying Practices, Sage: Milton Keynes s. 13 ff. 
44 Olof Petersson, (1987) Introduktion i Olof Petersson (red) Maktbegreppet Carlssons: Helsingborg s. 9 
45 Steve, Lukes, (1974) Power s. 10 MacMillan Press LDT: Kina 
46 Ibid. s. 21 f. 
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till exempel socialiseringsprocesser.47 När det gäller dold maktutövning kan man enligt Bergström 
och Boréus anta att den försiggår genom till exempel att massmedier ”/…/ beskriver vissa 
samhällsfenomen på ett specifikt vinklat sätt, medan alternativa betraktelsesätt helt trängs 
undan”48. Vad är det då som överförs och hur sker det? Forskaren John Gaventa, som gjort 
studier av makt och deltagande, menar att det handlar om att lokalisera maktprocesserna bakom 
uppbyggnaden av de meningar och mönster som får en person att handla och tänka annorlunda 
än han annars kanske skulle göra.49 Statsvetarna Olof Petersson och Ingrid Carlberg anser att det 
ständigt pågår en kamp om att forma och omskapa människors verklighetsuppfattningar och 
värderingar. De menar att kontrollen över medvetande, föreställningar och uppfattningar är ett 
effektivt sätt för maktutövning.50  

Makt, kunskap och sanning 
Teoretikern Michel Foucault är den person som kan sägas startade utvecklingen när det gäller 
diskursanalys. Hans teoretiska utgångspunkt är makt och dess påverkan. Enligt sociologen 
Anthony Giddens ifrågasatte Foucault idén om att ökad kunskap leder till större frihet, han 
betraktade istället kunskap som ett sätt att ha kontroll över människor.51 Makt som fenomen är 
enligt Foucaults synsätt nära förbundet med kunskap därför blir makt också förbundet med 
diskurs. I diskurserna skapar makten vår uppfattning om verkligheten, man kan säga att den både 
skapar och sätter gränser för vad vi kan uppfatta.52 Makten om kunskap är i stor utsträckning 
förknippat med vem som har möjlighet och rätt att förmedla kunskap, samt vilken kunskap som 
görs giltig. Foucaults arbeten fokuserar främst på makt och de maktförhållanden som föreligger i 
samband med kunskapens auktoritet, det vill säga i skapandet av vedertagna ”sanningar”.53  

Kunskap länkat till makt antas inte bara ha makten över sanningen utan har även makten 
att göra sig själv sann. Det finns diskurser som på detta sätt kan bli dominerande och näst intill 
kan skapa stabila tillstånd som i sina kontexter kan komma att ses som giltiga och allmänt 
rådande. Foucault betonar dock att betydelser aldrig helt kan fixeras vilket därför gör dem möjliga 
att förändra.54 I mitt fall blir det medierna som enligt sig själva ofta står för kunskaps- och 
sanningsproduktionen, vilket då resulterar i vad Foucault kallar för en makt/kunskapsprocess.  
 Enligt Winther Jørgensen och Phillips får Foucaults maktbegrepp konsekvenser för hans 
resonemang kring sanning och han ser det som en omöjlighet att nå fram till sanningen eftersom 
det enligt honom inte finns någonting utanför diskurserna.55 Den kritiska diskursanalysen har ett 
något tvetydigt förhållningssätt till Foucaults maktbegrepp.  
 
                                                 
47 Lukes, ((1974) s. 23 
48 Bergström och Boréus, (2000) s. 13 
49 John, Gaventa, (1987) ”Makt och deltagande” i Olof Petersson (red) Maktbegreppet s. 32 
50 Olof Petersson och Ingrid Carlberg, (1990) Makten över tanken Carlssons: Stockholm s. 11 
51 Anthony, Giddens, (1998) Sociologi Studentlitteratur: Lund s. 28 
52 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 20 f . 
53 se till exempel Foucault, (1977) Discipline and punish s. 27 
54 Hall, (1997) s.49 ff. 
55 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 21 
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Några kritisk- diskursanalytiska angreppssätt ansluter sig visserligen till en Foucaultsk föreställning om 
makt som något som skapar subjekt och agenter – som alltså är produktiv – snarare än som en 
tvångskraft /…/ Men samtidigt avviker de från Foucault genom att praktisera ideologibegreppet när 
en social grupp konkret underkastas andra.56

 
Fairclough förstår ideologi som mening i maktens tjänst. Ideologier är idéer som generellt ligger 
som dolda föreställningar eller antaganden i texten, som bidrar till produktion eller reproduktion 
av ojämlika maktförhållanden, det vill säga relationer av dominans.57 Ideologibegreppet gör att 
den kritiska diskursanalysen kan hävda att en representation av verkligheten är mer verklig eller 
mer sann än en annan. I förhållande till exempelvis diskursteorin som ser ideologibegreppet som 
innehållslöst, därför att det enligt detta perspektiv inte finns något som kan sägas vara mer sant 
eller verkligt än något annat.58 Ett exempel som gör att jag stödjer det kritiska diskursanalytiska 
sättet att se på diskurs och ideologi är människors lika värde. Det finns tydliga skillnader i att se 
på människors lika värde. Många människor och institutioner stödjer principen om allas lika 
värde medan en del menar att vita är bättre än svarta. Andra menar att väst är bättre än, för att 
hämta ett uttryck från Stuart Hall, ”the rest”. Det kan vara problematiskt att hävda att det finns 
verkligheter som är mer sanna än andra. Svårigheten ligger i hur det ska kunna värderas eftersom 
att forskaren själv är påverkad av den verklighet som han eller hon lever i. 

Makt och representation 
Stuart Hall är professor i sociologi och har bland annat studerat media och olika medialt 
producerade bilder. Han använder sig av begreppet representation som han menar är en 
komplicerad företeelse, speciellt när det handlar om skillnader mellan människor. Det framkallar 
enligt honom känslor och attityder samt mobiliserar rädsla och oro.59 Människor och saker ges 
mening genom hur vi väljer att representera dem, orden vi använder om dem, historierna som 
berättas, bilderna och föreställningarna som produceras om dem.60 Att vissa representationer av 
verkligheten är dominerande vid en viss tid är beroende av olika maktrelationer.61 Fairclough 
menar att makt påverkar kunskap, värden, sociala relationer och sociala identiteter. Han kallar det 
för signifikativ makt, det vill säga makt att representera saker på ett särskilt sätt, denna makt 
handlar till största delen om hur språket används.62 Fairclough menar att makt ligger inbyggt i 
språket och att denna makt blir synlig genom diskursanalysens nedbrytning av texter.63 Språket 
blir det medium genom vilken tankar, idéer och känslor representeras i en kultur. Representation 

                                                 
56 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) J. s. 69 
57 Norman Fairclough, (1995) Media discourse London: Edward Arnold s. 14 
58 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 24 
59 Stuart Hall, (1997) “The Spectacle of the Other” i Stuart Hall (red) Representation: Cultural Representation and Signifying  
   Practices, Sage: Milton Keynes s. 226 
60 Stuart Hall, (1997) “Introduction”, I Hall Stuart (red) Representation: Cultural Representation and Signifying Practices,  
   Sage: Milton Keynes s. 3 
61 Neumann, (2003) s. 57 
62 Fairclough, (1995) s. 2 
63 Ibid. s. 54f 
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genom språket blir därför det centrala när mening skapas.64 Språket kan därför sägas fungera som 
ett system av representationer. I varje representation måste man besluta om vad som ska 
inkluderas och vad som ska exkluderas samt vad som ska hamna i för- respektive bakgrund.65  

Magnus Dahlstedt som doktorerat kring olika representationer menar att forskning kring 
representationer ”/…/ kritiskt bör granska de för-givet-tagna oppositioner och 
problembeskrivningar som cirkulerar i samtida samhällsdebatt”66 som till exempel när det gäller 
schablonbilder av förorter. Efter att ha diskuterar makt och dess förhållande till kunskap, sanning 
och representationer tänkte jag nu gå över till att diskutera dess förhållande till media. 

Makt och media 
Medier är kommunikation med och mellan människor. Det är genom denna stora kanal 
människor producerar och sprider kunskap, vilket leder till att åsikter skapas och får utrymme 
samt att medierna i sig blir instrumenten där dessa kunskaper förs ut, tolkas och påverkar 
människor.67 Media har stor makt att påverka och styra våra tankar och dess makt brukar då ofta 
bedömas med utgångspunkt från massmedias effekter på de enskilda individernas attityder och 
beteenden. I ett bredare perspektiv menar Petersson och Carlberg att medias inflytande över 
samhället beror på dess sätt att beskriva verkligheten.68  
 Inom journalistiken finns det något som statsvetaren Jörgen Westerståhl kallar 
objektivitetskrav. Han har gjort en definition på begreppet som går ut på att det inte finns någon 
absolut objektivitet. Han menar istället att begreppet måste inrymma fyra olika huvudkrav på 
nyheter nämligen: sanning, relevans, balans och neutral presentation.69 Objektivitet är att vara 
saklig och att opartiskt skildra händelser och företeelser. Saklighet blir då att hålla sig till sanna 
och relevanta fakta. Opartiskheten, det vill säga den neutrala presentationen ska ge balans åt 
skildringar i media, vilket innebär att båda sidor måste få komma till tals i debatten. Allsidigheten 
har som funktion att se till att det inte bara blir en viss typ av nyheter eller händelser om 
någonting till exempel att inte bara ”farliga nyheter” om förorten hamnar i tidningar och på 
löpsedlar. Sanningsanspråket är det som oftast blir svårast att uppfylla. Främsta anledningen till 
det är att det finns skilda uppfattningar om hur världen ser ut och är beskaffad. 

När journalister gör anspråk på att förmedla en riktig och sann bild av världen kan man 
säga att de knyter sig till den så kallade förmedlingsteorin som enligt medieforskarna Jan 
Ekecrantz och Tom Olsson ”/…/ lyfter (som alla modeller) fram vissa sidor av verkligheten och 
ger vissa drag av karaktär av allmängiltighet”.70 Förmedlingsteorins motpol är konstruktivismen. 
Socialkonstruktivismen som ligger till grund för min studie menar att verkligheten är socialt och 

                                                 
64 Hall, (1997) Introduktion, I Hall Stuart (red) s. 1 
65 Fairclough, (1995) s. 4 
66 Magnus Dahlstedt, (2005) Reserverad demokrati – Representation i ett mångetniskt Sverige Boréa: Umeå s. 82 
67 Ulf, Hannerz, (1993) ”Genomsyrande av medier” i Hannerz (red) Medier och kulturer Stockholm: Carlssons s. 7 
68 Petersson och Carlberg, (1990) s. 39 
69 Jörgen Westerståhl, (1972) Objektiv nyhetsförmedling Göteborg s. 12 
70 Jan Ekecrantz och Tom Olsson, (1994) Det redigerade samhället – Om journalistikens, beskrivningsmaktens och det  
   informerade förnuftets historia. Carlssons: Stockholm s. 35 
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kulturellt konstruerad. I detta fall skulle det bli massmedierna som konstruerar verkligheter.71 
Socialkonstruktivister skulle säga att man alltid kan förhålla sig till objektivitetskrav men att 
objektiviteten i sig är en omöjlighet. Konstantin Economon och Per-Anders Forstorp hävdar att 
informationen i medierna endast är ett urval av aspekter på vad som kan betraktas som verklighet 
och som de själva uttrycker det: 
 

/…/ men det vi ser på nyheterna och tar del av i medierna är inte verkligheten själv utan en historia i 
text, ljud och bild om mötet mellan olika medieproducenter och en händelse/person som dessa 
bedömt vara intressant för oss att ta del av. 72

 
Med andra ord kan det här sägas att min utgångspunkt blir att den information som medierna 
tillhandahåller inte är en objektiv verklighetsspegel, utan ett val gjort av mediernas aktörer. Dock 
ska sägas att även mediernas aktörer likväl som alla andra individer och aktörer kan styras till 
omedvetna val genom diskurser.  

Medierna väljer ut den information som stämmer bäst överens med den egna världsbilden. 
Media har därför stora möjligheter att avgöra vilka frågor som ska tas upp för diskussion, inom 
vilka ramar dessa diskussioner ska föras och vilka perspektiv som ska anläggas på de aktuella 
frågorna. Denna dagordningsfunktion har forskare valt att kalla Agenda-setting eller 
problemformuleringsprivilegium. Enligt författarna till boken Sociala problem och socialpolitik i 
massmedier kan den så kallade Agenda-settingen i sin förlängning leda till att medierna själva skapar 
och lanserar problem men också öka känsligheten och oron för vissa grupper eller beteenden.73 
Utgångspunkten i min studie blir att de bilder och nyheter som framställs i media är 
konstruktioner. Begrepp som i mitt fall blir aktuella att titta närmare på är stereotypisering och 
stigmatisering. 

Makt, stereotyper och stigmatisering 
Sociologen Stuart Hall hämtar sitt resonemang kring stereotyper från Richard Dyer, som i sin 
essä Stereotyping gör en viktig distinktion mellan typer och stereotyper. Han menar att typer hjälper 
oss att uppfatta och förstå världen. Allt vi ser och möter placerar vi in i kategorier för att skapa 
mening. Var och en av dessa kategorier eller typer, som kan vara allt ifrån kön, klass eller etnicitet 
ger oss en sammanhållen bild av det vi möter. Typer skapar mening genom att förenkla och göra 
lättgripbart ett fåtal drag som framställs som essentiella. Skillnaden med stereotyper är att dessa 
fixerar typerna för att ännu tydligare annorlundagöra den Andre, med andra ord kan man säga att 
stereotyper konstruerar förenklade och överdrivna sociala kategorier och på så sätt fungerar 
splittrande. De sätter upp gränser för det normala och det onormala: det acceptabla och det 
oacceptabla vad som hör till och vad som inte gör det, vem som är ”vi” och vilka som är ”dom”. 

                                                 
71 Ekecrantz och Olsson (1994) s. 35 
72 Konstantin Economon och Per-Anders Forstorp, (1999) Den medialiserade demokratin – ett slag om representationen i  
   Politikens medialisering SOU 1999: 126 s. 288 
73 Helena Blomberg, Christian Kroll, Tommy Lundström och Hans Swärd, (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i  
   massmedier, Studentlitteratur: Lund s. 13  
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Den tredje viktiga delen av stereotyper är att de tenderar att uppenbara sig där det finns 
uppenbara ojämlikheter i makt och ger därför uttryck för en ojämlik maktfördelning. 
Maktgrupper kan använda stereotyper för att forma världen efter sin egen syn, sina egna 
värderingar, och efter den rådande ideologin.74 Stereotyper kan sägas vara den 
föreställningsmässiga delen av fördomar. De kan alltså förstärka fördomarna eller vara en enkel 
grund för negativ särbehandling. 

När det gäller stigmatisering så finns en vanlig och ofta refererad definition av begreppet 
att finna i Erving Goffmans bok Stigma – den avvikandes roll och identitet. Begreppet kan 
sammanfattas som ett attribut som är djupt misskrediterande för en individ eller grupp. Det finns 
även något som han kallar gruppstigman som till exempel inkluderar religion, etnicitet, klass och 
kön.75 Stigmatisering är något som alltid sker under ojämlika maktförhållanden och kan ha stora 
konsekvenser för den stigmatiserades möjligheter i samhället. Etnicitetsforskaren Ove Sernhede 
använder sig i sin bok AlienNation is my Nation av Waquant´s begrepp Territoriell stigmatisering. Det 
innebär att ett helt område, som till exempel en förort, kan stigmatiseras så att de som bor där till 
exempel ses som misslyckade, utslagna eller kriminella. Detta gäller i hög grad där det finns hög 
andel invånare med utländsk bakgrund som till exempel Hammarkullen eller Rinkeby. Sernhede 
menar att den territoriella stigmatiseringen både leder till diskriminering av de människor som bor 
där och skapar motsättningar inom området bland annat därför att dessa områden har mycket 
knappa resurser.76 Genom stigmatisering möjliggörs en form av symboliska gränser som talar om 
vad/vilka som hör till och vilka som inte gör det. Detta leder in på det sista teoretiska begreppet 
rasifiering. 

Rasifiering  
Irene Molina, som forskat kring etnisk boendesegregation, menar att det finns en enighet bland 
många samhällsforskare att försöka koppla samman dimensioner av kön, klass och ”ras” för att 
kunna studera samhället. Hon ser rasifieringsteorin som en lösning på svårigheten att koppla 
samman dessa dimensioner. Rasifiering är en översättning från engelskans racialization och kan 
något förenklat definieras som de processer som leder människor i ett visst samhälle att tänka, 
handla och diskriminera utifrån idén om ”ras”.77 När det gäller rasifiering finns det ett viktigt 
budskap och det är att en rasifierad verklighet inte uppstår av sig själv utan är ett resultat av en   
”/…/ uppsättning diskriminerande mekanismer, som har olika karaktär och verkar på olika 
nivåer i samhället”.78 Rasbaserade ideologier kan, enligt Molina, räknas bland de mest 
genomträngande värdesystem i västvärlden. Hon citerar Susan Smith som säger:  
 

                                                 
74 Hall, (1997) The Spectacle of the Other, I Hall Stuart (red) s. 258 
75 Erving Goffman, (utgivningsår 1972) Stigma – den avvikandes roll och identitet (New Jersey, USA): Prisma  s.12 ff. 
76Ove Sernhede, (2002) AlieNation is My Nation – Hiphop och unga mäns utanförskap I det nya Sverige Ordfront:  
   Stockholm s. 60 
77 Irene Molina, (1997) Stadens rasifiering – Etnisk boendesegregation i folkhemmet Uppsala: Universitet s. 62 
78Ibid. s. 56 
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In the crudest sense, racial ideology may be seen as a system of beliefs which legitimazes not only the 
identification of racial attributes but also their alignment with dimensions of inequality.79  

 
Rasism är som ideologisk ram alltså en produkt av invecklade sociala relationer mellan över- och 
underordnade grupper. Dessa processer kan med andra ord sägas öka gapet mellan de 
resursstarka och de resurssvaga. På samma sätt som en obegränsad mångfald av individer buntas 
ihop och stigmatiseras i kategorin invandrare, konstrueras det också schablonbilder av de 
områden som dessa invandrare koncentreras till.80

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att den teoretiska ramen som jag skapat bygger 
på att mediediskursen skapar betydelser, sanningar och verkligheter i och med att den både 
besitter makt och har möjlighet att förmedla en form av kunskap. Medierna kan därför sägas ha 
ett slags dominans eller ett övertag beträffande informationsflödet jämfört med andra 
institutioner, vilket med andra ord kan ge och upprätthålla en viss dominerande syn på världen 
eller som i mitt fall förorten. En dominerande syn på verkligheten medför i många fall att det 
finns grupper som kommer att stigmatiseras genom att de som grupp reduceras till ett antal få 
karaktärsdrag och att det sedan används i exempelvis mediala beskrivningar av verkligheten vilket 
resulterar i att vissa grupper stereotypiseras. Förklaringar till detta kan man finna i den 
underliggande ideologin som finns i samhället och som tar sig uttryck i särskiljandet mellan den 
dominerande gruppen och andra resurssvaga grupper. Med andra ord kan man säga att 
stereotyper och stigmatisering kan leda till rasifiering. Den teoretiska grunden som jag nu har 
beskrivit kommer under analysens gång också att kompletteras med mer teoretiska resonemang 
som alla har sin grund i just detta teoretiska ramverk. Nu när grunden är lagd för det teoretiska 
resonemanget kommer jag att redovisa hur min analys har gått till.  

Den analytiska processen 
I analysen av det empiriska materialet har det använts några olika diskursanalytiska analysverktyg. 
Jag har i första hand utgått ifrån mina frågeställningar men för att analysera texterna på en 
mikronivå har jag tittat på betydelsen av ord, meningar och formuleringar. Jag har även studerat 
intertextualitet, det vill säga på vilket sätt det empiriska materialet bygger på eller bär spår av 
andra tidigare texter. Genom att studera intertextualitet kan man se om det finns någon stabilitet 
eller tendenser till förändring i diskurserna.81 Jag har valt att analysera mitt material i två steg: 
först har jag analyserat de artiklar som ingår i artikelserien för att på så sätt se vilka olika diskurser 
och kategorier som finns att urskilja där. Jag har ställt mig frågan om resultatet, det vill säga de 
svar jag fått genom analysen av artiklarna, är giltigt i ett större samhälleligt sammanhang. Det är 
här fokusgruppen kommer in som en analys av den diskursiva praktiken. Fokusgruppsintervjun 
har analyserats för att på så sätt kunna se om det där finns samma kategorier och diskurser som 
blev synliga i artikelanalysen.   

                                                 
79Molina, (1997). s. 57 
80 Ibid. s. 70 
81 Winther Jørgensen och Phillips, (2000) s. 78 
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Analys 
Mitt analyskapitel är uppdelat i två olika delar. Den första delen som heter Konstruktionen av förorten 
är mer empirisk och den kommer att lyfta fram de olika bilder och stereotyper som det empiriska 
materialet ger uttryck för, samt vilka diskurser som går att urskilja. I den andra analysdelen 
kommer jag att studera den empiriska analysen ur ett större samhälleligt perspektiv. Förorten 
kommer att belysas utifrån ett mer teoretiskt resonemang och resultatet kommer att aktiveras på 
tre olika teman. 

Konstruktionen av förorten 

Den mobila redaktionen 
Den mobila redaktionen kommer som tidigare nämnts utgöra den diskursiva praktik som studien 
kommer att hålla sig inom. Därför tänkte jag börja med att presentera tanken bakom skapandet 
av redaktionen. För att kunna göra det har jag tagit del av en bok som den mobila redaktionens 
redaktör Petter Beckman skrivit med titeln Riv stängslen. Dagens Nyheters mobila redaktion 
startade i samband med ett projekt som kallades ”låg tidningsläsning” och som gick ut på att nå 
det samhällsskick som var sämst på att läsa tidningen. Den utpekade målgruppen blev 
lågutbildade, låginkomsttagare och invandrare. Projektet fick också ett geografiskt fokus på 
Stockolms miljonprogramsområden.82 Tanken var att eftersom förorten ofta anses vara bortaplan 
för journalister så skulle därför arbetet ske ute på fältet. För att komma närmare de delarna av 
staden man ville skildra flyttade man helt enkelt ut till förorten Skärholmen för att på så sätt få en 
mer lokal förankring. Den mobila redaktionen blev ett försök att bygga mötesplatser och 
underlätta samtal, en slags vision som skulle tillämpas på det segregerade Stockholm. Ambitionen 
var att skildra en mer allsidig bild av förorten och låta berörda människor höras och synas, vilket i 
andra sammanhang inte skett så ofta. Inspirationen kom från USA och metoden public journalism, 
som översatt till svenska skulle kunna kallas det för medborgarjournalistik. Metoden innebär bland 
annat att läsarna ska behandlas som möjliga aktörer, inte bara som passiva konsumenter av 
nyheter.83 Dessutom förespråkar public journalism ”/…/ en journalistik som utgår från vanliga 
människors verklighets- och problembeskrivning”.84 Verksamheten varade i fyra år under 
perioden 1999-2002.  

Den mobila redaktionen utgick i sitt syfte från fyra olika teman. För det första skulle det bli 
något annat än vanlig traditionell lokal journalistik. För det andra var det nödvändigt att komma 
runt de schabloner som stört förortsskildringarna under årens lopp. För det tredje skulle 
människor behandlas som kapabla medborgare och inte som passiva offer och slutligen skulle det 
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inte bli någon invandrartidning. Dessutom var projektet tvunget att kännas aktuellt även för 
läsare utanför den aktuella målgruppen.85  

Artikelserien På gränsen till brott 
Redaktören skriver i Riv stängslen att artikelserien På gränsen till brott föddes ur diskussionerna efter 
ett uppmärksammat pistolmord inne på en skoltoalett i en förort till Stockholm. Frågor som den 
mobila redaktionen ville ha svar på var bland annat hur det sociala problemet kring kriminalitet 
såg ut och vad som betraktades som acceptabelt.86 Samtalen mellan journalister och de boende i 
förorterna kretsar kring kriminalitet, normlöshet, makt, maktlöshet, rädslor och utanförskap samt 
om vad som är rätt och fel och vilka det är som styr. I artikelserien pratades det med elever, 
föräldrar, rastvärdar och politiker. Redaktionen besökte olika förortsskolor för att kunna känna 
av stämningen i förorten. Det konstaterades att det onormala hade blivit normalt och att den stora 
massan av ungdomar ”svansen”, tvingas se upp till de värsta. Detta gjorde det aktuellt att även ta reda 
på hur man skulle skydda sig i förorten och om det fanns hopp om förändring. Svaren sökte man 
genom Fahrad Alison en tidigare kriminell kille som fått rätsida på sitt liv och börjat betala 
tillbaka till samhället. Redaktionen kom också fram till att rädslan och kompisars stöd gör brotten 
möjliga. Att normen förändrats och att värdesystemet gör gällande att det är okej att bryta mot 
samhällets regler.  

Eftersom mitt syfte var att studera hur olika bilder av förorten konstrueras, förmedlas och 
konsumeras genom media började jag med att titta på vilka olika kategorier och diskurser som 
kunde urskiljas ur det empiriska materialet. Vid de första genomgångarna av artiklarna 
utkristalliserade sig snart några tydliga systematiska kategorier. Den första var bilden av den 
farliga förorten, det vill säga förorten som en våldsam och kriminell plats, där ordentliga, med 
betoning på normala, ungdomar blev förtryckta. Förorten framställs som en plats där våld och 
kriminalitet tillhör vardagen. En andra kategori som blev tydlig var att det, enligt artikelserien, 
skapats en ny ordning där normen försvagats och där det ständigt pågår olika kamper om 
makten. Inom denna nya ordning hittar jag också två olika uppdelningar i ”Vi och dom”. Den 
tredje kategorin är synliggörandet av det eftersträvansvärda, nämligen Farhad Alison, killen som 
omvänts från att vara kriminell invandrarkille till att nu följa gängse normer och värderingar. 
Förorten som den framställs i media kommer att diskuteras utifrån dessa tre huvudsakliga 
kategorier. 

Den farliga förorten 
Med artikelseriens namn På gränsen till brott och med den första artikelns rubrik Det onormala har 
blivit normalt har tidningen redan satt ramen för vad det kommer att skrivas om. I första stycket 
kan man läsa att Dagens Nyheters mobila redaktion möter en värld där samhällets normer lösts 
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upp. ”En värld där de grymma styr”87. De besökta skolorna ”/…/ ligger i Stockholms utkant och 
är ganska typiska förortsskolor”88. Vad det innebär att vara en ”typisk förortsskola” framgår inte 
explicit i texten men artikelns vinkel gör gällande att det är en hård, tuff miljö med många stökiga 
elever. En av artikelförfattarna försöker också synliggöra vilken värld och miljö hon kommit till, 
detta sker vid ett tillfälle med så små medel som pingis. Hon skriver: ”/…/ ljudet från de hårda 
bollarna smattrar mellan kala väggar”89. Förorten framställs redan i artikelseriens inledning som 
en kall och hård värld där kriminaliteten är en integrerad del av allas vardag.  
 

I den världen tvingas någon baxa (stjäla) kläder och prylar för att få vara med i gänget, någon annan 
tvingas till och med betala för beskydd, en tredje jagas hem med en planka för att han vägrat låna ut 
sin mobil.90  

 
Denna hårda och kalla bild av förorten är något som jag också ser går igen i den 
fokusgruppintervju som jag gjorde. Fokusgruppen fick frågan vad de först tänkte på när de hörde 
begreppet förort och de svarade:  

 
/…/ betong slum betongkomplex… mycket invandrare… och kriminalitet och arbetslöshet… farliga 
gäng… ja något annat hör man ju inte.91

 
Redan här finner jag drag av vad som skulle kunna ses som medias makt genom vilken stereotypa 
skildringar får störst utrymme. Oscar Pripp som är etnolog har i sin forskning studerat förorten 
Fittja och han säger att den negativa bilden av förorten är den totalt dominerande. Minst 50 
procent av alla artiklar han studerat berörde kriminalitet och cirka 25 procent berörde andra 
sociala problem som till exempel segregering.92  

Den mobila redaktionen säger sig i artikelserien skildra livet i förorten och de försöker 
beskriva hur stämningen bland förortsungdomar ser ut. Trots tanken om en mer allsidig 
rapportering om förorten hamnar fokus fortfarande på just problemen kriminalitet, normlöshet 
och sociala problem. Journalisten Ulrika By skriver att ”/…/ det är svårt att skilja attityd från 
verklighet, sanning från lögn”93, trots detta väljer hon att plocka fram bilder som skapar en rädsla 
för ungdomarna i förorten. Det finns på flera ställen negativa undertoner som syftar till att det 
oftast är invandrarungdomarna som är de farliga och de kriminella. I flertalet av de citat de valt 
att publicera förstärks bilden av just detta, som när Jessica säger: 
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Det handlar om att man ska vara grym. Och när många av de ”grymma” är invandrare blir det 
ju de som sätter ribban, liksom. Ali i förorten bekräftar: - javadå, det bor ju nästan bara 
invandrare här.94  

 
Här synliggörs en stämning som dessutom bekräftas av Ali i förorten vilket ger bekräftelse på att 
så här är det. Redan här tycker jag att man från tidningens sida gör klart att det i första hand är 
invandrarna som är problemet och att det är om dem artikelserien kommer att handla. Jag ser det 
som ett sätt från tidningens sida att försöka få legitimitet för sitt sätt att skriva när man väljer att 
ta med ett uttalande av detta slag. Man visar på problemet och då får ju läsaren se hur det faktiskt 
ligger till. Dagens Nyheters trovärdighet och anspråk på sanning och verklighetsskildring kommer 
jag att återkomma till senare. Jag ställer mig frågande till varför redaktionen överhuvudtaget, med 
tanke på sitt syfte att försöka förhindra schablonartade bilder av förorten, väljer att skriva till 
exempel: 

 
På dansgolvet härjar ett par killar. En av dem är 16, han visar upp sina ärr och tatueringar, påstår att 
han blivit anmäld för misshandel 48 gånger och att han har 53 olaga hot mot sig.95   

 
Här skapas det lätt en bild av att det i förorten finns härjande killar som är just farliga invandrare. 
En fråga man i sammanhanget också kan ställa sig är om man kan se att detta blir något som 
svarar mot verkligheten eller om det bara blir en slags bekräftelse på den bild som redan är 
etablerad inom journalistiken när det gäller förorten. Eriksson, Molina och Ristilammi som skrivit 
boken Miljonprogram och media menar att: 
  

 Förorterna har kommit att betraktas som en icke-normalitet. Denna position kan jämföras med den 
plats som avvikelse intar i vårt samhälle.96

 
Som jag ser det bygger artiklarna på just den etablerade föreställning om den farliga förorten.  
Medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren menar sig se att inslaget av negativa nyheter ökar 
med avståndet från city. Bilden är entydig Stockholm blir en allt farligare stad ju längre bort från 
innerstaden man kommer.97  Trots att det finns indikationer på att det är precis tvärt om, bland 
annat kan man läsa på Quicke Response98 hemsida att: ”det inte heller i Stockholm begås de 
flesta brotten i Rinkeby eller andra förorter – utan i områdena kring Centralstation, 
Kungsgatan/Vasagatan, Hötorget och Götgatan”99. Journalistiken producerar och reproducerar 
dessa föreställningar som blivit en form av invanda mönster vilka verkar väldigt svåra att bryta. 
Artiklarna visar på dessa svårigheter genom att man trots sitt syfte och uppdrag ändå faller ner i 
                                                 
94 Ulrika By: Det onormala har blivit normalt, Dagens Nyheter 2001-02-21 
95 Ibid. 
96 Urban Eriksson, Iréne Molina och Per-Markku Ristilammi, (2002) Miljonprogram och media – föreställningar om  
   människor och förorter Integrationsverket: Norrköping 
97 Lars Nord och Gunnar Nygren, (2002) Medieskugga Atlas: Stockholm s. 114 
98 Quicke response är en redaktion som granskar nyhetsrapportering om invandring, integration och 
    främlingsfientlighet. Arbetet finansieras av Röda korsets ungdomsförbund och integrationsverket. 
99 Peter Fröberg och David Sandberg Den farliga förorten av 2001-03-28 www.quickresponse.nu 2005-02-02 
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de olika fallgroparna som finns när det gäller representationer av förorten. Det anses vara svårt 
eller näst intill omöjligt att inte påverkas av de diskurser som cirkulerar i samband med 
journalistik, media och förort. Zanyar Adami arbetar som chefsredaktör på tidningen Gringo och 
han betonar i en intervju med journalisten Lasse Sandström i boken Rosengård i medieskugga att: 

 
 /…/ Man ska inte lyssna på smågangstrarna på torget. De säger vad du förväntar dig att de ska säga. 
När man kommer ut i förorten måste man kunna avföra de värsta rövarhistorierna.100

 
Det blir därför aktuellt att ställa sig frågande till artikelns utspel om de härjande killarna på 
dansgolvet. Hur vet man vad som är verklighet och vad som är attityd, vad som är sanning och 
vad som är lögn? Behovet av öppenhet för vad man ser synliggörs. Förmodligen är det så att 
journalisterna grundar sig på föreställningen om den farliga förorten och kommer därför inte 
längre bort än till det lilla torget där den etablerade bilden bekräftas. Här kan man se att 
ungdomarna i förorten i viss utsträckning också styrs av den rådande diskursen genom att de 
ständigt tvingas att förhålla sig till den bild som förmedlas via medierna. Att bo i förorten kan 
resultera i att man i medierna pekas ut som en andra klassens medborgare. Ett exempel på det är 
när Åke Lundqvist skriver:  
 

En hård värld framträder. Hot och våld, stöld och rån är vardagsvaror /…/ Skolk och berusning är 
förstås mycket vanligare. Förklaringarna känner vi. Trasslig hemmiljö, dåliga skolresultat, 
invandrare.101

 
Denna form av stigmatisering har Ove Sernhede valt att kalla för territoriell stigmatisering. Att 
stigmatiseras för att man bor i ett visst område eller för att man är den man är kan tvinga fram 
ett behov av att försvara sig själv och sin stadsdel. Strategin för att erövra respekt kan då ta sig 
olika uttryck men ett exempel kan vara att medvetet försöka spela på eller leva upp till de bilder 
av ”farligheten” som medierna producerar.102 Detta är enligt mig ett av de viktigaste skälen att 
försöka komma längre bort än till det beryktade torget och göra mer djupgående reportage som 
inte bygger på stereotypa och förutfattade meningar om förorten. Sernhede skriver att ”/…/ 
den samhälleliga och mediala diskursen har demoniserat livsvillkoren på ett sätt som skapar 
rädsla och osäkerhet, såväl inom som utanför dessa områden”.103  

Stereotypa föreställningar om exempelvis kriminalitet kan producera en form av moralisk 
panik som inte bara legitimerar uppdelningen i ”vi och dom” utan även förstärker upplevelsen 
av utanförskap för människor som bor i dessa områden. Det är kanske här man hittar svaret till 
varför det onormala har blivit normalt. Vad jag menar med det är att förmodligen är det en 
känsla präglad av att inte vara önskvärd, att inte passa in som ligger till grund för problematiken. 

                                                 
100 Lasse Sandström, (2004) Rosengård i medieskugga – om medier som medel och hinder för integration Stiftelsen institutet för   
     mediestudier: Stockholm s. 79 
101 Åke Lundqvist: När klottret övertog det offentliga rummet, Dagens Nyheter 2001-02-24 
102 Sernhede, (2002) s. 60 
103 Ibid. s. 56 
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Invandrarskapet leder till en form av utanförskap vilket framkallar en egen form av gemenskap 
med utmanande normer. De saknar respekt från samhället och tvingas därför på ett eller annat 
sätt försöka skaffa sig respekt. Här kan man se den tredje viktiga delen av stereotypisering, som 
Hall problematiserar, det faktum att det finns uppenbara ojämlikheter i makt och 
maktfördelning.104 Det blir en form av social gränsdragning mellan oss och de andra. De 
stigmatiserade finns nära men ändå exkluderas de. Det är skillnaden som sätter gränserna och 
det rör sig då i första hand som tidigare nämnts om de stereotypa föreställningarna kring 
kriminalitet och invandrarskap. Förorten kan därför sägas bli en slags motbild till det normala. 
Men vad är det då som har gjort förorten till en farlig plats? Artikelserien gör gällande att det är 
det gemensamma normsystemet som utsatts för påfrestningar och därför brutits ner. Detta 
skapar en farlig miljö där en ny ordning råder. Vad som enligt tidningen egentligen har hänt och 
hur det ska förstås kommer att diskuteras nedan. 

Den nya ordningen 
Artikelserien ger uttryck för att någonting har hänt med vårt gemensamma normsystem, detta 
säger redaktören Petter Beckman.105 Trots att det sägs att det handlar om ett gemensamt 
normsystem är det en annan bild som framkommer. Detta beror på att man trots andra 
möjligheter som till exempel Stockholms innerstad väljer att rapportera ute från förorten. 
Genom att göra så läggs också betoningen på att det är där problemet finns och att det är där 
normen förändrats. En förändring som tycks hota den rådande ordningen och som ifrågasätter 
och utmanar vårt normsystem, vilket sätter skräck i oss.  

I förlängningen blir det också en uppdelning i ”vi och dom”. Förorten blir återigen något 
farligt och annorlunda som skiljs från det övriga samhället. Ristilammi menar att bilden som 
tränger fram i medierna är att förorten tillhör invandrarna medan samhället tillhör svenskarna.106 
Med andra ord definieras förorten ofta som något icke-svenskt. Det blir vi som finns utanför 
mot dem som finns innanför. Förorten symboliserar en plats där normen har lösts upp till 
skillnad från resten av samhället där ordning och trygghet fortfarande råder. Normlösheten är en 
av anledningarna till att förorten framställs som en så farlig plats att man måste kunna försvara 
sig om man ska kunna vistas utomhus på kvällstid utan att vara rädd. Detta eftersom 
ungdomarna enligt ledarartikeln tagit över och att ”/…/ ett maktskifte har skett i det offentliga 
rummet”107.  
 

 Du måste lära dig att försvara dig /…/ DET FINNS ingen annan lösning. Har gängen bestämt sig 
för att gå på någon, då gör de det.108

 

                                                 
104 Hall, (1997) s. 258 
105 Beckman, (2003) s. 133 
106 Per-Markku Ristilammi, i Ylva Brune red. (1998) s. 59 ff. 
107 Åke Lundqvist: När klottret övertog det offentliga rummet Dagens Nyheter 2001-02-24 
108 Petter Beckman och Ulrika By: ”Svansen” tvingas se upp till de värsta, Dagens Nyheter 2001-02-21 
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Uppdelningen i ”vi och dom” blir synlig i de fall där de grymma och onda står mot de duktiga 
och goda. I artiklarna finns det störst utrymme för de icke-struliga att yttra sig. De farliga blir 
inget annat än några man talar om. Det kan troligen vara ett försök från redaktionens sida att 
skapa en motsatt bild av förorten men samtidigt skapas troligen ett än djupare utanförskap bland 
dem som inte få höras utan bara synas. Det är en svår balansgång som redaktionen måste 
förhålla sig till.  

Edina är en tjej som finns bland dem som fått uttala sig och hon menar att hon har vant 
sig vid rån, att det är något som ständigt sker och att det nu har blivit en vana. Hennes 
trovärdighet bekräftas i artikeln med att hon har betyget MVG i många ämnen, vilket då gör 
henne till en representant för de goda och duktiga. En annan representant är Johanna:  

 
Johanna går knappt ut längre /…/ hon säger att hon är rädd. För att bli rånad, påhoppad, slagen, för 
att villkoren förändrats, attityderna hårdnat /…/ Johanna tillhör de ordentliga. Ändå rör hon sig 
hemtamt med ord som hämnd och hot. Att hamna i ’tjafs’ med fel personer kan vara riktigt farligt 109

 
Även Johannas yttrande legitimeras genom det faktum att hon faktiskt tillhör de ordentliga. Det 
är för de normala och ordentliga som förorten är farlig. Vanliga killar och tjejer riskerar ständigt 
att bli förtryckta och förorten symboliserar en plats där normerna lösts upp och att man inte går 
säker någonstans. De grymma styr, det synliggörs en struktur i artiklarna som liknar maffians 
med ord som osäkrade handgranater, gäng som härskar med knivar och sprejburkar i tunnelbanan. I 
artiklarna återfinns också flera ord som kan härröras till krig och makt, det handlar bland annat 
om ord som exploderat, härskat, diktaturländer och maffiastrukturer. Det kan man se som ett sätt att 
förstärka det man säger sig ha sett inför läsaren, vilket är en hård och grym verklighet. Ordvalen i 
det här sammanhanget är beroende av den sociala och kulturella kontext som texten skrivs inom, 
vilket visar på vilken underton som finns i förhållningssättet till förorten och dess invånare. 

En andra uppdelning i ”vi och dom” som tydligare har en etnisk problematik är 
uppdelningen mellan ”invandrare” och ”svennar”. Ett uttalande tyder också på en syn där det är 
invandrarna som utgör det största problemet:  

 
Klara 14 säger: Så fort man försöker säga till när något är fel får man höra att man är ”rasse” (rasist), 
det är jobbigt, fortsätter hon. – Och man vet aldrig hur man ska vara. Ali fortsätter: Det finns 
svenskar här som förnekar att de är svenskar. Det blir så. De måste bli som oss svartskallar för att 
passa in.110

 
Här kan man möjligen se spår av det som artiklarna refererar till som den nya ordningen. Det är 
fortfarande invandrarna som är problemet och som måste rättas till. Invandrarna har tagit över, 
vilket resulterat i en försvagad norm. Men här ser man att det har skett en form av omkastning i 
samhället där plötsligt svenskarna ses som de svaga, svenskarna har alltså fått en underkastad 
och utsatt position, vilket gör förorten extra farlig. Det finns tydliga tendenser som gör gällande 

                                                 
109 Ulrika By: Det onormala har blivit normalt, Dagens Nyheter 2001-02-21 
110 Ibid.  
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att mycket hänger ihop med makt, identitetsskapande och sammanhållning som till exempel en 
tjej säger: ”Man rånar inte sina egna, så är det. Och då blir det invandrare mot svenskar.”111 Ett 
citat som detta bidrar inte direkt till att betona det neutrala och allmängiltiga. Istället skapas det 
en tydlig ”vi och dom” – bild som på flera sätt kan bekräfta redan etablerade stereotyper. Två 
rastvärdar som tillfrågats om orsak och verkan när det gäller normer och värderingar menar att 
”invandrartäta förorter är som osäkrade handgranater”112 och att det är makt och maktlöshet 
som är den viktigaste frågan. De säger:  
 

Den som har en väldigt trasig hemmiljö och turbulent uppväxt har heller aldrig haft någon makt eller 
kontroll över sitt liv. – När någon stjäl eller misshandlar får man plötsligt något man inte haft. 
Identitet, och makt.113

 
Ett annat tecken som tidningen lyfter fram som ett bevis på att normen har försvagats, det vill 
säga att brottsligheten ökat och att maktlösheten brett ut sig, beror på det faktum att många av 
ungdomarna som de pratat med är rädda för att polisanmäla. Det lönar sig i alla fall inte. Känslan 
av ett laglöst område framträder när det berättas om Jessica 15 år och Henrik 14 år.  
 

Det är hennes tredje [Mobiltelefon]. De två andra har hon ”blivit av med”. Men precis som de 
flesta andra går hon inte till polisen. Då skulle det bara bli värre. Henrik, 14, känner en som gjorde 
det. Ja, han både anmälde och vittnade. – Nu har han ett kontrakt på sig – de är ute efter honom. 
Hur kul är det då? Han kan ju knappt gå ut.114

 
Kriminologen Felipe Estrada kan i sin studie Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem inte se några 
sådana tendenser utan snarare att mängden brottslighet ligger konstant de senaste 20 åren och att 
brottstoleransen snarare minskat än ökat, vilket gör bilden som tidningen framställer 
missvisande. Anmälningsbenägenheten har ökat och idag anmäls fler lindriga brott än för 20 år 
sedan.115 Det konstaterades i artikelserien att ”/…/ man lärt sig leva med den nya ordningen”116, 
vilket resulterar i att rädslan breder ut sig och därför kan det vara så tidningen väljer att lyfta 
fram den eftersträvansvärda förändringen som man vill se i förorten. 

Det goda exemplet 
En hel artikel ägnas åt Farhad Alison, en 26-årig kille som har lagt sitt kriminella liv bakom sig. 
Istället har han axlat rollen som ledare för en grupp Lugna gatan - värdar 117. Det finns som jag 
ser det fyra anledningar till att han synliggörs. För det första har han insett problematiken med 

                                                 
111 Ulrika By: Det onormala har blivit normalt, Dagens Nyheter 2001-02-21 
112 Ibid.  
113 Ibid. 
114 Ibid.  
115 Felipe Estrada, (1999) Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem: utveckling, uppmärksamhet och reaktion Kriminologiska  
     Institutionen: Stockholms Universitet 
116 Ulrika By: Det onormala har blivit normalt, Dagens Nyheter 2001-02-21 
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 26

sin tidigare icke- accepterade livsstil. Den andra anledningen är att han nu ska försöka omvända 
fler att följa normen, det tredje blir då att vara en förebild för unga människor som befinner sig i 
riskzonen och för det fjärde kan han ge oss läsare svar på hur vi ska kunna skydda oss mot våld i 
förorten. I artikeln kan man se att han genomgått förändringen och därför har han nu återigen 
blivit synlig, denna gång på ett positivt sätt, och han känner sig nöjd med sitt arbete. Han säger 
att: 
 

Han känner sig som en vinnare varje gång han hör någon av ’sina’ ungar säga att jag köper inte stulna 
brallor längre för det får man inte om man ska vara med i Lugna gatan 118

 
Urban Eriksson författare till boken Miljonprogram och media menar att när ”den andre” uppmanas 
att tala om sin förvandling ”till det svenska”, det vill säga följa den rådande normen, medför de 
olika beskrivningarna att den intervjuade får rollen som hjälte eller föredöme. Den rådande 
normen kan sägas bli motsatsen till det som tas upp i artiklarna. Farhad Alison som vill försöka 
bryta uppdelningen i invandrare och svenskar samt skapa en framtidstro för ungdomarna i 
förorten, menar att det är svårt i den verklighet som de lever i.  
 

I den här verkligheten blir subkulturen ett hem. I det hemmet blir invandraridentiteten det 
viktigaste. Att det finns en ’se ner på svennarna - attityd går inte att förneka menar Fahrad. Att det 
finns svenska unga tjejer och killar i förorten som ”blir en av invandrarna” har han inte svårt att 
förstå. Det är också ett sätt att försvara sig.119

 
 Eriksson menar att ”Hjältar blir alltså de som får i uppdrag att vara representanter för 
annorlundaheten men som visas upp för att de har en vilja att genomgå en förvandling.”120 Den 
omvända hjälten beskriver alltså hur han omvänts och hur situationen ser ut enligt någon som 
verkligen vet vad han pratar om. Han blir det goda exemplet, någon som har anpassat sig till det 
rätta normsystemet och blivit ”normal”, det vill säga någon som tillhör det svenska 
normsystemet som finns utanför förorten och som inte lösts upp. Alison har enligt artikeln inte 
svårt att hitta förklaringar till att det ser ut som det gör, särskilt vad det gäller de struliga 
ungdomarna med invandrarbakgrund.  
 

De saknar bra förebilder samtidigt som filmindustrin pumpar på med budskap om snabba stålar, våld 
och snygga brudar. De invandrare som syns i förorten är de som jobbar svart, har egna krogar och kör 
Mercedes.121  

 
Det här citatet skapar och reproducerar en stereotyp bild av invandrare. De framställs som 
materiella som några som vill skaffa sig status och mervärde genom saker. Genom att poängtera 
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materiella ting som snabba stålar, Mercedes och svartjobbande uttrycks i viss mån också att de är 
kriminella. Fokusgruppen som också stött på problematiken uttryckte det på följande sätt: 

 
Det finns många fördomar mot invandrare som har det bra… kanske en fin bil… eller en egen affär 
eller restaurang… direkt börjar det diskuteras hur de haft råd… ja vilka skumma affärer de gjort… 
man tänker inte att familjen kanske har bra jobb och så utan man tänker… han har sålt knark, 
definitivt!… eller fuskat med bidrag eller någonting.122  

 
Här ser man en misstro mot att invandrare kan lyckas. Detta kan få konsekvenser för dessa 
människors tilltro mot samhället och mot den egna personen. När det handlar om stereotyper 
blir människor ofta definierade som grupp med vissa egenskaper istället för som enskilda 
individer. Hall menar att idén bakom stereotyper kan sägas vara att skilja det normala och 
accepterade från det som betraktas som onormalt och oacceptabelt.123 Vanligast är att framställa 
invandrare som någonting som vi inte är, genom det kan man se att stereotyper har en tendens 
att etablera sig där det finns uppenbara skillnader i makt. Användningen av förenklade och 
överdrivna sociala kategorier fungerar splittrande och uppdelningen i ”vi och dom” är given. 
Stigmatiseringen blir annorlundaheten vilket i sin tur får konsekvenser för den stigmatiserades 
möjligheter i samhället.124 Detta gör det extra relevant att försöka undvika olika stereotypa 
vinklar i tidningarnas olika artiklar och reportage. 

Val av vinkel 
Vinkeln man valt på artikelserien På gränsen till brott är intressant eftersom man väljer att 
framhäva förorten som en plats fylld av kriminalitet, normlöshet och rädsla, där skolorna, 
föräldrarna och andra vuxna inte orkar bry sig, en plats där det saknas samverkan mellan olika 
grupper och myndigheter. Samtidigt hänvisar man till olika undersökningar utförda av 
Brottsförebyggande rådet som visar på en motsatt bild där kurvorna pekar neråt stölderna, 
skadegörelsen och brottsligheten minskar:  

 
Andelen elever i nian som säger sig ha begått brott det senaste året minskade mellan 1995 och 
1999, från 72 procent till 65 procent. Minskningen gäller framför allt stöld och skadegörelse. 
Andelen som misshandlat och burit kniv ökade lite efter 1997.125

 
Här blir det intressant att diskutera valet av vinkel. Ledarskribenten Åke Lundqvist menar att det 
är svårt att vara optimist när det gäller en vändning. Här ser man en misstro mot att förorten kan 
komma att bli något annat än vad den, enligt tidningen, just nu är. En skola som kämpar i 
mediernas motvind är Rinkebyskolan. I artikeln Rinkeby satsar hårt på normer kan man läsa att: 
 

                                                 
122 Fokusgruppsintervju, 2005-03-23 
123 Hall, (1997) s. 258 
124 Goffman, (1972) s. 12 ff. 
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Rinkebyskolan har flera år i rad haft den i särklass högsta trivsel bland eleverna, enligt en enkät 
som görs på alla Stockholmsskolor.126

 
Trots detta är Rinkebyskolan med och hängs ut som en typisk förortsskola med allt vad det 
innebär. Det känns inte som det finns utrymme att få känna stolthet över att man lyckats skapa 
trivsel bland eleverna. I början av artikeln upphöjer man skolan till hårt satsande skola genom 
bland annat inrättandet av en motorverkstad. Här börjar jag tro mig se en förändring i skrivandet 
om förorten men i slutet av artikeln lyfts återigen problemen upp. Det handlar bland annat om 
brist på samverkan mellan samhällets olika aktörer. Fritidsledaren Lars Berggren menar till och 
med att: 

 
Hans bild av hur yngre har det i förorten [läs Rinkeby] är att den är ännu mörkare än den bild som 
DN målade upp igår /…/ han ser en risk med enstaka projekt och satsningar, då han tycker att de 
ofta sopar problemet under mattan.127  

 

Diskussionen avslutas med en teaterledare som känner sympati för tanken att lyfta fram de goda 
alternativen men att det faktiskt inte löser de strukturella problemen som ger oss det samhälle vi 
har idag. Frågan jag ställer mig är om det är omöjligt att bara säga någonting enbart positivt om 
förorten, att känna glädje i de försök som görs för att komma tillrätta med de problem som ändå 
faktiskt finns. Här slutar den mobila redaktionen diskussionen utan att vidare utveckla de tankar 
teaterledaren hade angående de strukturella problemen som existerar. Intresset av att skriva 
något som inte är kommersiellt gångbart visar sig förmodligen här. 

Den diskursiva utmaningen 
Att som artiklarna i mitt empiriska material mer eller mindre explicit hänvisa till att ungdomarna 
som begår brotten är invandrare är missvisande. När det blir en alltför stor betoning på detta 
skapas en bild av att kriminalitet kan kopplas till invandrarskap. Istället finns det förklaringar 
som har sitt ursprung i bland annat segregering och andra ekonomiska premisser. Att lägga 
betoningen på invandrarskap kan lätt leda till en uppdelning i ”vi och dom”. Eftersom det finns 
få svenskar i vissa förorter eller miljonprogramsområden leder det till att problemet kan kopplas 
till de boendes etniska bakgrund. Därför blir det lätt att slutsatserna blir just etniska i en fråga 
som egentligen handlar om segregering och utanförskap.  

I det empiriska materialet finns en underton av vad jag har valt att kalla för politisk 
korrekthet, där det talas om segregering och utanförskap som problemens kärna. Man ger 
förklaringar i segregationens namn men de är dåligt underbyggda och fokus ligger fortfarande på 
invandrare som problem. Det diskuteras inte någonstans i artiklarna vad som kan göras åt 
segregeringen och just segregering som förklaring antas på något sätt vara naturlig, något som 
inte behöver problematiseras. Man skulle kunna säga att segregeringen blir sekundär medan 
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fokuseringen på kriminalitet och normlöshet blir det primära i texterna. Det lyser igenom att det 
är invandrare och speciellt de kriminella ungdomarna som är farliga, mer maffiabetonade och 
normlösa än andra ungdomar Ett exempel på detta är när invandrartäta förorter beskrivs som 
osäkrade handgranater.  

I materialet blir det en slags förhandling mellan två olika diskurser, alternativt två olika 
syner på förorten. Den stereotypa bilden ställs mot den utmanande alternativa diskursen. Den 
alternativa diskursen visar på hur man från den mobila redaktionens sida försöker skapa den 
”rätta” bilden av förorten, den där fördomar och stereotyper ska utrotas. Med andra ord kan 
man säga att redaktionen vill åstadkomma en förändring i representationen. 

I den mediala förortsdiskursen har jag alltså kunnat urskilja två olika diskurser, den 
stereotypa diskursen och den utmanande alternativa diskursen. Jag kan se den alternativa 
diskursen hos både den mobila redaktionen och fokusgruppen som jag intervjuat. Det är denna 
diskurs som utmanar den rådande stereotypa diskursen och med andra ord för en kamp mot 
den. Teorin bekräftar det jag sett i både artikelserien och fokusgruppsintervjun att det är den 
första stereotypa diskursen som dominerar. Den andra diskursen kan sägas bygga på den 
stereotypa diskursen som ett försök att komma tillrätta med de problem som finns i 
representationen av förorten. Den stereotypa bilden är, trots försöken från den alternativa 
diskursen att åstadkomma en form av förändring, den som vinner i slutändan. Ett tydligt 
exempel på det är när fokusgruppen diskuterar segregeringens dilemma. De ser segregationen 
som svar på mycket av problematiken i förorten. Det går att skönja en misstro mot såväl ”de 
som bestämmer” som media och allmänheten. De säger:  
 

Varför det är så mycket brottslighet i förorten… det är ju för att man inte bryr sig… det är ju inte så 
att de engagerar sig i att försöka hjälpa dem som bor i förorten… förorten är ju inget dåligt 
egentligen… det är bara att folk har fått en dålig bild av den.128

 
Även här ser man en utgångspunkt i idén om förorten som kriminell och farlig samtidigt som de 
pratar om bilden av förorten. Deras syn på förorten etableras till stor del genom media och 
därför kan man också se den påverkan som medias beskrivningsmakt kan ha. Samtidigt ser man 
tendenser till distansering från den bild som media förmedlar. Intressant är att de i intervju säger: 
”Man tänker ju att det är samma sak med vissa förorter som i vissa områden här i [vår stad]… de 
har ju samma strukturer som vi.”129  Ungdomarnas medvetande ligger här inte i geografin i sig, 
som det lätt framställs i media, utan att det faktiskt finns samma strukturer på alla nivåer och i 
alla sammanhang i samhället.  Det tydliggörs senare i intervjun hur påtaglig den förmedlade 
påverkan faktiskt är när de säger:  
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Tänk om mina föräldrar en dag skulle komma och säga att nu ska vi flytta till Rosengård då hade jag 
protesterar och sagt att där kan man ju inte bo… jag håller helt med det skulle vi alla sagt… [de två 
som inte uttalat sig tvekar] … ni skulle också ha stått emot man gör det när man hör för mycket 
negativt… ja jo jag vill inte att det ska vara så men det stämmer ju faktiskt.130

 
Här ser man en kritisk hållning och en misstänksamhet mot den stereotypa diskursen och en 
vilja att tillhöra den utmanande alternativa diskursen. Trots pendlingen mellan dessa båda 
diskurser fortsätter ändå den stereotypa diskursen att dominera. Här synliggörs svårigheten att 
förändra den rådande diskursen. Hur man ska kunna förstå det med hjälp av ideologin kommer 
jag att återkomma till senare under rubriken Den underliggande ideologin men tydligt är att det 
negativa rykte som förorten dras med i medierna har konsekvenser för hur dessa platser 
uppfattas av resten av samhället. 

Den mediala representationens resultat och konsekvenser 
Jag kommer nu att aktivera de resultat jag kommit fram till på tre olika sätt. Resultaten från 
Konstruktionen av förorten kommer att diskuteras utifrån tre perspektiv. Tematiseringen har 
uppdelningen den samlade mediebilden och medieskuggan, det mobila projektets (in)konsekvenser och utifrån 
en underliggande ideologi som kan sägas finnas i den mediala förortsdiskursen. 

Den samlade mediebilden 
Beskrivningarna i artikelserien präglas som sagt av olika problemformuleringar. Under dag ett 
och två diskuteras inget annat än de olika problem som enligt tidningen finns i förorterna. Den 
första dagens artiklar har en central plats i tidningen där fokus ligger på kriminalitet och 
normupplösning, vilket enligt mig också gör att artiklarna handlar om mer än bara stämningen 
bland förortsungdomar. Journalisternas sätt att skriva gör att artiklarna får en annan vinkel. Det 
handlar inte längre om enskilda personer och enskilda brott utan det blir en historia om 
kriminella invandrare. Att beskriva stämningar leder lätt till att något får giltighet det vill säga tas 
för sanning. Det säger nödvändigtvis inte så mycket om hur det egentligen ligger till. Under den 
andra dagen fortsatte betoningen och beskrivningen av ”problemen” i förorten. Först under dag 
tre på en mer undanskymd plats i tidningen diskuteras olika förslag på lösningar där man lyfter 
fram åsikter från två politiker. Med tanke på placering är det inte troligt att de som läst de första 
artiklarna i serien läser längre än till just problembeskrivningen, vilket riskerar att öka på rädslan 
och uppgivenheten. Därför kan man säga att ”media spelar en stor roll när det gäller 
förmedlandet av den diskurs som bidrar till att vissa problemkonstruktioner når den punkt som 
ger den en allmän acceptans framför andra”131 med andra ord är det så att media anger 
dagordningen för hur problem diskuteras offentligt. Medias makt brukar ofta bedömas med 
utgångspunkt från massmediernas effekter på de enskilda individernas attityder och beteenden 
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men även i ett bredare perspektiv, det vill säga medias inflytande över det omgivande samhället 
som inte minst beror på medias metod att beskriva verkligheten.132 Ekecrantz och Olsson menar 
att media är den institution som mer än någon annan samhällsinstitution lyckats dölja sig själv, 
sin egen maktutövning och sitt egenintresse. Istället har dess anspråk på att företräda ett 
allmänintresse godtagits.133 Styrandet av informationsflödet kan ge och upprätthålla en viss 
dominerande syn på samhället. 

Det normala blir sällan föremål för journalistisk undersökning och rapportering. Det som 
bryter mot det normala och vardagliga är det som utgör intressanta nyheter. Givetvis blir det 
naturligt att kriminella förortsbor skapar ett större medialt intresse än vanliga laglydiga. När det 
gäller rikstäckande medier så tenderar de ofta att bara komma när det är något större som 
händer. Därför skapas det också en något snedvriden bild där förortens vardag hamnar i skuggan 
av farligheten. Ofta är det så att det är kriminella invandrarkillar som hamnar i medierna, de 
framställs ofta som något avvikande. Problemet är inte att de hamnar i medierna, problemet är 
på vilket sätt det rapporteras om dem och vilka förklaringar som ges till deras brottslighet. 
Mediernas bevakning följer ofta kända mönster. För att vi ska kunna uppfatta något som en 
nyhet placeras händelsen in i ett tidigare känt mönster:  

 
En slags dramaturgi som gör att vi vet hur vi ska läsa nyheterna. Olika typer av mönster i den 
journalistiska gestaltningen används som ett slags stereotyper där verklighetens händelser och 
nyheter pressas in.134  

 
Sättet att behandla förorterna i media har skapat så många schablonbilder och stereotypa 
föreställningar att man utan att säga för mycket kan konstatera att det har blivit ett slags 
gemensam referensram i någon form av samhälleligt medvetande. Tidningarna tolkar olika 
händelser som har inträffat och rapporterar sedan om dem, det kan till exempel röra sig om 
ungdomar från förorten som har begått något brott. När en sådan händelse beskrivs kan man 
säga att det blir en sann rapportering men om samtliga eller i alla fall många medier skriver 
liknande artiklar och bara denna typ av artiklar med kriminella inslag och att det blir det enda 
som skrivs så kan man säga att medierna tillsammans producerar en form av lögn.135 Lögnen 
uppstår på grund av den ensidiga rapporteringen kring förorten, det vill säga att vanliga och mer 
”ofarliga” nyheter åsidosätts. En rapportering av detta slag väcker olika associationer hos läsarna 
och samhället i stort, vilket, enligt Brune, resulterar i att förorten lätt förknippas med invandrare, 
kriminalitet och normlöshet.136 Hall och Gieben skriver att:  
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The language (discourse) has a real effects in practis: the description becomes ”true” /…/ it is 
power, rather than facts about reality, which make things true: we shoukd admit that the power 
produces knowledge.137

I detta citat kan man urskilja makten i språket något som media i stor utsträckning besitter. Detta 
leder till att läsarna kan uppfatta det som skrivs som sanningsenligt son en beskrivning av 
verkligheten i och med själva det maktinstrument som media innehar som sannings- och 
verkighetsförmedlare. Att media uppfattas på detta sätt kan leda till att deras ofta stereotypa 
representationer också internaliserar hos läsarna. 

Det blir svårt för individer att se bortom dessa stereotypa representationerna. En 
konsekvens av dessa representationer av förorterna blir att människor som bor i dessa områden 
aktar sig för att tala om var de bor när de till exempel söker jobb. Fördomar och 
representationer var även något som fokusgruppen funderade kring. Problematiken kring media 
synliggjordes i intervjun genom att de först visade på en kritisk och misstroende hållning till det 
som sänds på tv och till det som står i tidningarna när de säger: 
 

Det finns många fördomar i samhället… media tolkar allt på sitt vis… de visar ju aldrig fakta så det 
gäller att vara kritisk till dom… de kan vinkla allt… de pratar mest om sånt som kriminalitet… ja 
nästan jämför förorter med slumområden… sen glömmer de en massa viktiga punkter.138

 
Senare under intervjun återkommer vi till vad man gör med den information som dagens media 
förmedlar genom sina olika kanaler. Då säger de: 
 

Man kan ju inte förneka att man inte tar till sig av det som står i tidningen och ser på tv… särskilt när 
man ser och hör det från så många håll då blir det ju på något sätt så att det går in… olika tidningar 
hänger ju på varandra hela tiden… händer det något så står det ju överallt samtidigt på en gång… lite 
olika versioner men det är ju ingen som vill skilja sig från mängden.139

 

Här är det tydligt hur svårt det är att förhålla sig till det som figurerar i medierna. Särskilt när 
samma budskap når allmänheten genom flera olika mediala kanaler samtidigt. Att journalister i 
olika slags medier rapporterar på ett likartat sätt ses ibland, enligt Brune, som en bekräftelse på 
att det handlar om en korrekt verklighetsuppfattning, men Brune menar att denna 
överensstämmelse lika gärna kan uppfattas för vad hon kallar ”en triumf för ett formelstyrt 
berättande”.140 Oivvio Polite, som är kulturjournalist, hävdar att om den samlade mediebilden av 
invandrare bättre motsvarade vad statistiken har att säga om invandrare så skulle de framstå som 
vilka medelsvenssons som helst.141 Journalister utger sig mer eller mindre explicit för att beskriva 
verkligheten och föra fram sanningen i dagsljuset. Deras anspråk på sanningen och deras 
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skildring av verkligheten legitimeras med det faktum att de faktiskt varit på den plats de 
rapporterar om. Trovärdigheten ligger i att de faktiskt sett det med egna ögon.  

En allmän och generell uppfattning är nog att morgontidningarna har större förtroende 
och tilltro bland läsarna än vad de olika kvällstidningarna har. När jag frågade fokusgruppen om 
det fanns tidningar de hade större förtroende för än andra svarade:  

 
Ja… ja Dagens Nyheter är nog den tidningen som är riktigt bra… ja den kan man nog lita mest 
på… Aftonbladet och Expressen är ju bara tidningar som vill sälja och gotta sig i elände… ja 
precis de blåser upp allting.142

 
Det förtroende som Dagens Nyheter har bland läsarna gör det ännu viktigare för dem att 
försöka följa den journalistiska ambitionen om neutrala och allsidiga nyheter. Det är dock enligt 
det socialkonstruktivistiska perspektivet omöjligt att tala om en neutral och objektiv 
nyhetsförmedling, vilket tydligt har synliggjorts i analysen av det empiriska materialet. Det krävs 
en ökad medvetenhet hos nyhetsförmedlare om de olika diskurser som styr deras berättande. 
Det förutsätter ett stort journalistiskt ansvar eftersom medierna är med och skapar allmänhetens 
bild av ”verkligheten”. Fokusgruppen menar att ”media har ett stort ansvar… enormt ansvar… 
de kan ju få med sig hur många människor som helst… journalister kan påverka”143. Det blir i 
det här fallet extra problematiskt med en mobil redaktion som utger sig för att förmedla nyheter 
som nyanserade när de i många avseende bygger på just stereotypa föreställningar om förorter 
och invandrare. Dagens Nyheter menar i stort att man inte kan ta ansvar för vad andra skriver 
utan bara vad som skrivs i den egna tidningen.144 Det ligger givetvis en del i det men som jag 
nämnt tidigare riskerar tidningarna att tillsammans konstruera en lögn. Genom att olika 
mediebilder bekräftar varandra menar till exempel Christian Cantoneris, som forskat kring 
invandring och etnisk relationer, att det skapas en egen slags medieverklighet på området som de 
som lever i den verkligheten som medierna tror sig skildra inte känner igen.145 Den mobila 
redaktionen hade som utgångspunkt att försöka skapa en mer allsidig och nyanserad bild av 
förorten. Även om redaktionen inte lyckades är detta ett bra initiativ och något som behövs för 
att komma tillrätta med de många gånger snedvridna eller ensidiga rapporteringar som 
förekommer i media. Förorten lider idag av vad forskare kallar för medieskugga. Detta är något 
som jag nu ska beskriva närmare.  

Förorten i medieskugga 
Ett fenomen som medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren kallar för medieskugga uppstår 
när ingenting eller väldigt lite rapporteras om en plats i media eller det faktum att rapporteringen 
genomgående är ensidig, som i fallet med förorten. Det intressanta enligt författarna är knappast 
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att några inte kommer till tals utan snarare om det finns systematiska och strukturella skevheter i 
nyhetsprocesserna som i det närmaste utesluter delar av samhället från mediernas bevakning eller 
om rapporteringen genomgående är av ensidig karaktär.146 Den mobila redaktionen syftar till att 
motverka denna skugga. Hur de lyckas kommer att diskuteras senare under rubriken Det mobila 
projektets syfte och (in)konsekvenser.  

Medieskugga kan alltså sägas råda när någonting enbart beskrivs eller sätts i samband med 
en viss typ av frågor. Detta kan, enligt Nord och Nygren, skapa begränsningar och innebära en 
form av överskuggning av andra viktiga frågor. De kallar den här formen av medieskugga för 
partiell innehållsskugga.147 Satt i förhållande till förorten så skulle deras definition vara att när de 
”/…/ stora medierna berättar mycket lite om vad som händer utanför tullarna. Och när man 
berättar något handlar det mest om brottslighet och sociala problem.”148 Här ser man hur 
förortsproblematiken ser ut och vilka skevheter som finns i nyhetsprocessen som nära på 
utesluter delar av samhället från en allsidig skildring. Nyhetsförmedlingen kan sägas styras av den 
ideologi som ligger hos de grupper som kontrollerar nyhetsprocessen men kanske också hos 
dem som läser tidningen, vilket jag kommer att återkomma till.  

I ett samhälle där vi är beroende av medierna för att kunna förhålla oss till världen runt 
omkring så blir vi samtidigt, enligt Nord och Nygren, också beroende av de bilder av ”vi och 
dom” som medierna ger oss. De menar vidare att vi ingår i en kultur som bygger på 
gemensamma föreställningar och idéer om hur samhället ser ut. Detta är något som medierna är 
med och skapar genom att det byggs upp som ett slags föreställd gemenskap. Samtidigt blir det 
också en grundval för en gemensam identitet som skiljer oss från de andra.149 Brune menar att 
nyhetsjournalistiken både bidrar och upprätthåller ett slags mental segregation när det gäller både 
förorter och invandrare.150 Hur har då den mobila redaktionen lyckats med de fyra teman som 
utgjorde syftet med verksamheten? 

Det mobila projektets syfte och (in)konsekvenser 
Jag tycker att syftet med projektet visar på en öppen inställning både till förorten och till det 
journalistiska uppdraget. Det finns en medvetenhet kring problemet hur förorten tidigare har 
skildrats i media, samt en vilja och ambition att förändra den mediala förortsdiskursen. Trots 
detta går arbetet med den mobila redaktionen på ett eller annat sätt emot sitt eget syfte på 
samtliga fyra punkter. Redaktionens (in)konsekvenser tänkte jag nu diskutera närmare. Den 
första punkten, där redaktionens mål var att åstadkomma något annat än traditionell lokal 
nyhetsjournalistik, fungerade inte. Tanken att undvika det traditionellt lokaljournalistiska 
resulterade i att det egentligen inte i någon större utsträckning blev något lokalt överhuvudtaget. 
Givetvis skrivs det om geografiskt lokala platser men jag anser inte att det skrivs för de boende i 
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dessa områden utan snarare för de grupper som befinner sig utanför förorten. Ett av problemen 
ligger säkert i att tidningen har en så stor geografisk spridning vilket gör det svårt att förhålla sig 
till det lokala i sitt skrivande. Redaktionen borde i större utsträckning ha tagit tillvara på det 
lokala för att på så vis försökt skapa delaktighet för de boende i förorten. Då tror jag att 
redaktionen skulle ha kommit närmare den allsidighet de eftersträvade. 

Den andra punkten, att komma runt schablonerna, är den punkt där man egentligen innan 
man ens påbörjat arbetet misslyckats. Redaktionen är inkonsekvent i sitt sätt att behandla 
förorten, ett exempel på det är när journalisten Ulrika By skrev om svårigheten att skilja på vad 
som är attityd och vad som är sanning. Trots medvetenhet om detta problem och trots sitt 
uppdrag att undvika olika schabloner spinner hon ändå vidare på attityden genom att till 
exempel skriva om de stökiga killarna på dansgolvet. Enligt mitt sätt att se på redaktionens 
arbete är det på denna punkt misslyckandet är som störst. Stereotyperna och ensidigheten vilar 
över texterna, då man konstruerar bilden av förorten som invandrartät, farlig och svår att förstå 
sig på. 

Den tredje punkten, att människor skulle behandlas som kapabla människor och inte som 
passiva offer, fungerar inte heller som den var tänkt. De som tilläts uttala sig i artiklarna var de 
som kan antas setts som kapabla medborgare, till exempel syns ordentliga Johanna och Edina 
med sina många MVG i betyget. De blev samtidigt de som på ett sätt också ansågs vara offren 
genom rädslan att vistas utomhus på kvällstid. Detta kan vara svårt att argumentera mot men det 
säger en del om var den mobila redaktionen lagt sitt fokus. Resultatet blir att alla inte kan anses 
vara kapabla att yttra sig i frågan. De förortsbor som inte anses kapabla att uttala sig blir i istället 
några man skriver om. För att undvika detta och kunna följa sitt uppsatta syfte skulle 
redaktionen i större utsträckning försökt att gå bakom attityderna och inte i så hög grad lyssnat 
på det så kallade ”torgsnacket”.  

Punkt fyra, att det inte skulle bli någon invandrartidning, faller också. Vad som menas med 
en invandrartidning framgår inte. Men att undvika en invandrartidning säger en del om vilka de 
menar bor i förorten eftersom det är där den mobila redaktionen tar sin utgångspunkt. Istället 
för att bli en tidning där invandrare blir delaktiga och en integrerad del av vardagen blir det 
snarare en tidning om dem och deras närmiljö.  

Enligt vad jag har kunnat se involverades ingen från förorten i det journalistiska arbetet. 
Vilket kan verka lite märkligt när syftet ändå är att ge röster åt människor som sällan blir hörda i 
vanliga fall. I sin förlängning tycker jag att det fortfarande visar prov på att vi ska synliggöra de 
andra. Det blir också vi som väljer på vilket sätt vi ska framställa dem, eftersom de andra sällan 
finns representerade på de olika redaktionerna. Att försöka närma sig förorter som tidigare inte 
blivit utforskade på något allsidigt sätt kräver ett stort engagemang, stor kunnighet och 
ödmjukhet. Lasse Sandström menar att det krävs ett helt nytt perspektiv. ”Det är inte 
invandrarna som ska integreras i det svenska samhället utan svenskarna i det multietniska.”151  
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Den mobila redaktionens tillfälliga karaktär och relativt korta livslängd kan också tolkas 
som att det inte fanns något större intresse, från tidningarnas sida, att skriva någonting annat än 
om elände när det kommer till förorterna. I enlighet med medielogiken gavs det i artikelserien 
störst utrymme för ”problemsidorna”. Petter Beckman hävdar att utifrån den medielogik som de 
hade som utgångspunkt skapades rubriker och intresse men när tidningen uppmärksammades på 
att reportagen ibland gav en stereotyp och en icke nyanserad bild av förorten gjordes ett försök 
att byta strategi. Istället för en slags tredagarsprincip lyfte man under sista året endast fram 
endagsreportage. Detta resulterade i minskad attraktionskraft vilket också innebar slutet för den 
mobila redaktionen.152 Vad innebär då nedläggningen av den mobila redaktionen? Ett av 
problemen med den mobila redaktionen var just dess tillfälliga karaktär och relativt korta 
livslängd. Redaktionen kan lätt uppfattas som ett gäng kolonialt upptäcksresande journalister som 
reser ut i förorten, för att låna ett väl etablerat begrepp av Ristilammi.153 Redaktionens syfte var 
ju trots allt det motsatta och det var just ”/…/ insikten om safarijournalistiken som utgjorde 
grunden för den mobila redaktionen”.154 Med andra ord kan man lite krasst säga att det kom att 
resultera i en upptäcktsresa fast i en finare förpackning.  

Efter denna genomgång av de fyra punkterna ser man att den mobila redaktionen är med 
och försöker skapa en stark utmanande alternativ diskurs men samtidigt reproducerar de den 
rådande stereotypa diskursen. De vill att den stereotypa bilden ska brytas ner samtidigt som de 
på ett mer eller mindre omedvetet sätt är med och skapar den samma.  Redaktionen pendlar hela 
tiden mellan dessa båda diskurser. Dock ser man att den dominerande stereotypa diskursen tar 
över, vilket resulterar i ett misslyckande för den motsatta diskursen. Det räcker med andra ord 
inte att bara ha goda intentioner med sitt uppdrag. Av detta kan man dra slutsatsen att det i 
dagens samhälle inte spelar någon roll om redaktionen har den utmanande alternativa diskursen 
som utgångspunkt. Det finns strömningar som gör att den rådande stereotypa diskursen ändå 
påverkar försöken till förändring. Det positiva och viktiga i sammanhanget är ändå att 
redaktionen försöker få till stånd en förändring. Det har faktiskt påbörjats en kamp mot den 
etablerade stereotypa diskursen även om det krävs betydligt mer för att den ska vara 
framgångsrik. Många av svaren eller lösningarna på de olika misslyckade skildringarna eller 
utgångspunkterna kan finnas i att det i vårt samhälle finns en underliggande rasistisk ideologi 
som i viss utsträckning styr våra tankar och handlingar. 

En underliggande ideologi 
I materialet syns spår av en form av underliggande ideologi som Molina skulle kalla för 
rasifiering. Rasifiering grundar sig i olika förenklingar och kategoriseringar efter kön, klass och 
”ras”. Man kan se att den mobila redaktionen styrs av en ideologi av detta slag trots att deras 
uppdrag är att gå emot sådana föreställningar. Det visar på svårigheterna att förändra diskursen 

                                                 
152 Beckman, (2003) s. 142 
153 se till exempel Per-Markku Ristilammi, (1994) Rosengård och den svarta poesin: en studie av modern annorlundahet stenhag:  
     symposion 
154 Beckman, (2003) 
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eftersom ideologin gör det svårt att se något annat. Ideologier kan ofta vara så normaliserande 
att de omedvetet representeras i texter.155 Även i människors medvetande pågår olika 
funderingar i termer av rasifiering vilket man kan se i ett uttalande från fokusgruppen:  
 

Det är ju så himla typiskt att använda namnet på olika förorter och invandrarnas ursprung… de tar 
fram utländsk härkomst det finns ingen anledning att skriva så… men skulle de inte skriva så får man 
ju erkänna att man skulle fundera på om han var svensk eller utländsk… det gör man ju eller hur… ja 
det stämmer nog [de övriga två nickar] det är ju så det finns ju smygrasism i tidningar och i alla partier 
och överallt precis var man minst anar det… de är ju så övertygade om de det läser att det inte går att 
knäcka dem… eller vad man ska säga.  

 
Det är svårt att veta vad som ska göras åt problemet när de smugit sig in i det kollektiva 
medvetandet. Fokusgruppen visar tydligt att det är tankar de inte vill tänka men att de heller inte 
vet hur de ska bli av med dessa tankar. Gruppen är medveten om att de tänker i de banorna 
vilket ändå är positivt men som citatet ovan visar uttrycker de en oro mot dem som inte är lika 
medvetna. Samma tendenser visar sig i den mobila redaktionens arbete. Redaktionen har som jag 
ser det inget annat än goda intentioner med sitt arbete men en dold och ofta troligen omedveten 
diskriminering etablerar sig ändå i representationen av förorten. Denna etablering kan spela en 
viktig roll i upprätthållandet och reproduktionen av rasifieringsprocesser.156 Diskurserna kan 
sägas ha en styrande verkan genom att fungera som hinder för vad som är möjligt att säga eller 
skriva. Den mediala förortsdiskursen är ett tydligt exempel där olika betydelser lagrats in. Ett 
område och dess invånare kan genom sådana diskurser stigmatiseras till att bli ett problem redan 
innan det faktiskt ens uppstått ett sådant. Den mediala diskursen och olika typer av 
gränsdragningar bidrar till definitionen av den roll som förorterna fått i den rasifierade staden.157  

Redaktionens kamp står mellan den rådande underliggande ideologin och deras uppdrag. 
Kampen står och väger mellan olika vardagsföreställningar om hur världen är förskaffad och att 
försöka se bortom ideologin. Rasism betraktas som en av samhällets ideologier och är 
huvudförklaringen till invandrares underordnade position. Genom rasifiering skapas ett ”vi och 
dom” och maktförhållanden artikuleras genom de socialt konstruerade kategorierna kön, klass 
och ras.  

Sociologen Birgitta Löwander diskuterar rasistisk ideologi utifrån Wetherell och Potters 
resonemang. Hon skriver att en rasistisk ideologi är en slags ”tankemodell eller diskurs som 
representerar mänskliga relationer på ett missledande och förvridet sätt”158. Rasistiska diskurser 
har effekter genom att de etablerar och legitimerar olika bestående förtryckande maktrelationer. 
Detta leder till en marginalisering av invandrare. Rasism av detta slag är, enligt Löwander, ofta 
underförstådd och tar sig symboliska uttryck. Rasism är, hur man än vrider och vänder på det, en 

                                                 
155 Fairclough, (1992) s. 90 
156 Molina, (1997) s. 70 
157 Ibid. s. 71 
158 Birgitta Löwander, (1998) ”Rasism i verkligheten och i nyheterna” i Brune (red) Mörkmagi i vita medier Stockholm:  
    Carlssons s. 87 
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utestängande praktik som får konsekvenser för människors liv. ”Dagens rasistiska diskurs 
resulterar i en legitimering av den utestängning och det förtryck som drabbar invandrare och 
flyktingar”159 Denna diskurs påverkar således de boende i förorten. Är det möjligt att förändra 
den rådande diskursen? 

Fairclough och den kritiska diskursanalysen lämnar öppet för möjligheten till förändring. 
Han menar att motstånd mot rådande ideologier är möjlig även om människor inte är medvetna 
om de olika ideologiska dimensioner som finns runt omkring dem.160 Varje dag förekommer 
olika stigmatiserande och diskriminerande handlingar runt om i samhället. De flesta människor 
vill inte gärna se sig som rasister men kan ändå på olika sätt utöva diskriminering på grund av 
”ras”. Stefan Jonsson, författare till boken De Andra, sammanfattar problemet med att hamna i 
den rasistiska diskursens dilemma.  

 
Den som inte vet vilka krafter som aktiveras av rasismens doktriner, löper risken att själv gå rasismens 
ärenden. Den som prisar det mångkulturella samhällets lapptäcke av kulturer, riskerar att stödja, inte 
bara en identitetspolitik som absolutifierar skillnaderna mellan folk och folk utan också den utåtvända 
rasismens ansträngningar att hålla folken isär. Den som å andra sidan hävdar att vi alla är i grunden 
lika, löper risken att räcka handen åt en konservativ liberalism som yrkar på att alla ska rätta sig efter 
den vite mannens exempel.161

 

Det blir viktigt att komma åt hur dessa föreställningar trängt in i människors undermedvetna och 
i samhällets institutioner för att kunna förändra diskursen. För att kunna förändra den 
underliggande ideologin menar Molina att begreppen ”ras” och rasism paradoxalt nog måste 
användas ”/…/ i kampen mot en rasistiskt organiserad struktur av maktförhållanden”.162 Hon 
menar att vi kringgår det centrala problemet om vi använder oss av andra mildare ord som 
främlingsfientlighet och xenofobi163. På så sätt fördröjs ett ”nödvändigt medvetandegörande om 
att det i det svenska samhället finns rasistiska föreställningar som är djupt rotade i det för givet 
tagna”164. Medvetandegörandet är av avgörande betydelse för om det ska gå att förändra den 
rådande strukturen och på så sätt förändra det stereotypa förhållningssättet till förorter och 
invandrare som finns i media och samhället i stort. 
 

                                                 
159 Birgitta Löwander, (1998) ”Rasism i verkligheten och i nyheterna” i Brune (red) Mörkmagi i vita medier Stockholm:  
    Carlssons s. 87 
160 Fairclough, (1992) s. 91 
161 Stefan Jonsson, (2002) De Andra Stockholm: Nordstedts s. 272 
162 Molina, (1997) s. 57 
163 Xenofobi kan på ett ungefär översättas med främlingsrädsla. 
164 Ibid. s. 58 



 39

Avslutande diskussion  

Medierepresentationen 
Medierepresentationer är enligt journalistiska principer tänkta att ge en så neutral och objektiv 
bild av världen som möjligt. De ska på ett korrekt sätt återge det som händer i samhället men 
medieforskningen visar på att mediala representationer handlar om tolkningar styrda av olika 
diskurser och underliggande ideologier. Dessa ideologier och de diskurser som finns är så starkt 
förankrade i vårt medvetande att vi inte, trots viss medvetenhet kring problemet med stereotypa 
förklaringar och antaganden, inte mäktar med att stå emot dem. Fokusgruppen uttryckte 
frustrationen över att man inte ville tänka tankar som stigmatiserar och stereotypiserar andra 
människor men att det nästintill var omöjligt att inte göra det. Det kan med andra ord aldrig bli 
tal om en direkt objektiv överföring av kunskaper vare sig i media eller på annat håll. Magnus 
Dahlstedt skriver i sin avhandling Reserverad Demokrati att representationer sker på alla plan i 
samhället och att symbolskapandet är en handling i sig, en form av maktutövning. ”Kärnpunkten 
är här att världen ges konkret innebörd först genom symboliska processer, berättande, 
klassificering, kategorisering.”165 Han menar vidare att dessa processer bär på inslag av makt och 
dominans när det gäller att få representera något på ett bestämt sätt. Medierna kan med andra 
ord sägas ange möjliga förståelse- och tolkningshorisonter. Genom valet av berättelser kan 
massmedierna ”/…/ ange och peka ut de betydelsecentrum och de arenor som antas 
representera påstådda förhållanden”166. Stereotypiseringar och olika kategoriseringar blir 
resultatet av att nyheter sätts in i redan etablerade mallar för hur nyheter ska förmedlas. 

I min studie har jag kunnat se att det finns många olika stereotypa föreställningar och 
representationer som tillsammans bildar en förortskonstruktion. I materialet har jag kunnat 
urskilja flera olika kategorier. De tre tydligaste som är tätt sammanflätade med varandra är: Den 
farliga förorten, Den nya ordningen och Det goda exemplet. Den farliga förorten med allt vad det 
innebär kan nog sägas vara en av de mest typiska kategoriseringarna inom den mediala diskursen. 
Att bilden ser ut som den gör ligger dels hos den medielogik som finns, som går ut på att skapa 
rubriker och sälja tidningar, och dels på den underliggande rasistiska ideologin. När det händer 
något av medieintresse i förorten skyndar sig journalistkåren dit. Det krävs något spännande, 
farligt eller moraliskt oförsvarbart, något som vi andra kan läsa om och sedan förkasta. De 
stereotypa föreställningarna i mitt material är som sagt många. Den hårda attityden som sägs 
finnas i förorten framställs som en form av sanning trots att redaktionen problematiserar 
svårigheten att veta vad som är sant och vad som bara är attityd. De härjande killarna får ge 
bilden åt stämningen och rädslan i förorten. 
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Den pågående kampen 
Det pågår en kamp om representationen av förorten, driven av bland andra den mobila 
redaktionen. Redaktionen försöker ta upp kampen mot den dominerande stereotypa diskursen 
och utmana den som ett led mot en möjlig förändring. Tanken är att etablera en motstridig 
diskurs. I den andra delen av min analys har jag visat på att det finns två olika diskurser. Den 
utmanande alternativa diskursen står mot den rådande stereotypa diskursen. Att utmana den 
etablerade stereotypa diskursen är en svår uppgift med tanke på den underliggande rasistiska 
ideologin som hela tiden ligger som en bromskloss för att kunna åstadkomma en förändring. 
Löwander förklarar det genom att säga att ”/…/ nyhetsjournalistiken inte är en fristående 
verksamhet, frikopplad från samhället och dess konkurrerande ideologiska värderingssystem”167. 
Nyhetsmedierna kan sägas bilda ett meningsmönster utifrån olika stridande uppfattningar men 
att de också arbetar för att gynna en bestämd uppfattning och skapa värdekonsensus. I detta 
arbete menar Löwander att nyhetsmedierna tenderar att gynna dominerande gruppers 
uppfattningar.168 Svårigheten att etablera en motstridig diskurs visar sig i det empiriska materialet 
där den mobila redaktionen och även fokusgruppen trots sina försök att undvika 
stereotypiseringar pendlar mellan dessa båda diskurser. Pendlingen mellan diskurserna kan sägas 
bli en paradox i den utmanande alternativa diskursens representationer av förorten. Detta är 
förmodligen oundvikligt med tanke på de ideologiska strömningar som finns runt omkring oss. 
En slutsats som man kan dra av detta är att samhället just nu inte är mottagligt för en total 
förändring. Det måste ske undan för undan och därför tycker jag att den mobila redaktionen 
trots sina misslyckanden var en bra start på en förändringsperiod. 

Ansvarsfrågan 
Det är media som kan sägas organisera det offentliga samtalet och det är också de som fördelar 
ordet. Detta får en helt avgörande betydelse för hur samtalen gestaltar sig.169 Den mediala 
uppmärksamheten är en viktig faktor i dagens samhälle och diskussioner som inte syns i media 
förlorar ofta i betydelse. Journalister är med och kontrollerar dagordningen, tolkningarna, urvalet 
och de olika vinklarna som används på nyheterna som förmedlas, vilket betyder att de också har 
stort ansvar för de nyheter och bilder som produceras.170  
 Den goda viljan och ambitionen att förändra både urval och vinklar fanns hos den mobila 
redaktionen. Svårigheten ligger i att journalister, i samma utsträckning som övriga medlemmar i 
samhället, är styrda av en underliggande ideologi och den medielogik som finns. Denna svårighet 
medför ett ökat behov av reflektion kring hur det skrivs om förorter och invandrare. Medierna 
behöver ta ett större ansvar för sina representationer. Det måste finnas en större kollektiv 
ansvarskänsla bland samtliga journalister och redaktioner vad det gäller den samlade 
mediebilden. Alla medier är tillsammans med och producerar och reproducerar en form av 
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allmän bild av förorten. Journalister i synnerhet behöver bli mer medvetna om hur medierna 
skapar och upprätthåller världsbilder som präglas av bland annat koloniala idéer. Med andra ord 
kan man säga att det behövs en förnyelse av journalistiken. Annars kommer det fortsätta att 
produceras sådana lögner som uppstår genom ensidig nyhetsrapportering.  
 Metoden Public Journalism som den mobila redaktionen använde sig av verkar vara ett bra 
alternativ. Denna journalistik är tänkt att utgå från människors ”/…/ spontana, kanske 
fördomsfulla åsikter”171 men för att sedan organisera ett samtal som hjälper till att få fram mer 
genomtänkta slutsatser och lösningar. När det gäller ansvarsfrågan krävs också ett ökat 
medvetande hos samtliga medborgare. Det är viktigt att inse att vi alla på ett eller annat sätt är 
styrda av den underliggande rasistiska ideologin, också kallad rasifiering. Därför måste det också 
läggas ett stort eget ansvar hos läsarna att börja reflektera över de nyheter som produceras. För 
att komma till rätta med de olika gränsdragningarna mellan ”oss” och ”de andra” krävs att alla 
parter gemensamt försöker bryta de olika etablerade stereotypa föreställningar som finns. 

Möjligheter till förändring 
Vad krävs då för att kunna åstadkomma en förändring inom såväl den mediala förortsdiskursen 
som samhället i stort? Jag skulle säga att det först och främst krävs en förändrad attityd gentemot 
förorten och de människor som bor där. Ett vanligt förekommande problem, som jag ser det, är 
att medierna ofta intervjuar invandrarkillar i förorten om brottslighet, segregation och andra 
sociala problem. Det sker på samma sätt som när till exempel funktionshindrade oftast bara 
intervjuas när det handlar om frågor rörande funktionshinder. Där måste det till en förändring. 
Intervjuar man dem om dessa frågor måste man också intervjua dem om andra saker som till 
exempel miljöfrågor.  

Ett annat viktigt steg mot förändring är att lyfta fram andra berättelser än de traditionellt 
stereotypa. Det krävs att media ökar sin medvetenhet kring de ideologier och strukturer som styr 
framställningen av nyheter. Man måste aktivt försöka arbeta med att skapa motbilder till de ofta 
problemfyllda och kriminella inslag som leder debatten, för att på så vis kunna krossa de olika 
stereotyper som finns. Detta måste kunna göras utan att det blir ”klyschigt” som fokusgruppen 
uttryckte det. Förorten måste få komma ur medieskuggan och synas i andra sammanhang än 
bara kriminalitet, segregering och andra sociala problem. Det behövs med andra ord en 
avdramatisering av livet i förorten. Läsarna behöver få en uppfattning om det vardagliga livet 
där.  

En fråga som man i sammanhanget kan ställa sig är om det är möjligt att rapportera och 
synliggöra olika problem utan att på samma gång stigmatisera? Det känns just nu som en hårfin 
balansgång. Den mobila redaktionen har i många avseenden haft goda intentioner men ändå 
misslyckats på flera punkter. Som jag ser det finns det fortfarande för många hinder för att det 
ska vara möjligt att lyckas fullt ut. Den underliggande ideologin ligger troligen alltför djupt rotad. 
Trots det känns det som att steget som den mobila redaktionen tar är ett steg i rätt riktning. 
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Förändringen är möjlig och redaktionens arbete är trots sina brister en början för att få den 
mörka magin att falna. En tendens som visar på att en förändring är möjlig är de 
endagsreportage som kom att ersätta de flerdagarsreportage som mitt empiriska material tillhör. 
Genom denna omvandling undviker man den största fokuseringen på det negativa. Det som 
talar mot en förändring med en omvandling av detta slag är det faktum att reportagen förlorade 
sin slagkraft bland läsarna och då tappade också ledningen för Dagens Nyheter intresset för 
verksamheten. Det svalnande intresset ledde också till att den mobila redaktionen senare lades 
ner. Jag tycker inte att det finns någon anledning att ge upp kampen om en mer allsidig 
nyhetsrapportering. Även om Dahlstedt konstaterar att de exempel som försöker bryta mönstret 
”/…/ många gånger istället fungerar som undantaget som bekräftar regeln än som verkliga 
försök till att nyansera en skevbild av tillvaron i landets mångetniska förortsmiljöer”172. En som 
inte tappat hoppet till förändring är Stuart Hall. Han menar att det finns sätt att motverka 
stereotypa representationer. Man kan enligt honom använda sig av en strategi som bygger på att 
jämna ut balansen i representationerna. Tanken är att man ska hylla skillnader och skapa en 
positiv identifikation. Då vänder man upp och ner på rådande föreställningar.173 Ett problem 
som kan uppstå när man lägger till positiva bilder på en negativ repertoar av dominanta 
representationer är att det kan leda till att mångfalden av sätt som man kan vara annorlunda på 
ökar, men det innebär inte nödvändigtvis att det negativa försvinner.174 Här ser man återigen 
problemet med den svårpåverkade rådande stereotypa diskursen. 

En annan viktig fråga är att det måste anställas fler personer med invandrarbakgrund på 
landets olika redaktioner. Det tror jag är ett sätt att komma tillrätta med de ensidiga och 
stereotypa representationerna i mediala sammanhang. Det blir betydligt svårare att prata och 
skriva om de andra om de tillåts att finnas mitt i händelsernas centrum. 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag i min studie inte vill ta ställning till vad som är 
sant och falskt gällande vad som står i de olika artiklarna. Min tanke har varit att försöka belysa 
problemet med den ensidiga bevakningen och de bilder som skapas där, trots försöken till 
allsidighet. Det handlar om olika individer inte en kollektiv grupp eller den plats man bor på. Det 
är inte kulturer eller religioner som begår brott. Det är människor. Människor som har olika 
bakgrunder.  
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Sammanfattning 
Förortens paradox – En kritisk analys av mediala representationer 
 
Media upptar en stor del av vår tid och därför blir det också viktigt att fundera över vilka bilder 
som konstrueras och konsumeras. Förorten är en plats som ofta kopplas samman med 
kriminalitet och andra sociala problem som till exempel segregering och hopplöshet. Studiens 
fokus är att studera hur bilden av förorten konstrueras i den mediala kontexten, vilka 
representationer som finns samt vilka föreställningar och attityder som finns utanför förorten. 
För att kunna besvara mina frågeställningar har jag utgått ifrån en kritisk och 
socialkonstruktivistisk ansats. Den metod som ligger till grund för min studie är Norman 
Faircloughs kritiska diskursanalys. Metoden är lingvistiskt inriktad, vilket innebär att språket är 
det centrala. Utgångspunkten är att varje språkbruk är en kommunikativ händelse som ska 
analyseras i tre steg. Dessa tre steg är texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. 
Mitt empiriska material består av en artikelserie från Dagens Nyheters mobila redaktion. 
Artikelserien består av åtta artiklar och de publicerades mellan 2001-02-21 och 2001-02-24. Den 
mobila redaktionen hade som ambition att på ett mer allsidigt sätt representera förorten och 
undvika de schabloner som stört förortsskildringen under årens lopp. I det empiriska materialet 
ingår också en fokusgruppsintervju. 
 

*     *     * 
 

De centrala teoretiska begrepp som ligger till grund för denna studie är representationer, 
stereotyper och rasifiering, vilka samtliga på ett eller annat sätt är kopplade till makt. De 
maktteoretiska utgångspunkterna utgår från ämnet media och förort.  

Med representation menas att människor och saker ges mening genom hur vi väljer att 
representera dem samt de ord vi använder tillsammans med de bilder och föreställningar som 
produceras om dem. Att vissa representationer av verkligheten är mer dominerande vid en viss 
tidpunkt är beroende av olika maktrelationer. Stereotypt blir det när man konstruerar förenklade 
och överdrivna sociala kategorier om till exempel förort och invandrare. Rasifiering är de 
processer som leder människor i ett visst samhälle att tänka, handla och diskriminera utifrån idén 
om ”ras” men också utifrån kön och klass. Rasifiering kan sägas vara en underliggande rasistisk 
ideologi som påverkar människor både medvetet och omedvetet.  
 

*     *     * 
 
Ur det empiriska materialet har jag kunnat urskilja främst tre olika systematiska kategorier. Den 
första kategorin var den farliga förorten, det vill säga förorten som en våldsam och kriminell 
plats, där ordentliga, med betoning på normala, ungdomar blev förtryckta. Förorten framställs 
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som en plats där våld och kriminalitet tillhör vardagen. Den andra kategorin som blev tydlig var 
att det, enligt artikelserien, skapats en ny ordning där normen försvagats och där det ständigt 
pågår olika kamper om makten. Inom denna nya ordning hittar jag också två olika uppdelningar i 
”vi och dom”. Den tredje kategorin är synliggörandet av det eftersträvansvärda, nämligen Farhad 
Alison, killen som omvänts från att vara kriminell invandrarkille till att nu följa gängse normer 
och värderingar. 

I texten likväl som i fokusgruppsintervjun ser man en förhandling mellan två olika 
diskurser alternativt två olika syner på förorten. Den stereotypa diskursen ställs mot den 
utmanande alternativa diskursen. Den alternativa diskursen visar på hur man från den mobila 
redaktionens sida försöker skapa den ”rätta” bilden av förorten, den där fördomar och 
stereotyper ska utrotas. Med andra ord kan man säga att redaktionen vill åstadkomma en 
förändring i representationen. 

I den mediala förortsdiskursen har jag alltså kunnat urskilja två olika diskurser, den 
stereotypa diskursen och den utmanande alternativa diskursen. Jag kan se den alternativa 
diskursen hos både den mobila redaktionen och fokusgruppen som jag intervjuat. Det är denna 
diskurs som utmanar den rådande stereotypa diskursen och med andra ord för en kamp mot 
den. Teorin bekräftar det jag sett i både artikelserien och fokusgruppsintervjun att det är den 
första stereotypa diskursen som dominerar. Den andra diskursen kan sägas bygga på den 
stereotypa diskursen som ett försök att komma tillrätta med de problem som finns i 
representationen av förorten. Den stereotypa bilden är trots försöken från den alternativa 
diskursen att upprätthålla en form av förändring den som vinner i slutändan. 

Sättet att behandla förorterna i media har skapat så många schablonbilder och stereotypa 
föreställningar att man utan att säga för mycket kan konstatera att det har blivit ett slags 
gemensam referensram i någon form av samhälleligt medvetande. I materialet syns spår av en 
form av underliggande ideologi som Irene Molina skulle kalla för rasifiering. Rasifiering grundar 
sig i olika förenklingar och kategoriseringar efter kön, klass och ”ras”. Man kan se att den mobila 
redaktionen styrs av en ideologi av detta slag trots att deras uppdrag är att gå emot sådana 
föreställningar. Det visar på svårigheterna att förändra diskursen eftersom ideologin gör det svårt 
att se något annat. Ideologier kan ofta vara så normaliserande att de omedvetet representeras i 
texter. Redaktionens kamp står mellan den rådande underliggande ideologin och deras uppdrag. 
Kampen står och väger mellan olika vardagsföreställningar om hur världen är förskaffad och att 
försöka se bortom ideologin. Rasism betraktas som en av samhällets ideologier och är 
huvudförklaringen till invandrares underordnade position. Genom rasifiering skapas ett ”vi och 
dom” och maktförhållanden artikuleras genom de socialt konstruerade kategorierna kön, klass 
och ras. Det blir viktigt att komma åt hur dessa föreställningar trängt in i människors 
undermedvetna och i samhällets institutioner för att kunna förändra diskursen och vårt sätt att 
prata om, tänka om och stigmatisera förorten. 
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