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Titel  

Hageby, en idyll eller ett ghetto? 
En granskning av medias roll i stigmatiserandet av förorter på lokal nivå. 
 
 
 
Sammanfattning 

 
I Norrköpings lokala dagstidningar Folkbladet och Norrköpings tidningar har det under en period pågått en debatt kring 
förorten Hageby. Debatten har skapats av Folkpartiets medlemmar som hävdat att Hageby är på väg mot samma riktning 
som de franska förorterna. Med detta syftas det på händelsen då franska ungdomar från förorterna gjorde revolt och 
startade kravaller runt om i landet.   Detta utspel har skapat en stor debatt i tidningarna. Hagbyborna och företrädare för 
Hageby så som föreningen Ditt Nya Hageby rasat mot uttalandet. I detta arbete ska jag med hjälp av diskursanalys analysera 
innehållet i två lokala Norrköpings tidningar för att se hur bilden av Hageby framställs. Genom att analysera materialet vill 
jag försöka få en bild av utfallet i debatten. Jag vill även knyta an den rådande diskursen om Hageby till en mer 
övergripande nationell nivå, genom att sammankoppla med den forskningen som redan finns i dag. 
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Förord 
Ett stort tack till min handledare Catarina Lundqvist som har gett mig vägledning och ett enormt stöd 
under arbetets gång.  Jag vill även tacka Björn Wendin på Integrationsverket som har visat ett stort 
intresse för mitt arbete samt gett mig goda idéer till förbättring av materialet.  
Sist men inte minst ett stort tack till mina nära och kär - Mamma, min lilla syster Sima, Rickard för att 
ni finns och motiverat mig att vilja fortsätta med studierna i alla väder.  Och ni som varit med från 
början av arbetet under lässtunderna i biblioteket till avanceringen över till datasalen, tack för idéerna, 
hjälpen och framförallt alla trevliga fikapauser. Främst Monica och Anna… Tack  
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Inledning  
I stora delar av Sverige är begreppet förort kopplat till olika negativa associationer. Det är oftast 
kopplat till begrepp som segregering, kriminalitet och utanförskap. Ett bra exempel på detta är bland 
annat de återkommande löpsedlarna på Sveriges största tidningar. Vi har under senare år kunnat läsa 
mängder av rubriker som beskriver förorter som farliga platser att vistas i och skildrar de som är 
boende i dessa områden som bidragstagare eller kriminella, icke svenska personer som lever utanför 
det svenska samhällets regler och normer. Detta är något som även sker på lokala plan. Även i de 
lokala dagstidningarna står det ofta negativa artiklar om förorterna och om hur dessa områden är 
drabbade av kriminalitet och fattigdom. Om man tar exemplet Hageby i Norrköping kan man se att 
det ofta står om den höga brottsstatistiken, invandrarandelen eller det sociala bidragstagandet som 
råder. Publiceringen om förorten Hageby är alltså ofta negativ. Och denna form av publicering av 
förorter är något som sker på både på lokalt och på nationellt plan.  
 
Hageby är en liten förort som ligger i Norrköping. Trots detta har det skapats stora rubriker i de lokala 
dagstidningarna i Norrköping. Ofta har det handlat om Våld, droger, kriminalitet och segregering. För 
många av Norrköpingsborna är Hageby klassad som ett lågstatus ghetto och ett område man helst inte 
vill flytta till.  
 
Jag har för avsikt att i denna uppsats titta närmare på detta fenomen som kallas förort och försöka 
göra en djupare analys av hur debatterna i media har gått kring förorter och individerna som är bosatta 
i den, och hur denna bild har skaptast genom åren. Detta fenomen är en nationell fråga, men jag tänker 
göra ett nedslag på ett lokalt plan och titta på stadsdelen Hageby. 
 

Syfte och frågeställning  
Mitt syfte med detta arbete är att med hjälp av diskursanalys analysera innehållet i två olika lokala 

Norrköping dagstidningar för att se hur bilden av förorten Hageby framställs. Genom att analysera 

materialet vill jag försöka få en bild av utfallet i debatterna. Vilka är de olika aktörerna i debatten och 

hur beskriver de sin bild av den rådande situationen i Hageby? Upplever de boende i Hageby som har 

fått komma till tals i media att de känner igen sig i den bild som media och politiker beskriver? Jag ska 

närma mig debattens båda parter för att se vilket utfall jag får. Jag vill även knyta an den rådande 

diskursen om Hageby till en mer övergripande nationell nivå, genom att sammankoppla med den 

forskningen som redan finns idag. 

 
Utöver mitt syfte har jag skapat frågeformuleringar som är kopplat till mitt arbete och som är tänkt ska 
hjälpa mig att närma mig mina svar på ett mer precist sätt. 
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- Hur ser debatten ut angående Hageby i de lokala tidningarna? 

- Vilka bilder är det som presenteras av Hageby? 

- Vilka står bakom debatten om området? 

- Hur påverkar denna debatt livet i Hageby, enligt dem som av media fått komma till tals i 

debatten? 

- Hur påverkar reaktionerna på debatten livet i Hageby, enligt Ditt nya Hageby? 

- Hur ser den rådande diskursen ut angående förorter på nationell nivå i media idag? 

- Vilka motreaktioner har skapats på lokal nivå? 

 

Den sista frågan i frågeställningen tänker jag belysa genom att granska en förening i Hageby som 

heter Ditt nya Hageby. Denna förening kan man se som ett svar från Hagebys sida på all den debatt 

som väckts kring området i media.  

 

Disposition  
I arbetets första del kommer jag att presentera mitt val av olika teorier och metod i arbetet. Det vill 
säga syfte, frågeställning, metod, empiriskt material samt förklara vilka olika teorier jag har valt och 
varför. Därefter kommer jag att inleda med min analys som jag har framställt. Analysens första del 
heter den negativa bilden av förorten och del två den positiva bilden av förorten. Därefter kommer en 
sammankoppling av dessa två delar av analysen och konsekvenserna kring dem. Sista delen av arbetet 
tar upp media och granskning av media. Därefter kommer jag att knyta an mitt arbete till de olika 
teorierna som jag har pekat på och på så sätt ge en avslutning till arbetet. 
 

Metod  

Diskursanalys, diskursteori 
Jag kommer att använda mig av diskursteori, som har Laclau och Mouffes som företrädare. En diskurs 

är ett bestämt sätt att uppfatta och tala om vår verklighet. Det är hela det regleringssystem som finns 

för att dela upp olika aspekter av våra sociala liv in i olika fack. En diskurs är det som sätter gränser för 

vad som kan sägas inom vilket område och vad som inte kan få plats i samma område 1 Diskursen har 

alltså makten att begränsa och bestämma över vilken plats olika sociala områden kan få. Den diskurs 

analytiska teorin säger att vi alltid får vår verklighet genom språket. Vi skapar med vårt språk 

representanter som inte är avspeglingar av verkligheten, utan som konstruerar och skapar vår 

                                                   
1 Göran Bergström, Kristina Boréus – ”Textens mening och makt”, Studentlitteratur, Lund 2005   s.225 
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verklighet. 2 Vårt språk är alltså den maskin som skapar vår sociala värld. På samma sätt skapas även 

vår sociala identitet och sociala relationer. Därför påverkar alltså en diskursiv förändring hela våra liv 

och verklighet. Den förändrar och reproducerar det som vi känner till som verklighet. 3

 

Inom diskursanalysen enligt Lacalau och Mouffes teori finns det diskursiva fältet.  För en diskurs 

konstitueras alltid utifrån det som den utesluter. Det yttre är det som hotar att skada diskursen. Det 

finns element runt omkring diskursen som inte fått sina betydelser fixerade, och dessa försöker 

diskursen att göra mer entydiga genom att minska deras betydelse. Diskursen försöker göra dessa 

element till moment. Men detta är något som aldrig helt kan avslutas. En viktig punkt i diskursen är 

nodalpunkten, nodalpunkten är privilegierade tecken kring vilka de andra tecknen får sina betydelser. 

Vissa element är mer öppna för tillskrivningar än andra och dessa kallas för flytande signifikanter. Det 

är dessa flytande signifikanter som de olika diskurserna försöker ge mening åt på sitt eget sätt.4  Detta 

kallas för en diskursiv kamp.    

 

Inom diskurs analysen ser man att språket är strukturerad i vissa mönster och allting som vi säger har 

sin plats någonstans i dessa mönster. Bland dessa konstruktioner finns olika sociala områden och med 

hjälp av diskursanalys kan man analysera dessa mönster och deras rörelser.5  Allting som vi känner vid 

har alltså sin egen plats i ett diskursivt fält som formar vår verklighets uppfattning. Det vi ser, rör och 

tar på i vår vardag är alla symboler som tillsamman bildar detta fält. Diskursanalys är en kritisk 

inställning till kunskap som vi tar för givet. Den kunskap som vi har om vår värld är inte en spegelbild 

av verkligheten, utan enbart olika sätt att kategorisera vår världsbild. 6

 

I min analys kommer jag att använda mig av diskursanalys som metodredskap. Genom att kartlägga 

olika tecken och element samt nodalpunkter i diskursen ska jag försöka få en överblick över det 

diskursiva fältet som finns i debatten. Jag ska leta efter tecken och element som jag anser är 

främmande eller återkommande och försöka se deras samband med den rådande diskursen. 

 

 

 

 

 

                                                   
2Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips ”Diskursanalys som teori och metod”, Studentlitteratur, Lund 2000 s.15 
3 Ibid.   s.16 
4 Ibid.   s.33 ff. 
5  Ibid.   s.7
6 Ibid.   s.11
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Empiriskt material  
Det har under en längre period pågått en debatt om stadsdelen Hageby i massmedierna och åsikterna 

har gått vida isär om Hageby är ett farligt område som är drabbat av kriminalitet och fattigdom, eller 

om denna bild bara är producerad av massmedia och politiker som försöker vinna röster i Hageby. Jag 

har valt att titta på alla publikationer i tidningarna NT (Norrköpings tidningar) och Folkbladet som har 

haft med Hageby som stadsdel att göra under den senaste 6 månaders perioden. Perioden jag har valt 

är från november 2005 till april 2006. Sammanlagt har jag 30 artiklar och jag har valt att ta lika många 

från varje tidning. Artiklarna jag har valt har varit debattartiklar skrivna av olika politiker, reportage 

som har gjorts av journalister och även många insändare från boende i och runt omkring Hageby. 

 

Dessa artiklar har jag läst igenom och ur varje har jag valt ut vissa element och tecken som jag har 

ansett vara återkommande, främmande eller avvikande i debatten. Vidare har jag försökt att se hur 

dessa olika element och tecken bildar ett mönster tillsammans och om de bildar några särskilda 

kategoriseringar och vem som i så fall får representera varje sådan kategori i debatten. Jag har försökt 

att se om det har funnits någon aktör bakom de olika kategorierna och vilka dessa aktörer har varit. 

Vidare har jag försökt att upptäcka hur dessa aktörers karaktärer bildas och formas i de olika texterna.   

 

Jag kommer även att titta närmare på ett projekt som har pågått under en tid i Hageby, som kallas Ditt 

nya Hageby. Detta projekt kan eventuellt ses som ett svar på den negativa bild som ges av Hageby som 

förort, eftersom detta är ett projekt som ämnar hjälpa och stödja Hagebyborna och skapa ett bättre 

Hageby för alla de boende. 

 

Förorten 
Under efterkrigstiden var Sverige i stort behov av rörlig arbetskraft och det fanns även ett stort 

problem med bostadsbrist. Regeringen beslöt därför att lösa bostadsbristen genom att bygga en miljon 

lägenheter.7 1959 byggdes det första höghusområdet Vällingby i Sverige. Detta exempel följdes snabbt 

runt om i hela landet. Förorten var under denna period ett begrepp som var positivt laddad, det skulle 

stå för integration, modernitet och framtidstro. Men medierna var kritiska till området och bygget fick 

mycket kritik för att vara fult och grått. Den stora kritiken mot förorterna då var att husen inte var 

färdigbyggda när de boende flyttade in, och man beskrev lekplatserna på gårdarna som farliga 

byggnadsarbetsplatser.  

                                                   
7 Sophia Lövgren - ”Att skapa ett framtidens folk” Governmentality och miljödiskurs o modern svensk bostads politik: 
miljonprogramsområdet navestad. Motala 2002 s.58 ff.
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Sedan dess har förorten ständigt varit under kritik och blivit ifrågasatt. Perspektiven och styrkan har 

varit olika, men kritiken alltid negativ.8 Idag handlar mest diskussionerna om den ökade kriminaliteten 

och socialt utanförskap.9

 
Förorterna kallas bland annat även för miljonprogram och betongförorter. Dessa är begrepp som alla 
är negativt laddade i vårt samhälle.10 Dessa områden har fått en stämpel som platser som lider av 
ekonomisk pressade människor och utanförskap. Ofta är även majoriteten av dessa människor som 
har en annan estnisk bakgrund än svensk. Hageby i Norrköping är ett sådant område som i media har 
fått rykte om sig att vara ett bostadsområde där kriminalitet och fattigdom råder och andelen 
”invandrare” är hög. Det man läser om i tidningarna handlar ofta om vad journalister och politiker har 
för åsikter om området. Det handlar sällan om vad Hagebyborna anser om sitt bostadsområde. Detta 
kan man kalla för interna och externa genrebilder. De interna kommer från dem som är bosatta i 
området och de externa är journalister och politiker och övriga som inte är bosatta i Hageby.11  Detta 
är något som har visat sig även i denna analys som jag kommer att presentera i mitt arbete.  
 

Teorier 

Socialkonstruktionism  
Socialkonstruktionism är en väldigt omstridd beteckning och det finns ingen ömsesidig 
överenskommelse om vad begreppet står för och betyder. Även angreppssätten är otydliga, men det 
finns fyra punkter som kan binda ihop fältet.  Människor har en kritisk inställning till verkligheten och 
självklar kunskap. Man är medveten om att världsbilder inte speglar verkligheten, utan är skapta för att 
vi ska kunna kategorisera dem.  Del två är att den syn som vi har på omvärlden är kulturellt och 
historiskt präglad. Det betyder att den med tiden kan komma att förändras. Del tre är att kunskap och 
social interaktion hänger samman. Kunskap byggs upp i sociala processer och därmed skapas 
gemensamma sanningar. Sista delen bygger på samband mellan kunskap och social handling. Det 
betyder att i en världsbild blir vissa former av agerande tillåtna medan andra inte är tillåtna, och denna 
ordning kan vara olikt i en annan världsbild.12 Vår verklighet skapas alltid genom språket, med hjälp av 
språket så kan vi skapa en världsbild som kanske inte speglar verkligheten, utan mer får representera 
den.  
 
Alla teorier som jag har valt att ta med är i grunden socialkonstruktionistiska. De bygger på en viss 
förståelse av omvärlden och visar att människor placeras in i olika kategorier och fack och stämplas på 
så sätt i olika sammanhang som ”avvikare” och i andra sammanhang som ”passande”. 
                                                   
8  Elizabeth lilja – ”Den ifrågasatta förorten: identitet och tillhörighet i moderna förorter” Byggforskningsrådet, Stockholm 
1999  s.40 
9  Ibid.) s. 47 
10 Pär Eliason - ”Förorten idag – en annan stad” Arkitekturmuseet, Stockholm 1999s.7 

11 Ibid.s.8 
12  Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips (2000)  11-12 
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Etnicitet 
I dagens svenska samhälle förekommer det dagligen diskriminering av olika etniska grupper, både på 

ett medvetet och omedvetet plan13. Hageby är en stadsdel som bebos av många människor som har en 

annan etnisk bakgrund än svensk. Därför är det viktigt att se hur denna faktor påverkar diskursen om 

Hageby. En annan orsak till varför etnicitet är en viktig aspekt är att begreppet förort under senare tid 

har sammankopplats negativt med begreppet invandare. ”Invandrare” och förort går numera hand i 

hand med kriminalitet. Jag vill visa att begreppen kriminalitet och invandrare inte är ord som naturligt 

sammanfaller med varandra utan är socialkonstruktionistiskt skapade. 

 
Etnicitet handlar om grupprelationer och klassificering av människor. Etnicitet skapas i samband med 
möten mellan olika människor och sociala sammanhang. Etniska grupper karakteriseras av människor 
som anser sig själva vara annorlunda från majoritetsbefolkningen eller anses vara annorlunda av 
majoritetsgruppen.14 Etniska grupper brukar vara avskilda men står alltid i kontakt med andra etniska 
grupper. Och det är just på grund av en sådan kontakt med andra grupper som individerna kan skapa 
den egna gruppen15. En viktig grund för etniciteten är att det vilar på ett systematiskt åtskiljande mellan 
vi och dem.  16 Den etniska gruppen definieras alltså genom sitt förhållande till andra grupper och visar 
sig genom sina gränser.17  Men termen etnicitet har även en flytande karaktär. Det betyder att när en 
människa från en enisk grupp rör sig över flera sociala sammanhang i olika delar av staden så förändras 
dennes etniska tillhörighet.18  Detta kan man göra då etniska gränser är sociala gränser och inte 
nödvändigtvis territoriella19.  Men vissa etniska grupper har ett utseende som gör det svårare för dem 
att smälta in i majoritetsgruppen, och överge sin etniska grupp även om de själva ville20.  
 

Stigmatisering  
Varje samhälle har sina medel för att kategorisera in människor i olika grupper och sedan förse dem 

med information om vad som är normalt inom gruppen och vad som är avvikande. Vi vet på ett 

ungefär vilka sorters människor som rör sig i olika sociala områden och hur vi ska klassificera dem. 

Om en människa i vår närhet har en egenskap som gör honom till en avvikare på någon punkt kan 

man tala om en stigmatisering. Stigmatisering är en företeelse som gör individen uppmärksammad på 

ett negativt sätt, viket gör det svårt för denne att assimileras i sin omgivning. Denna avvikelse är oftast 

något som har en negativ påverkan på individens liv i det samhälle där han anses vara avvikande. 21 I 

                                                   
13 Justitiedepartementet ”Mediernas vi och dom” SOU rapport 2006 s.10 
14Thomas Hylland Eriksen, ”Etnicitet och nationalism” Nya Doxa, Falun 1998 s.10 ff. 
15  Ibid.  s.19 
16 Ibid.   s.28 
17 Ibid.   s.53 
18 Ibid.   s 30 
19 Ibid.   s.54 
20 Ibid.   s.14 

21 Erwing Goffman, ”stigma”, digitaltryck ab, Göteborg, 2003 s.10 ff. 
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och med att det står negativa kommentarer om förorterna i dagstidningarna och att olika politiker 

skapar rapporter som fångar förorterna i samhällets fokus i ett negativt avseende så skapas det en 

stigmatisering av både förorter och de som bor i förorterna. 

 

Teorin om strukturell diskriminering 
Det finns tre olika typer av diskriminering. De består av individuell, institutionell och strukturell 

diskriminering. Strukturell diskriminering kan definieras som att det stora majoritetssamhället 

förtrycker och stigmatiserar vissa etniska, eller religiösa grupper. Detta är något som kan vara synligt 

eller dolt och oavsiktligt.22 Vissa institutionella praktiker som inte ämnar vara diskriminerande har ändå 

den effekten. Och eftersom dessa institutioner är omedvetna för deras praktikers effekter är de 

förbundna med förnekande, vilket är en mekanism som bidrar till reproduktionen av diskriminering. 23 

Denna typ av diskriminering är svår att hitta och sätta fingret på, men det är just den typ av den 

struktur som den har som vidmakthåller många former av diskriminering i samhället. Medierna är idag 

ett element i det system som bygger upp diskriminerande strukturer i samhället. Genom att det inom 

media inte finns många människor från andra etniska grupper än den svenska producerar och 

reproducerar olika journalister ett synsätt på olika områden som de själva inte har någon förståelse av. 

Och i vissa fall anser många olika etniska grupper som blir ”avbildade” i media att den bilden som 

förmedlas om dem inte stämmer överens med deras verklighet.24

 

Tidigare Forskning  
Nyligen gjorde Integrationsverket i samarbete med TCO (tjänstemännens central organisation) och 
tidningen Gringo en undersökning bland boende i 3 olika förorter i Sverige. Hjällbo i Göteborg, 
Rinkeby i Stockholm och Rosengård i Malmö. Denna undersökning gjordes bland 334 person och 
skedde i form av telefonintervjuer.  Urvalet skedde slumpvis efter urval av telefonnummer och det var 
även slumpmässigt vem i hushållet som fick svara på frågorna. Intervjuerna skedde dock endast på 
svenska.  Resultatet i undersökningen visade att nästan hälften av de boende i dessa områden ansåg att 
deras förorter skildras på ett negativt sätt i media. De boende höll ej med den bild som media gav av 
förorter och dem som levde där. De boende svarade att media inte bara skapade en negativ bild av 
förorterna utan även dem som bor där. Särskilt negativt ansåg de boende att ”invandrar” killar och 
tjejer skildras.  Killar från förorten skildras ofta som farliga och kriminella och tjejerna som förtrycka. 
Undersökningen visade att de boende ansåg att bilden som media skapat direkt och indirekt påverkar 
deras chanser ute i arbetslivet och i övriga samhället på ett negativt sett.25  Detta fenomen 

                                                   
22 Justitiedepartementet ”Mediernas vi och dom” SOU rapport 2006 s.11 
23 Ibid.  .12 
24 Ibid.  s.15 
25 Integrationsverket, tidningen Gringo och TCO - Rapport om bilden av förorter, s.5ff 



 8

(stigmatisering av förorter) går att läsa om i ytterligare en rapport från Integrationsverket denna gång i 
samarbete med Riksantikvarieämbetet. I Miljon program och media beskrivs det hur stigmatiseringen av 
förorterna har varit en lång process som hela vägen tillbaka till begynnelsen av bygget. När förorterna 
först byggdes var de den moderna tidens ideal bostadsområden som skulle lösa de många sociala 
problem som fanns i samhället. Men ända sedan de första moderna förortsborna flyttade in i sina 
bostäder har media ständigt varit kritisk mot området. Många problem började då bygget inte var 
färdigt när de första invånarna flyttade in.  Lekplatserna kring dessa områden ansågs vara farliga 
lekplatser. Ända sedan dess har förorter granskats på många olika sätt och det har alltid varit på ett 
negativt sätt. Motivet för kritiken har dock skiftat under tidens lopp.  Denna ständiga kritiska 
uppmärksamhet av förorterna har skapat en stigmatisering av platserna26 Denna stigmatisering skapas 
och upprätthålls av olika mekanismer i samhället. I en rapport från statens offentliga utredningar som 
heter Mediernas vi och dem går det att läsa mer om detta ämne.  Denna rapport granskar media som en av 
dessa mekanismer som skapar, och upprätthåller olika diskriminerande normer och traditioner. Detta 
beror enligt rapporten till störst del på att journalistkåren är en mycket homogen grupp, där 
majoriteten av de anställda har samma etniska bakgrund (svensk) och har därmed liknande 
livserfarenheter och social bakgrund27.   
 
I mitt arbete tänker jag använda mig av den tidigare forskningen som har gjorts om förorter som stöd 
att luta mina resonemang mot och även för att förtydliga med exempel sådant som jag själv inte haft 
möjligheten att utföra i detta arbete. Exempel på detta är de intervjuer som gjordes med de boende i 
förorterna som Integrationsverket gjorde i samarbete med tidningen Gringo och TCO.   

Analys 

Två olika bilder av verkligheten 
När jag analyserade mitt material och arbetade fram de olika kategorier som jag byggt upp mitt arbete 
kring upptäckte jag ganska snart ett återkommande mönster i det empiririska materialet.  Jag upptäckte 
två olika fält som var varandras motbilder och som konstant låg i fejd med varandra genom att ge en 
varsin bild av Hageby och den rådande situationen där och de bilderna är varandras motsatser. Dessa 
två verklighets bilder har kommit att skapa en grund för mitt arbete att bygga vidare på. 
 
Mitt empiriska material som jag analyserat har bestått av trettio artiklar från två av Norrköpings 
dagstidningar, Norrköpings tidningar (NT) och Folkbladet. Utfallet i dessa artiklar har jag indelat in i 
två olika kategorier, som jag anser att analysen har resulterat starkt i. Kategori nummer ett har jag valt 
att kalla för den externa gruppen och kategori nummer två har jag valt att kalla för den interna 
gruppen. Dessa grupper representeras och består till större delen av: 
 
1. Den externa gruppen, extern genre bild, Journalister och politiker 
                                                   
26 Riksantikvarieämbetet, Integrationsverket – ”Miljonprogram och media, föreställningar och människor och förorter”     
Trelleborg 2000 s.11 
27 Justitiedepartementet ”Mediernas vi och dom” SOU rapport s.22ff 
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2. Den interna gruppen, intern genre bild, de boende 
 
 
Jag har övervakat en debatt som har pågått kring Hageby i dessa två tidningar som jag tidigare nämnde. 
Debatten handlar om att Hageby enligt vissa politiker (främst Folkpartiet i dessa artiklar) är ett 
utanförskapsområde som man har låtit förfalla på senare år, och där det nu mest råder arbetslöshet och 
segregering. En motbild presenteras av de boende i området som vill påstå att dessa politiker ger en 
falsk bild av verkligheten med sådana uttalanden. Jag kommer att presentera den externa bilden som 
jag har analyserat i första kapitlet. I kapitel två kommer jag att lägga fram den interna bilden av 
förorten som lyfts fram i analysen. Utöver dessa två kategorier finns det även underkategorier som går 
att placera i dessa fack. Huvud ”under” kategorierna heter: Media och Politiker, De boende, 
reaktioner, konsekvenser och verklighet och politisk diskurs.  
 

Den externa gruppen  
Kategori nummer ett kommer jag att presentera som den externa genre bilden eftersom den 

presenteras främst av politiker och journalister. Den externa genre bilden målas upp i de båda 

dagstidningarna främst av förespråkare för Folkpartiet i Norrköping. De har kommit till tals i debatten 

med olika artiklar för att diskutera Hageby och Hagebyborna situation. Deras utgångspunkt har varit 

att Hageby är ett utanförskapsområde som har förfallit och det är upp till regeringen att hjälpa Hageby 

att komma på fötter igen. Det som har varit utmärkande för denna kategori är att det är den drivande 

motorn i debatterna kring Hageby. Denna sida har väckt denna debatt som finns i tidningarna med 

hjälp av att gå ut med uttalanden som har väckt starka åsikter och motreaktioner. Politikerna som 

kommer till tals i debatten menar att Hageby har förfallit på ett sådant sätt att man har svikit området. 

Politikerna menar att området nu är hårt drabbad av arbetslöshet, fattigdom, invandrare och 

kriminalitet. Journalisten Susana Beskow Norgren från Folkbladet har i en artikel citerat Folkpartiets 

Mauricios Rojas där han säger följande: 

 

”Hageby har sedan 1990 förfallit på ett otroligt sätt. Det är ett misslyckande och ett 
svek, menar Mauricio Rojas.” 28  

 

Mauricios Rojas anser i citatet ovan att regeringen har svikit och misslyckats med Hageby. Han pekar 
tillbaka på 1990 talet och underförstådd är att det är de beslutsfattande organen som leder Sverige som 
han syftar på och kritiserar. Att peka på ett särskilt bostadsområde ”Hageby” som exempel på att 
regeringen missköter sina uppgifter som tillexempel att skapa arbeten och förbättra integreringsfrågor 
är något som är återkommande i Folkpartiets argument och resonerande. Nedan följer ännu ett 

                                                   
28 www.Folkbladet.se 2006-01-20 Rubrik: Ett svek och misslyckande 

http://www.folkbladet.se/
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exempel på uttalanden från Folkpartiets medlemmar. Denna gång är det Mauricios Rojas, Mathias 
Sundin och José kimenga som skriver följande i en debatt artikel i NT:  
 

”Hälften av de boende i Hageby har inget jobb att gå till, och som vanligt är det 
invandrade personer som drabbats hårdast. Hur mycket mer utanförskap klarar 
Hageby?  29

 

I citatet av Mauricios Rojas kan man läsa att han anser att det finns ett samband mellan arbetslöshet, 
utanförskap och ”invandrare”. Jag anser att detta är en korrekt spegling av arbetsmarknaden där många 
människor som härstammar från andra etniska grupper än den svenska diskrimineras och har stora 
problem med att få arbeten, trots att de har den kompetens som krävs. Men detta är inget som enbart 
drabbar människor från förorter utan jag anser att det är ett problem som finns utbrett över hela 
samhället. Nedan följer ett citat från en debatt artikel som man kunde läsa i Folkbladet. Den är skriven 
av Mauricios Rojas, Mathias Sundin och José Kimenga. 
 

”Hittills har ingen bemött oss i sak och sagt att vi har fel, att det inte är så hög 
arbetslöshet, eller så många som lever på sociala bidrag, däremot är de upprörda över 
att vi säger det, skriver Mauricio Rojas”  30  

 

Mathias Sundin säger i sitt utsägande att ingen har motbevisat dem angående deras åsikter och 
resonerande kring arbetslösheten och det faktum att så många är beroende av socialbidrag i Hageby. 
Detta anser jag beror på att i likhet med det förgående citat, så pekar Folkpartiet på existerande 
problem som vi har i dagsläget över stora delar av Sverige och tillämpar dem specifikt på Hageby. 
Folkpartiet överdriver och förstorar ett nationellt problem och sedan applicerar den på ett särskilt 
område.  
  
 
Alla citat ovan är hämtande från utsagor som har gjorts från medlemmar från Folkpartiet. Det är de 
som utgör de mesta av uttalandena från den externa gruppen. I dessa citat har de gjort sin tolkning av 
situationen i Hageby och går ut med dem i massmedia och på så sätt skapar den debatt som finns. De 
beskriver en krissituation som de anser existerar i området men som inte det har gjorts något för att 
lyftas fram och lösas och Folkpartiet tar därför på sig ansvaret att gå ut med denna information till 
allmänheten. Folkpartiet verkar dock vara medvetna om den irritation som finns riktad mot dem från 
de boendes håll. Mauricios Rojas skriver att folk är upprörda på grund av att de tar upp de 
samhällsproblem som finns i området, men han visar på att de inte har några intentioner på att lägga 
ner den debatt som väckts, utan att de är inne på ett spår som fler borde följa. 
 

                                                   
29 www.nt.se Rubrik: 2006-01-19Det är dags att bry sig om Hageby  
30 www.Folkbladet.se 2006-02-18 Rubrik: De styrande har skapat klyftorna 

http://www.nt.se/
http://www.folkbladet.se/
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Ett viktigt inslag i debatten som Folkpartiet vilar sina åsikter på har väckt mycket starka reaktioner från 

dem som inte håller med Folkpartiet. Det handlar om det fenomen som inträffade i Paris, då 

ungdomar från förorterna gjorde revolt och startade kravaller runt om i landet. Upploppen startade i 

samband med att två ungdomar dog efter att ha blivit jagade av polisen.31  De som medverkade i 

upploppen vandaliserade och brände upp bilar, byggnader och gick till angrepp mot polisen. Dessa 

kravaller spred sig i många delar av Paris och i grunden låg de stora klasskillnaderna som råder i 

Frankrike32. Folkpartiet har i sina uttalanden pekat tillbaka på denna händelse för att ge en riktning åt 

vilket håll de anser Hageby är på väg. De anser att Hageby kan jämföras med de franska förorterna. 

Journalisten Sara Schuldt från Folkbladet har citerat Folkpartiets Mathias Sundin följande text: 

 

”Hageby går mot att bli ett framtida Parisinferno…” 33  

 

Ovanstående text är hämtad från en debatt artikel i Folkbladet skriven av Folkpartiets Mathias Sundin.  
 

”Vi förstår att det är jobbigt med alla negativa rapporter om Hageby, men om inte 
problemen uppmärksammas så kommer det inte heller lösas. Vi ser att Hageby och alla 
andra utanförskapsområden har precis samma grundläggande problem som 
utanförskaps områden i Frankrike. Tyvärr är utvecklingen i Sverige, Norrköping och 
Hageby negativt. Vi går mot en Fransk situation.”34

 

Mathias Sundin menar att precis som i de franska förorterna så kommer även utvecklingen i Hageby 
att även gå mot upplopp och vandalism. Utvecklingen kopplar han till den globala kontexten där han 
pekar på att Sverige, Norrköping och Hageby är en del av Europa. Denna globalisering minskar 
avståndet mellan olika nationer både fysiskt och kulturellt. Det innebär att vi känner en viss närhet till 
de Franska förorterna och kan relatera till de händelser som sker där.  
 

I ovanstående citat erkänner Mathias Sundin att det finns en distinktion mellan dem och de boende 

när det gäller åsikterna om att publicera negativa texter om Hageby.  Men han menar att det är viktigt 

att uppmärksamma problemen för att kunna lösa dem. Han knyter även an Hageby till en globaliserad 

diskurs om förorter och pekar mot ett område i Europa där det råder stora sociala problem i 

förorterna. I denna jämförelse anser jag finns en varning och en hotbild. Varningen är den att folket 

bör ”vakna” upp och hotbilden målar upp det scenarier man har att vänta sig i framtiden om inte 

problemen uppmärksammas på en gång.   

 

                                                   
31 www.presstext.se  Sök datum: 2005-10-29  31 www.Folkbladet.se  
32 www.tv4.se Publicerad den 6 november 2005-10-20 

33 www.Folkbladet.se 2005-12-01 Rubrik: En provokation som heter duga 
34 www.Folkbladet.se 2005-12-02 Rubrik: Vi pekar inte ett finger mot folk i Hageby 

http://www.presstext.se/
http://www.folkbladet.se/
http://www.tv4.se/
http://www.folkbladet.se/
http://www.folkbladet.se/
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Folkpartiet har haft den inställningen i debatten att man måste vakna upp till verkligheten och sluta 

blunda för problemen som finns. Det har sagts i artiklarna att de förstår att Hagebyborna är upprörda 

efter alla dessa negativa rapporter, men det är en sanning som måste sägas. De anser att de är 

budbärarna av denna sanning. Här är vad Mathias Sundin anser om den kritik som har framförts mot 

deras uttal om Hageby av bland annat föreningen Ditt nya Hagebys ordförande Bernt Schneider. 

Texten är hämtad från Folkbladet och är en debatt artikel skriven av Mathias Sundin.  
 

”… Men samtidigt skjuter Schneider budbäraren, Problemen är inte att vi talar om att 
sysselsättningen är låg och ohälsotalen är höga, problemet är att Sysselsättning en ÄR 
låg och ohälsotalet ÄR höga!” 35  

 

Jag anser att detta resonemang pekar på det faktum att Folkpartiet inte vill ha en diskussion om 

huruvida man förstorar de problem som finns i Hageby eller inte. Åsikten de har är att ett problem 

existerar och att man endast genom att tala om den kan lösa problemet. Han anser även att Folkpartiet 

är budbärarna för denna sanning som måste levereras.  

 

Att Folkpartiet gör ett sådant uttalande anser den interna gruppen är både stigmatiserande och 

självuppfyllande. För de som inte bor i Hageby och aldrig har varit i området och inte känner till 

området är dessa debattinlägg och artiklar den enda bild de kommer få av Hageby och livet i Hageby. 

Många gånger är media kunskaps förmedlare i vårat samhälle och ger oss kunskap om de områden 

som vi själva saknar, men de är också med och konstruerar och presenterar vår verklighet.36 De 

människor som aldrig varit i kontakt med detta område riskerar alltså i hög grad att låta texten i 

tidningen bli hans verklighet av livet i Hageby. Den verklighet som kanske inte delas av dem som 

själva är bosatta i området. Artiklarna och uttalandena är oftast negativt laddade och stigmatiserande 

för både Hageby och de som bor i Hageby. Det står ofta att området är ett utanförskapsområde där 

det råder stora sociala orättvisor och att området är bosatt av många arbetslösa.  Och detta är de 

boende i Hageby medvetna om. Citatet nedan ger ett exempel på detta medvetande hos de boende. 

 

”Det bor en massa vanliga människor här, men de syns inte i de här 
beskrivningarna…” 37

 

                                                   
35 www.Folkbladet.se 2005-12-02 Rubrik: Vi pekar inte ett finger mot folk i Hageby 

36 Ester Pollack - ”En studie i medier och brott” Stockholm: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, 
Univ, 2001  s.79 
37  www.NT.se 2006-01-21 Rubrik: Rut Roos längtade tillbaka till sitt Hageby 

http://www.folkbladet.se/
http://www.nt.se/
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I min analys har jag lagt märke till en återupprepning av denna stigmatisering av Hageby i många av 

de utvalda artiklarna. Området beskrivs ofta som ett utanförskapsområde och denna negativa diskurs 

är något som Folkpartiet försöker låsa fast hageby i.   

 

Folkpartiet har med sina uttalanden satt Hageby i ett fack och på sätt och vis befäst negativ kritik på 

området. Detta är något som Hagebyborna själva också har upplevt. Enligt de artiklar där de boende 

har fått komma till tals framförs åsikten att de upplever att det skapas en dålig bild av deras 

boendemiljö i allmänhetens ögon och att det skrämmer andra från att vilja flytta till Hageby. Följande 

har Hagebyborna sagt om stigmatiseringen av sitt område: 
 

”Det är inte alla vänner som kan förstå henne, de som bor i andra delar av stan kan 
tycka att Hageby inte är ett område där man kan bo…”.38

 

”Min bror bor i Haga och han undrar hur jag kan bo i ett ghetto…” 39

 

I citaten ovan kan man se att de boende är medvetna om att Hageby i andras ögon är ett 

problemområde som man helst bör hålla sig ifrån.  De boende ifrågasätts av sitt val av boende av släkt 

och vänner som inte bor där och som saknar insyn i området. De som bor i förorten har alltså i andras 

ögon valt att bo i ett stigmatiserat område. De boende i Hageby verkar enligt min tolkning av 

materialet behöva ursäkta sitt val av boende och ständigt försvara området de bor i så att de själva inte 

faller in i samma stigmatisering som Hageby. 

 

I debatten diskuteras det mycket kring den rapport som Folkpartiet har publicerat om olika områden i 

Sverige som de kallar för utanförskapsområden. I denna rapport beskrivs Hageby som ett av Sveriges 

ledande utanförskapsområden. Folkpartiet jämför området med bland annat Rosengård och Rinkeby 

två förorter i Sverige som är kända för att vara utsatta områden, präglade av arbetslöshet och 

kriminalitet och segregering. Att göra denna jämförelse med dessa två områden som i sin tur blivit 

stigmatiserade av media skapar en situation som inte ger särskilt stort utrymme för Hageby att befästa 

några positiva associationer till sitt område. Med sina uttalanden låser Folkpartiet fast Hageby i en 

diskurs som är präglad av negativa tecken och på så sätt gör det svårt att ändra på bilden som de 

försöker ge av området. Med hjälp av metoder som Stigmatisering och diskursivfastlåsning sätter 

Folkpartiet Hageby i ett fack som gör det svårt att bryta upp och ändra bilden till någonting positiv. 

Nedan följer exempel på hur det från Folkpartiets sida talas om ett stigmatiserat utanförskapsområde. 

                                                   
38 www.NT.se 2006-01-21 Rubrik: Rut Roos längtade tillbaka till sitt Hageby 
39 www.Folkbladet.se 2006-01-31 Rubrik: De trivs i Hageby 

http://www.nt.se/
http://www.folkbladet.se/
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De erkänner att det finns vissa positiva sidor med Hageby och det nämns att det finns en stor kraft, 

men att det negativa överväger och skapar ett område som det anser är utanför det övriga samhället. 

Alla citat är hämtade från samma artikel som är skriven av Mathias Sundin och José Kimenga. Artikeln 

är hämtad från Folkbladet.  

 

”Självklart finns det ljuspunkter, men den generella bilden är mycket negativ. Det så 
kallade ohälsotalet är för Norrköping 47 dagar, för Lindö 20 dagar och för Hageby 65 
dagar. Det är inte bilden av ett område som mår bra.” 40

 

”I Hageby finns en enorm kraft, men bristen på arbete leder till höga ohälsotal och ett 
permanent utanförskap.”41  

 
En fördel som den externa gruppen har är att de har tillgång till media och resurser att göra sin röst 
hörd på helt andra förutsättningar än de boende har. De boende har inte samma verktyg att sprida sitt 
budskap i det offentliga rummet. I analysen har (som jag tidigare nämnt) uppmärksammat att den 
externa gruppen består mestadels av politiker och journalister och de grupperna har som bekant 
tillgång till flera alternativa medel för att sprida sitt budskap bland offentligheten. Exempel på dessa 
verktyg är tidningar, tv och radio. Det vill säga media. Den större arenan för denna debatt äger alltså 
plats i det rum som styrs och kontrolleras av grupp ett.  Detta skapar en ojämn maktfördelning mellan 
de två olika blocken och gör den interna gruppen till den svagare i debatten. Detta tolkar jag som att 
spelreglerna bestäms av den externa gruppen som har möjlighen att bestämma vad som ska stå på 
agendan för dagen och hur problem formuleringarna ser ut. Om den externa gruppen vill ha en debatt 
i det offentliga så lämnar det över till den interna gruppen två alternativ. Att vara med i debatten och 
som i detta fall försvara sig och sitt område i debatten eller så kan de vara passiva i debatten.  

 

Nedan följer ett exempel på hur den externa gruppen avvisar en önskan från den interna gruppen om 
att inte bli inblandade i den debatt som styrs av kategori nummer ett. Deras önskan avslås med att den 
externa gruppen fortsätter att tala om just den frågan som interna gruppen bad om att få komma ifrån. 
Citatet nedan är hämtad från en artikel i Folkbladet och är skriven av journalisten Susana Beskow 
Norgren. 
 

”Många reagerar och säger ni talar illa om vårt område, ni stigmatiserar vårt område när 
ni säger att det bara finns så och så många arbetslösa. Men det är bra att vi pratar om 
problemet. Många utsatta områden har ett rykte som vi inte kan göra mycket värre 
säger Mauricio Rojas.42  

 

                                                   
40 www.Folkbladet.se 2005-12-02 Rubrik: Vi pekar inte ett finger mot folk i Hageby 
41 www.Folkbladet.se Rubrik: Vi pekar inte ett finger mot folk i Hageby 
42 www.Folkbladet.se 2006-01-20 Rubrik: Monica, jag känner mig inte ett dugg utanför 

http://www.folkbladet.se/
http://www.folkbladet.se/
http://www.folkbladet.se/
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Följande citat visar att det är Folkpartiet som är drivande i den debatt som väcks. Deras uttalanden 
provocerar fram en motreaktion. Artikeln är skriven för Folkbladet av journalisten Susana Beskow. 
 

”Knappt har debatten hunnit lägga sig efter oppositionsrådet Mathias Sundins utspel där han 
jämförde Hageby med de franska förorterna förrän han och Folkpartiets integrationspolitiska 
talesman Mauricio Rojas lägger fram rapporten (utanförskapet bryts inifrån) – Låt Hageby blir ett 
positivt exempel för hela Sverige.” .43

 

Jag anser att ovanstående citat visar på att Folkpartiet med Mathias Sundins uttalande och den rapport 
de har publicerat om utanförskapsområden visar att Folkpartiet eftersträvar en öppen debatt och på 
olika strategiska sätt väljer att skapa en sådan. Detta privilegium är inte någon grupp två (de boende) 
har tillträde till. De har inte samma möjlighet att kunna skapa en debatt om de är missnöjda med 
situationen som råder i området. Om de vill ha en debatt i det offentliga rummet är det inte självklart 
att den debatten kommer äga rum. I denna debatt har de mest fått komma till tals genom insändare där 
de ofta har försvarat sitt område.  
 

Eftersom grupp ett består av journalister och politiker får den gruppen en större roll i produktion, 
reproduktion och upprätthållelse av vår verklighet och det samhälle som vi känner till. Vi människor 
sätter så stor tilltro på vad journalistiken säger och ofta hinner/kan vi inte reflektera över allt som vi 
kommer över i vår läsning. Det krävs ett stort engagemang som läsare att ständigt vara kritisk till det 
man möter i media. Därför är det lätt att man tar medias bild av verkligheten som sin egen sanning. 
Följden blir att det som skrivs i dessa tidningar nu presenterar våra uppfattningar om det som finns i 
samhället, och dels hjälper till att upprätthålla och reproducera den ordningen vi skapat. Alltså är 
medierna medskapare av det som vi i samhället anser är normalt och önskvärt.44 Så när det i 
dagstidningar står rubriker som Hageby är på väg mot ett Parisinferno finns det stor möjlighet att det 
påverkar opinionen hos många människor som aldrig har varit i området.  
 

Den interna gruppen  
Den andra kategorin i arbetet har jag valt att döpa till den interna gruppen för att den presenteras 
främst av de boende i området. Det var denna grupp som i analysen var motbilden till den externa 
gruppen och fick kämpa på för att få sin bild av verkligheten uppmärksammad. 
 
I min analys har jag lagt märkte till att de boende som kommer till tals i debatten upplever sitt område 

som väldigt trivsamt med bra miljö och en bra närhet till service. Deras åsikter trycks i form av 

insändare och reportage. Den bilden de målar upp av Hageby går helt och hållet mot den bilden som 

Folkpartiet ger av området. Enligt de boende är Hageby en plats där de boende trivs i och vill bo kvar 

på. Många har bott i området i flera år och kan inte tänka sig att bo någon annanstans. Många boende 
                                                   
43 www.Folkbladet.se   2006-01-20 Rubrik: Ett svek och misslyckande 
44  Ester Pollack  (2001) s. 78 ff.  
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berättar om det stora sociala nätverk som de har och den värme och gemenskap som finns. Hageby 

beskrivs som ett område där barnen kan växa upp och där de boende är trygga och säkra. Nedan följer 

exempel på citat från de boende som har fått komma till tals i debatten, där de beskriver vilket område 

de anser att Hageby är. Citatet är hämtat från en insändare i Folkbladet skriven av Elise Rydman som 

både bor och jobbar i Hageby.  

 

”Jag har själv bott i Hageby sedan 1973 och trivs bra här: Det är nära till stan, nära till skogen, 
nära till vårdcentral och nära till Hagebycentrum. Hagebycentrum fyller dessutom en viktig 
social funktion. Går man dit träffar man alltid människor att hälsa på, att samtala med. Det 
råder en vänlig atmosfär i Hageby. Det är inget fel på den yttre miljön i Hageby. Området är 
mer mångfacetterat än flera andra stadsdelar i Norrköping. …”. 45

 

Citatet ovan beskriver Hageby som en harmonisk plats där människor kan ha närhet till service, natur 
och socialt umgänge. Det beskriver att en boende kan under en lång period bo i Hageby och trivas 
med sitt val. Området beskrivs som en mångfacetterad plats som innefattar många av de sociala 
funktioner som krävs för att kunna leva ett bra liv och trivas med sin bostadsplats. Det verkar som om 
den ekonomiska situationen i Hageby upplevs på ett positivt sätt av de boende. Det som är 
utmärkande när de beskriver sitt bostadsområde är inte socialt misär utan ett attraktivt område. 
Följande citat är hämtat från en artikel skriven av journalisten Susana Beskow för Folkbladet och den 
understryker det resonemang som jag vill lyfta fram kring att de boende trivs bra i Hageby.  
 

   ” Jag valde att flytta till Hageby, jag känner mig inte ett dugg utanför. Här finns allt inom 
gång avstånd: stan, tandläkare, vårdcentral, p-plats utanför min uteplats. Det är lugnt och 
skönt och aldrig något bråk…”. .46

 

Även i följande citat kommer en boende till tals i debatten. Denna artikel är skriven av journalisten 
Annicka Sverker för Folkbladet.  
 

”… Fördelarna är så många tycker hon. Affärer, skola och vårdcentralen finns i närheten. 
Det är bekvämt att kunna promenera till alla service. Hennes två barn, femton respektive 
två år gamla har också funnit sig tillrätta här.  – Min äldsta son går i Hagebyskolan och 
trivs jätte bra där…”.  47

 

Följande citat kommer från en insändare i NT och det är ännu en boende som får komma till tals i 
debatten om Hageby. Även denna gång får Folkpartiet kritik för att stigmatisera området. 
 

                                                   
45 www.Folkbladet.se  2006-02-03 Rubrik: Inget fel på Hageby 
46 www.Folkbladet.se 2006-01-20 Rubrik: Monica, jag känner mig inte ett dugg utanför 

47 www.Folkbladet.se  2006-01-31 Rubrik: De trivs i Hageby 
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”Undertecknad har bott i Hageby sedan 1966 men har varit utflyttat därifrån 1995-2002. 
Efter 7 år längtade tillbaka hem för i Hageby har jag mina vänner, där har jag sett mina 
barn växa upp och vi har närhet till affärer bank och läkare. Men framför allt har vi nära 
till naturen. Men, och det är viktigt, vi har det bra här vad än Folkpartiets Rojas tycker 
och tror. Det är som vanligt de som inte bor här som vet mer om Hageby än vad vi...”. 
48  

 

Alla citat som är skrivna ovan är uttalanden från boende i Hageby. De har bott där i varierande tid 
men alla trivs väldigt bra. De beskriver fördelarna med att bo i Hageby och det viktigaste verkar vara 
närheten till både service och natur. De beskriver Hageby som en plats där föräldrar tryggt kan låta 
sina barn växa upp och få sin utbildning. Hageby är enligt dem ett område som individer flyttar till för 
att de har ett val, inte för att de inte har möjlighet att få bostad någon annanstans. De ser positivt på 
sitt samhälle och de som har barn anser även att utbildningen är bra i Hageby. Trots att skolan i 
Hageby har varit under stark kritik från Folkpartiets sida  

”… Jag tycker om blandningen av folk, av svenskar och invandrare. Det skapas en skön 
stämning i denna mångfald av människor…”. 49

 

Citatet ovan är hämtad från artikel där en boende från Hageby blir intervjuad och han beskriver 
området som ett ställe där människor kan mötas över de kulturella och etniska gränserna och leva i ett 
område av mångfald. Dessutom anser den intervjuade att Hageby är en plats där stämningen och 
atmosfären är trevlig. Han nämner inte det segregerade problem området som Folkpartiet vill lyfta 
fram utan pratar om ett område full av liv och mångfald, där man kan trivas och umgås.  
 

De boende har genom olika insändare i tidningarna tagit starkt avstånd till det som Folkpartiet har 
framfört och visat att den negativa bilden inte stämmer överens med deras verklighet. Vissa menar att 
man ger en falsk bild av hur livet där ser ut och att de sociala problemen inte existerar i den mån 
tidningarna påstår och att man förstorar de problem som alla områden har. Man är även medveten om 
att området är stigmatiserat.  
 
Citaten nedan ger en bild av de åsikter som de boende har angående Hageby som ett stigmatiserat 
område. De tar upp faktorer som kriminalitet och våld och avvisar att det är sådant som präglar 
vardagslivet i Hageby. Monica Dahlström som är eldsjäl, det vill säga ideellt arbetande i föreningen Ditt 
nya Hageby är medveten om en stigmatisering som råder kring Hageby. Innan hon flyttade till området 
hade hon själv liknande åsikter som dem som målas upp i massmedia. Hon tog starkt avstånd till 
Hageby tidigare, men sedan hon flyttade till området har hon ändrat sin uppfattning på ett positivt sätt. 
Citaten nedan visar även att Hagebyborna försvarar sitt område, trots att de vet om att den är 
stigmatiserad. I de två första citaten är det två boende från Hageby som får komma till tals genom 
intervjuer för en artikel i Folkbladet: 
 

                                                   
48 www.NT.se  2006-02-07 Rubrik: 20000 personer kan inte ha fel 
49 www.Folkbladet.se 2006-01-31 Rubrik: De trivs i Hageby 

http://www.nt.se/
http://www.folkbladet.se/


 18

 

        ”Det är inte som alla säger om Hageby, att det är kriminellt. Det är fel bild...”.  50

 

”Jag tror det är mest rykten, det är inte mer bråk här. Många människor klagar på allting, men det 
finns också dem som är nöjda.”. 51

 

”Aldrig Hageby sa jag förr, men när vi sökte lägenhet upptäckte jag att området är bra, ligger bra 
och har fina lägenheter, nu trivs jag väldigt bra…” 52

 

Citatet ovan är hämtad från en artikel i Folkbladet där en av dem som jobbar ideellt som eldsjäl i 
föreningen Ditt Nya Hageby uttrycker sina känslor och åsikter kring Hageby. 
 
Detta fenomen att de boende inte håller med medias bild av deras boende situation är inte unik eller 
ny. Det har gjorts flera undersökningar som visar att de boende i förorterna inte håller med om det 
som skrivs i tidningarna och inte känner ingen sin egen situation, de kan helt enkelt inte identifiera sig 
med den bild massmedia producerar.  Trots mycket forskning som har gjorts som har alla visat att de 
boende i förorterna trivs bra med att bo där så tar man inte hänsyn till dem. De har gjorts förklaringar 
av vissa forskare varför utfallet i forskningarna visar denna bild. En förklaring till varför rapporter visar 
att de som är boende i området trivs är att det är en slags försvarsmekanism och att de inte orkar 
erkänna att de inte trivs med sina liv för sig själva. Här är ett exempel på citat från sådana forsknings 
resultat: 

 

”… De intervjuade människorna är ekonomiskt pressade, maktlösa och isolerade i 
skärholmen (förort). Ändå när forskarna frågar, säger människorna ofta att de trivs bra. 
Hur hänger detta samman? Är det ett slags försvars mekanism?…”     

 

”… Att ställa sig öppet kritisk till den egna boendemiljön är detsamma som att 
oförbehållsamt kritisera sitt eget sätt att leva. Sannolikt orkar inte de flesta människor 
med det. Vi tillbegriper istället olika former av anpassningsmekanismer och försvar och 
den bild vi ger är på det sättet ofta en korrigerad bild…”.53

 

Det jag anser att citaten säger kopplat till mitt område är att de boende i förorterna är pressade och 
maktlösa och lever i ekonomiskt pressade områden, oavsett vad de säger. En anledning till att de inte 
medger detta är att det skulle vara ett slags försvarsmekanism. För om de skulle erkänna sin sociala 
situation skulle livet bli för outhärdligt för dem.  Forskarna låser alltså fast de boendes utsagor till en 

                                                   
50 www.Folkbladet.se 2006 -01-31 Rubrik: De trivs i Hageby 
51 www.Folkbladet.se 2006-01-31 Rubrik: De trivs i Hageby 
52 www.Folkbladet.se 2006-01-20 Rubrik: Monica, jag känner mig inte ett dugg utanför 
53 Pär Eliason - ”Förorten idag – en annan stad” Arkitekturmuseet, Stockholm 1999s.12 
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negativ diskurs som de boende inte kan undkomma. Det är oväsentligt vilket perspektiv situationen ses 
ifrån. Resultatet blir detsamma, det vill säga en negativ bild.  
 
Diskursen om den negativa förorten har låsts fast så hårt av olika forskare och journalister att det inte 
finns något utrymme för motreaktion. Det verkar inte finnas någon form av kritik och motsägelse som 
anses vara legitimt. Även när de boende hävdar att de faktiskt trivs i sitt område så ifrågasätts deras 
åsikter och känslor. Även förortsborna är alltså fastlåsta i en negativ diskurs 
 
I många fall har jag uppfattat en viss irritation riktat mot politiker och journalister som har skapat 
denna uppståndelse kring deras område. I många fall har de boende verkat vilja vara i fred och inte bli 
provocerade och dömda. Följande citat är hämtat från en intervju i Folkbladet med Bernt Schneider 
som är ordförande för föreningen Ditt Nya Hageby: 

 

”Jag blir så trött på allt sånt här. Vad vill de och vad vet de om Hageby? Det är en 
provokation…”.  54

 

”Jag läste med en viss irritation Mattias Sundins uttalande om Hageby i NT för ett par 

veckor sedan. Jag kan i förstå hur en politiker kan göra en sådan liknelse med 

kravallerna i Frankrike. ” 55

 

Citatet ovan är en insändare i NT som är insänt av en före detta boende i Hageby som har fått komma 
till tals i debatten. 

 

Reaktioner och konsekvenser 
I min analys upptäckte jag att den debatten som har ägt rum kring Hageby i NT och Folkbladet har 
lyfts fram främst av representanter för Folkpartiet. Jag har upptäckt att de boende i Hageby inte har 
välkomnat den debatten som skapats av flera av Folkpartiets utspel. Tvärtemot så har de visat att de 
känner sig provocerade och irriterade. En reaktion på detta har väckts i Hageby hos föreningen Ditt 
Nya Hageby. Representanter för föreningen har öppet gått ut i tidningarna och tagit avstånd från 
Folkpartiets uttalanden och hävdar att de inte speglar verkligheten. Det har väckts väldigt starka åsikter 
hos medlemmar av denna förening som även är boende i området.  
 
Ditt nya Hageby är en förening som drivs av eldsjälar som jag redan nämnt bor i området. Dessa är 
människor som jobbar ideellt för att de tror på att skapa ett bättre Hageby. Ditt nya Hageby anordnar 
flera olika sorters verksamheter för de boende, allt från språkverkstäder till danskurser och verksamhet 
för ungdomar. De har för närvarande över 54 projekt som drivs och ska förbättra boendet för 

                                                   
54 www.Folkbladet.se  2005-12-01 Rubrik: En provokation som heter duga 
55 www.nt.se  2006- 02-20 Rubrik: Smutskasta inte Hageby 
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Hagebyborna. Ditt nya Hageby vill göra miljön vackrare och förbättra service och anser att en del av 
deras projekt redan har givit resultat, medan andra kommer att ta längre tid. 56  
 
”Ditt nya Hageby” har anordnat flera möten med Folkpartiet och andra politiker för att ha en dialog 
om situationen som råder i Hageby. Föreningen håller inte alls med om bilden av området som 
politikerna beskriver och har riktat mycket skarp kritik till deras uttalanden om området. 
Representanter för föreningen anser att politikerna stigmatiserar Hageby med sina utspel i tidningarna 
och skrämmer andra från att vilja flytta till området. Följande citat är hämtat från en artikel i 
Folkbladet och är framförd av Ditt Nya Hagebys ordförande Bernt Schneider:  

 

”De verkar ha en konstig syn på bostadsområdet. Vi ser ett område där folk mår bra 
och trivs. Allt handlar om vilka ögon man ser med, även statistik kan vändas och vridas. 
Här bor 7500 personer, eller krafter/…/ Talar man alltid om för en människa att den 
är sämst och inte klarar av någonting blir det självuppfyllande. Talar om ett farligt 
område hetsar man mot en sådan utveckling…”. 57  

 

Att en sådan förening bildas och upprätthålls ideellt av människor som bor och är verksamma inom 
Hageby anser jag visar att det finns en kraft i Hageby som vill verka för något positivt och 
konstruktivt. Det finns i Hageby en positiv anda som inte håller med den bilden som Folkpartiet och 
andra grupper som är negativa till området försöker förmedla. Ditt nya Hageby är en förening som ger 
de boende en chans att göra sin röst hörd på. Därigenom kan de boende vara med och påverka och 
förändra och ha en direkt dialog med olika politiker om vad de anser är viktigt för Hagebyborna. Att 
en sådan förening finns anser jag uppväger och jämnar balansen något mellan de externa och interna 
grupperna då Ditt Nya Hageby är den interna gruppens starkaste verktyg i denna diskursiva kamp.  
 

Gemensamma åsikter 
Trots att de både den interna och den externa gruppen har helt olika uppfattningar på existentiella 
frågor så använder de sig av liknande metoder för att göra sina bilder av verkligheten till normen.  Just 
begreppet ”verklighet” är ett tecken som båda sidorna har kämpat för att göra sin egen. De båda sidorna 
anser att de har företräde till verkligheten och att deras bild bygger utifrån just en verklighet. På den 
diskursiva planen kan man se att begreppet verklighet är en diskurs som i sitt fält har tecken som 
skapar ett begrepp som får motsats betydelse till begrepp som lögner, påhittningar, fantasi och 
osanningsenlighet. Just därför är detta ett viktigt begrepp att ha i sitt diskursiva fält när man ska 
konstruera sin bild av hur livet i Hageby ser ut, det vill säga hur verkligheten i Hageby ser ut.58 Nedan 
följer ett citat hämtat från en insändare i Folkbladet. Den är insänd av Lokala Hyresgäst Föreningen, 
där ordförande Arne Dahlberg framför de boendes åsikter:   

 
                                                   
56 www.dittnyaHageby.se 2006-04-22 

57  www.Folkbladet.se 2005-12-01 Rubrik: en provokation som heter duga 
58  Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips (2000)  s.17 
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 Vi uppmanar Folkpartiet att sluta svärta ner Hageby. Bege er istället ut i verkligheten 
och träffa hyresgästerna, för att föra en konstruktiv diskussion, om framtidsfrågorna i 
Hageby...”. 59

 

Något som framkommer hos båda grupperna är att Hageby bebos av många som tillhör en annan 
etnisk bakgrund än den svenska. Detta verkar för båda sidorna vara ett problem då de flesta av dessa 
människor inte har något arbete. Detta verkar de boende vara uppmärksamma på och citaten nedan 
ger en bild av vad de tycker. Dessa två följande citat är insändare i Folkbladet där de boende i Hageby 
har fått komma till tals. 
 

”Problemet är en koncentration av invandrare som motverkar integration. Om arbeten 
fanns så skulle det kanske ändå inte vara ett problem.” 60  

 

”Det är bra att Folkpartiet tar upp problemet som finns i Hageby. I den Somaliska 
förening där jag är medlem är vi cirka 200 medlemmar. Av dessa är det två som har 
jobb. Även dem som är utbildade har inte jobb…”61

 

”Hon tycker att det har blivit råare över allt i samhället. Den största skillnaden hon ser 
mellan 1959 och 2006 för Hagebys del är att många fler invandrare bor här nu – en del 
retar sig på det…”. .62

 

Citatet ovan är tagen ur en artikel som är skriven av journalisten Gun Stenehall på NT. I den har en 
boende från Hageby fått komma till tals och utrycka sina åsikter kring hur hon anser att livet i Hageby 
är. Här får vi läsa om den problematik kring den segregering som Folkpartiet målar upp. Den boende 
verkar vara uppmärksam på en viss irritation riktad mot att det i området finns många människor med 
en annan etnisk bakgrund än svensk. Hon anser att det finns en del människor som anser att detta är 
ett problem och finner det irriterande.  
 
I min analys har jag uppmärksammat en del upprepningar om den höga andelen med människor från 
olika etniska grupper i området. Det har inte varit framkommande om de faktiskt utgör några problem 
i området utan problemet verkar ligga i att många av dessa människor det talas om är arbetslösa. Detta 
problem verkar vara en av de sanningar som Folkpartiet vilar sina åsikter på och hämtar näring ur i 
sina utsagor om Hageby när de placerar området i olika statistiska listor med utanförskapsområden. 
Men från olika håll i debatten kommer motreaktionen på detta att det ej är enbart i Hageby 
arbetslösheten är stor utan i hela Norrköping. Trots detta faktum är det Hageby som får stå som 
modell för hur arbetslösheten kan drabba ett bostadsområde till att bli ett stigmatiserat 
utanförskapsområde. 
                                                   
59 www.Folkbladet.se  2006-01-31 Rubrik: Sluta svärta ner Hageby 
60 www.Folkbladet.se 2006-02-03 Rubrik: Inget fel på Hageby  
61 www.Folkbladet.se 2006-03-21 Rubrik: Bra med debatten om Hageby 

62 www.NT.se 2006-01-21 Rubrik: Rut Roos längtade tillbaka till sitt Hageby 
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Politisk diskurs  
I min analys har jag upptäckt att Hageby ingår i en politisk diskurs. Området verkar vara ett föremål 
för olika eliter som vill poängtera sina åsikter. Till exempel när Folkpartiet vill rikta kritik mot 
Socialdemokraterna pekar de med ett finger mot Hageby och visar på så sätt att Socialdemokraterna 
styr landet på ett negativt sätt, då deras politik skapar områden som just Hageby. I följande citat ur en 
artikel skriven av Susana Beskow Nygren som är journalist på Folkbladet märks tydligt den politiska 
framtoningen i debatten. Mauricios Rojas menar att man måste agera genom att sätta fart på 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Han uppmanar dem till en politisk förändring. 
 

”Det är viktigt att agera nu, säger Mauricio Rojas som vill sätta press på 
socialdemokraterna och vänstern som traditionellt har väljare i de utsatta områdena, där 
valdeltagandet i stort är lågt.” 63

Följande citat är hämtat ut en debatt artikel skriven av Folkpartisten Mathias Sundin och är hämtat 
från NT. Här märks tydligt den kritik som han riktar mot Socialdemokraterna det vill säga dem som 
styr Sverige i dagsläget. Även i detta citat märkes den uppmaning till reaktion som är riktad mot 
Socialdemokraterna. Deras uttal om agerande sätter Socialdemokraterna i en diskurs om att vara 
passiva, och därmed blir Folkpartiet de som står för det partiet som kommer med krav på förändring. 
 

”Vi pekar inte med handen mot dem som bor i Norrköping, vi pekar med hela handen mot dem 
som styr Sverige och Norrköping- socialdemokraterna.” 64

 

Samtidigt finns en annan sida som försöker visa på att Folkpartiets utspel om området Hageby är ett 

försök att vinna makt i Norrköping och att de problem med arbetslöshet som finns i Hageby är i 

grunden Folkpartiets och andra borgerliga partiets fel. Nedan följer exempel på vad olika politiker sagt 

i debatten om Hageby. Första citatet är från vänsterpartisten Ricardo Olivares och är hämtat från en 

debatt artikel i Folkbladet. Detta citat påpekar att det finns ett avståndstagande till de uttalanden som 

Folkpartiet öppet går ut med. Han avvisar Folkpartiets utspel med hänvisning till att det är en politisk 

strategi för att vinna röster och få makt i Norrköping. 

 

”Rapporten ger inget mer än ett smakprov på hur långt Folkpartiet är beredda att gå för att 
kunna sitta vid rodret i Norrköping, detta tillsammans med de övriga borgerliga i Alliansen…” 
65

 

                                                   
63 www.Folkbladet.se 2006-01-20 Rubrik: Ett svek och misslyckande 
64 www.Folkbladet.se 2005-12-02 Rubrik: Vi pekar inte ett finger mot folk i Hageby 
65 www.Folkbladet.se 2006-02-13 Rubrik: Förslaget gör skillnad på folk och folk 
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Även följande citat är hämtat från en debattartikel där vänsterpartister utrycker sina åsikter. Denna 
artikel är skriven av Rodi Aliert, Torbjörn Björklund och Kerstin Hildebrand i NT. I denna mening 
försöker skribenterna vända på debatten som har väckt av Folkpartiet mot dem och mena att om det 
finns problem i de europeiska förorterna som beror det på den sorts politik som utförs av Folkpartiet 
och andra borgerliga partier. 
 

”Att så många människor i Hageby (och franska förorter) saknar arbete är en effekt av 
den nyliberala politik som ivrigt påhejats och påhejas av Folkpartiet och andra 
borgerliga partier…”66  

 
De två citaten nedan är hämtade från debatt artiklar skriven av politiker. Det första är en artikel 
skriven av socialdemokraten och kommunalrådstyrelsens ordförande Mattias Ottosson och citatet som 
sedan följer är skriven av Omar Nur och även han är socialdemokrat. 

 

”- Den borgerliga maktalliansens strategi om sänkta ersättningsnivåer och ökad 
otrygghet i samhället som en piska för att fler ska arbeta är cynisk och hård och slår just 
mot Hageby. Hagebyborna är inte förtjänta av den borgerliga maktalliansens piskor 
utan snarare av utveckling och fler jobb…”.  67

 

”Varför utnyttjar Folkpartiet de boende i Hageby? Är det för att fiska röster bland 
andra i Norrköping eller vad ligger bakom det?” 68

 

Alla citat ovan beskriver denna debatt som Folkpartiet har skapat som en strategisk plan för att vinna 
röster i kommande val eller för att stärka Folkpartiets position inom politiken. De menar att 
Folkpartiet använder Hageby som käpphäst för att nå sina politiska mål. Följande citat är hämtat från 
en debatt artikel i Folkbladet skriven av Eva Andersson (kommunalråd) och Lars Stjernkvist (ledamot 
för Kommunal styrelsen) och de är båda socialdemokrater: 
 

”… Självklart måste vi tåla tuffa tag i den lokala debatten. Vi har onekligen en del rejäla 
bekymmer. Vi delar oron för segregation, skillnaderna mellan stadens olika områden. 
Trots flera goda nyheter under senare tid så är arbetslösheten fortfarande ett stort 
problem. Men ingen vinner på att verkligheten förvanskas och problemen förstoras. 
Jämförelsen med franska förorter är helt absurd.…” 69

 

Alla citat ovan är hämtade från talesmän från de politiska partierna Socialdemokraterna och 
Vänsterpartiet som båda tillhör vänsterblocket i den poliska skalan. I dessa citat kritiserar de öppet 
Folkpartiets framställning av problemen i Hageby och passar på samma gång att kritisera Folkpartiets 

                                                   
66 www.nt.se 2005-12-12 Rubrik: Se möjligheterna i Hageby istället 
67 www.Folkbladet.se 2006-01-21 Rubrik: Monica, jag känner mig inte ett dugg utanför 

68 www.nt.se 2006-04-19 Rubrik: Folkpartiet smutskastar Hageby 
69 www.Folkbladet.se  2006-03-14Rubrik: Vad tycker de övriga i alliansen? 

http://www.nt.se/
http://www.folkbladet.se/
http://www.nt.se/
http://www.folkbladet.se/
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övriga politik. Vänsterpartisterna Rodi Aliert, Torbjörn Björklund och Kerstin Hildebrand erkänner att 
det finns vissa problem med arbetslöshet i Hageby, men att dessa problem har skapats genom den 
sorts politik som högerblocket representerar, och där Folkpartiet är en representant inom. Hageby 
verkar bli ett objekt för olika politiker att peka för att påpeka vad som blir resultatet av motståndarnas 
politik.  

 

Även om det i detta fall gäller en debatt om Hageby verkar det i bakgrunden ligga en politisk kamp 
mellan höger och vänster blocken. Hageby är i den politiska diskursen ett element som de båda 
blocken försöker vinna över till sin egen att sätta namn på. De vill båda ha makten att kunna tillämpa 
sin verklighetsbild på området och motbevisa det andra blockets politik och åsikter. Det går att säga att 
Hageby är en bricka i ett politiskt spel på lokal såväl som på nationell nivå och att det ligger mer 
bakom olika partiers uttalanden om Hageby än bara omtanke om Hageby som ett område. Frågan om 
Hageby som ett stigmatiserat utanförskapsområde anser jag kan kopplas direkt till ett maktspel mellan 
olika partier där i detta fall folkpartiet är de ledande debattörerna då de har fått en sådan stort 
uppmärksamhet i media på den fråga som de har fört fram till dagordningen.    
 

Medias makt      
I Sverige har massmedia en stor betydelse på våra liv. Vi utsätts dagligen för olika medier som vill 

sända sina budskap till oss. Vi har en nära relation till media utan att alltid vara medveten om det 

intimitet som finns mellan oss. Därför är det inte alltid lätt att vara kritiskt till den information som vi 

tar till oss och registrerar som olika sanningar. Det är därför viktigt att massmedia ständigt granskas 

kritiskt av olika enheter som skyddar oss konsumenter mot det som kan vara skadligt för oss och 

samhället kring oss.   

 

2004 tillsattes Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering efter ett regeringsbeslut. De 

hade till uppgift att kartlägga mekanismen bakom den strukturella diskrimineringen.  Deras fjärde 

utredning blev att kartlägga strukturell diskriminering inom media. Media ansåg de vara det tredje 

störta maktcentrat i Sverige. En makt som ska granska makten men inte lika ofta granskar sig själv. 

Undersökningen har visat att journalistkåren är en mycket homogen grupp där det på senare år har 

kommit krav på ökad mångfald. Tidigare har inte medierna setts som vanliga arbetsplatser som bör 

granskas som alla andra institutioner. Särskilt med åtanken på den stora påverkan de har på vårt 

samhälle och på majoritetsopinionen. Idag utgör medias bild av verkligheten och är en viktig källa till 

våra åsikter och till sådant som vi har för sant här i världen. Det är en länk till områden som vi inte är 

så bekanta med själva. Media kan användas av olika eliter i vårt samhälle för att sprida sina åsikter. Det 

råder även en stor obalans när det gäller forskning av medias kretslopp och detta är problematisk av 
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flera anledningar.  Det råder till exempel brist på studier som visar varför det finns en brist av etniska 

sammansättningar i majoritet mediers personalstyrka 70

  

I teorin om strukturell diskriminering ingår flera olika viktiga mekanismer i samhället i upprätthållandet 

av den sociala ordningen som vi har i samhället. Denna sociala ordning byggs till stor del upp av 

många underliggande organisationer och institutioner. Ett av de viktigaste maktcentrat i Sverige är idag 

media. Media har idag i egenskap av informationsspridare makten att producera, reproducera och 

upprätthålla sanningar och verklighetsbilder av områden som vi inte är bekanta med sedan tidigare.71 

Enligt SOU: s rapport om diskriminering består journalistkåren idag till stor del av en heterogen grupp 

av människor som inte ofta granskar sin egen roll och makt. I denna grupp finns det till exempel en 

väldigt liten andel människor med en annan etnisk bakgrund än svensk. Gruppen består av människor 

som har haft liknande bakgrund med avseende på det kulturella och sociala. 

 

Det faktum att journalistkåren är en homogen grupp innebär att de anställda där ofta producerar en 

ensidig bild av samhället, utifrån sin eget perspektiv. Att skapa en ensidigbild av samhället har otaliga 

konsekvenser, och det är detta faktum som placerar in media som en av mekanismerna i det 

strukturella diskrimineringsmaskineriet. I rapporten som Integrationsverket har sammanställt och även 

bland tidigare forskning om förorter märks tydlig att medierna har haft en tydlig roll i stigmatiserandet 

av förorterna, både på nationellt och på lokal nivå. De har sedan förorterna byggdes varit kritiska till 

områdena och givit förorter negativ publicering. Denna negativa publicering av förorterna har ägt rum 

och det sker fortfarande idag. Detta är ett mönster som ingår i den strukturella diskrimineringen. Att 

media konstant ger allmänheten negativ information och kunskap om förorterna leder till en skev bild 

hos allmänheten om vad som sker i förorterna. Detta är som tidigare nämnt den enda kontakten 

många människor har med förorterna. Denna bild som mediernas ger skapar en sanning om förorter 

till dem som inte bor i området och på så sätts upprätthålls och reproduceras den negativa bilden och 

diskrimineringen av förorterna och de boende i förorterna både på lokalt och på nationell plan.72 Det 

är även viktigt att komma ihåg att de boende i förorterna, som jag tidigare nämnt består av en stor 

grupp med människor som härstammar från en annan etnisk grupp än den svenska. 

 

 Nyligen gjordes det i ett samarbete mellan Integrationsverket, TCO och tidningen Gringo en sifo 

undersökning bland boende i flera förorter. Utgången för denna rapport blev att de boende i 

förorterna inte kände igen sig i medias bild av dem och deras bostadsområde. En annan utgång blev 

att de boende ansåg att bilden som media skapade stigmatiserade de boende och gav en negativ bild av 
                                                   
70Justitiedepartementet ”Mediernas vi och dom” SOU rapport s34ff. 
71Ibid. S.32  

72 Ester Pollack (2001)  s.79 
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de boende i området. Särskilt ”utländska” pojkar utmålades på fel sätt. De fick bilden av att vara farliga 

och kriminella och utländska flickor ansågs vara förtryckta och kuvade. De boende ansåg att denna 

bild som skapades i media försvårade livet för dem, bland annat känner de att tack vare den negativa 

publiceringen av dem minskar det deras möjligheter till ett bra arbete. Tyngdpunkten i rapporten var 

att media förvränger bilden av förorten och de som är boende där inte känner igen och kan inte 

identifiera sig med bilden som ges av dem som bor i förorterna.73  Att journalister kan skapa och ge en 

viss plats till särskilda fenomen som ses som ett hot mot den sociala ordningen kan man kalla för 

moral och mediepanik. Detta begrepp moralpanik kan vara överdrivna reaktioner från olika 

samhällsaktörer på olika områden. Att Hageby går mot att bli ett framtida Parisinferno kan ses som en 

sådan fråga där en problemställning ges en överdriven framställning. Denna moraliska panik 

uppkommer oftast då samhället är i stora sociala förändringar och spelar på en allmän oro över 

moraliska värderingar som är oklara. I sådana fall brukar vissa grupper av individer bli exempel på 

hotet och på så sätt få stå ansvariga för ”det moraliska förfallet”. Detta kopplat till den aktuella 

valfrågan där höger blocket har fått mycket större framsteg än det vänstra på många år är just en sådan 

typ av förklaring.74 Representanter för Hageby har i många insändare hävdat att detta är ett politiskt 

spel från Folkpartiets sida för att vinna röster i området.  

 

Avslutande diskussion  
När vi talar om världen utgår vi oftast från våra egna uppfattningar och erfarenheter av den. I 
uppsatsen tar jag min utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär att man 
försöker att se bortom sådana föreställningar och kategoriseringar som vi medvetet och omedvetet 
redan har skapat och byggt upp vår omvärld kring.  Att inte stanna vid det som vi uppfattar som 
självklart utan, på ett kritiskt sätt närma oss områden som vi redan är bekanta med. För att göra detta 
kan man använda sig av olika metodologiska och teoretiska verktyg. I mitt fall valde jag diskursanalys 
som metod och anser att det har varit en väldigt givande metod när det gäller att analysera en debatt då 
den har givit möjligheten att urskilja ett dolt mönster i debatten. Detta mönster skulle i vanliga fall ha 
varit mindre påtaglig, men nu har jag haft möjligheten att på ett kritiskt sätt analysera den. En 
socialkonstruktionistisk förståelse innebär att verkligheten konstrueras i en social interaktion 
människor emellan och att vi individer kategorisera vår omvärld så att den blir begriplig för oss. När 
jag analyserade debatten om Hageby i de lokala dagstidningarna upptäckte jag att bakom ytan för 
debatten låg det mängder av olika faktorer som tillsammans skapade en bild av hur det är att bo i 
Hageby. Denna bild som skapas har getts till mig av bland annat diverse politiker och medier och 
behöver inte stämma överens med den verklighet som Hagebyborna upplever Hageby som.  
 

                                                   
73 Integrationsverket, tidningen Gringo och TCO - Rapport om bilden av förorter, 2005 s.10ff 
74 Ester Pollack - ( 2001) s.64 
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I min analys upptäckte jag ganska snabbt att diskursen om Hageby är indelad i två olika läger. Jag valde 
att kalla dessa två områden för den interna och den externa bilden av Hageby. Den interna genre 
bilden består av de boende i området och den externa består av olika politiker och medier. Den interna 
gruppen speglar en bild av ett välmående område med vacker miljö och högt socialt liv och mångfald. 
De boende anser att det finns en bekväm närhet till service och till naturen runtomkring. Den externa 
gruppen däremot målar upp ett stigmatiserat utanförskapsområde där det råder stora sociala problem. 
De jämför Hageby med de värst drabbade förorterna i Sverige och målar upp ett landskap full av 
segregering och socialt misär. Många boende och andra som fått komma till tals i debatten har ansett 
att Folkpartiet har förvanskat bilden av Hageby och överdrivit med den problemställningen som de 
har presenterat.  En del av de boende har genom inslag i artiklar och insändare ansett att dessa 
anklagelser mot Hageby har varit en politiks strategi från Folkpartiets sida för att vinna röster i 
området.  Även en del politier från socialdemokraterna och vänsterpartiet har delat den åsikten i form 
av artiklar och insändare.  
 
Mitt empiriska material med all tidigare forskning och de olika teorierna jag valt har givit mig väldigt 
mycket information om samhällsstrukturen och uppbygganden av olika sociala relationer mellan olika 
grupper av individer. Materialet har bidragit till förståelse av det faktum att man bygger upp olika 
föreställningar om den andre, den som inte är som jag och dem jag känner till och det faktum att man 
formar och strukturerar upp världen i olika kategorier med hjälp av olika verktyg, som exempelvis 
språket. Om man utgår från mina teorier så upptäckter man att den verklighet som skapas framför oss 
av andra människor och den verklighet vi själva tar för givet är en stor kuliss full av olika 
föreställningar och kreationer som kanske inte speglar de verkliga sammanhangen. Vi producerar och 
reproducerar dessa världsbilder både på ett medvetet och omedvetet plan, för att det verkar finnas ett 
behov av att kategorisera vår omvärld.  På  gott och ont. 
 
Hageby i Norrköping är just en sådan ”kuliss” som är full av föreställningar. Det som man vet är att 
det bor ca 7500 individer i området.  Man vet även om att det bor många människor i Hageby med en 
annan etnisk bakgrund än svensk och att många av dessa är arbetslösa. Detta är ett faktum som man 
kan se svart på vitt enligt min analys. Det man däremot inte kan se är hur det vardagliga livet i Hageby 
verkligen är för alla de boende. Jag vet inte hur det känns att promenera en sen kväll genom Hageby 
eller hur det känns att vara elev i Hagebyskolan.  Jag vet inte heller hur det känns att uppfostra sina 
barn i Hageby. Jag kan föreställa en bild av det, men jag kan aldrig säga att jag vet. Inte förrän jag har 
bott där och upplevt situationen själv. Om jag däremot utifrån det som jag har tagit till mig från olika 
medier skulle skapa en bild av förorter så skulle min bild av området reflekteras av den negativa 
diskursen Hageby befinner sig i. För att bilda sin åsikt om ett område utan att låta sig bli influerad av 
media kräver som jag tidigare skrivit, ett väldigt engagemang och i dagens svenska samhälle så är de 
olika medierna så auktoritära att man anser att den bild de speglar av omvärlden är legitim.  Många 
gånger väljer man att tro på att media skapar en rättvis och sanningsenlig bild, kanske för att det är det 
enklaste att göra för oss som läsare.  
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Om man ser den diskursen inom vilken media ingår så upptäcker man snart att de olika aktörer som 
vill få plats på den arenan tillhör bland annat olika politiska organisationer och eliter som har väldigt 
olika åsikter om hur samhället bör se ut och formas på.  De åsikter och värderingar som uttrycks inom 
olika grupper delas nödvändigtvis inte av andra grupper, tvärtom kan de vara långtifrån eniga. En 
annan orsak till varför bilden som ges kan vara vinklad är de olika intressen som finns inom tidningen. 
En tidning är som vilken annan arbetsplats som helst. Det får inte glömmas att även denna plats måste 
granskas.  En tidning kan välja att trycka artiklar som ligger i sitt intresse, som de vet kanske gynnar 
dem ekonomiskt eller på något annat sätt är bra för dem. Inom en tidning är majoriteten av de 
anställda som jag tidigare nämnt etnisk svenska. Detta bildar en homogen grupp där många har samma 
bakgrund och upplevelser och därmed liknande former av sociala relationer. Det finns alltså många 
viktiga faktorer att ta hänsyn till när man granskar medias bild av verkligheten. 
 
Jag anser efter arbetets gång att den största faktorn som skiljer Hageby från andra bostads områden i 
Norrköping är att de boende i Hageby öppet kritiseras för sitt val av boende och måste försvara sig 
och sin omgivning där de bor. Detta anser jag skapar stora barriärer mellan Hagebyborna och resten av 
samhället som aldrig varit i Hageby utan har format en negativ bild av Hageby som inte är 
sanningsenlig. Och detta beror i sin tur till stor del på att det i Hageby bor många människor från en 
annan etnisk bakgrund än svensk.  
 
I media har som jag tidigare nämnt begreppen invandrare och förort blivit sammankopplade på ett 
negativt sätt. Man ser även i diskursen hur stereotypa kategoriseringar som svenskar och invandrare 
skapar ett ”vi och dom” tänkande. Det innebär att man skapar sig föreställningar om ” den andre” som 
inte speglar den verklighet man lever i utan bara speglar ens bild av hur man tror att ”den andre” är.  
Detta ”vi och dem” tänkande skapas och reproduceras av som jag redan nämnt bland annat media. Att 
de anställda inom media branschen består till större delen av en homogen grupp kan medverka till att 
förstärka sådant tänkande som påverkar deras resultat när det ska presentera och representera en 
verklighets bild. Media skapar en verklighetsbild och även bilder av etniska grupper som blir till en 
sorts verklighet och denna bild förmedlas i sin tur till övriga samhället. 
 
Etnicitet konstrueras på detta sätt och därmed kan man säga att det inte är något som existerar 
fristående och oberoende av andra fenomen. De bilder av kriminella invandrare i förorterna är något 
som media och andra grupper skapar, formar och upprätthåller. Precis som man skapar och 
upprätthåller bilden av den farliga förorten. Med detta vill jag säga att de olika bilderna som vi kan ha 
om olika grupper av människor är baserade på ett vi och dem tänkande och är socialkonstruktionistiskt 
skapat för att kunna just placera och kategorisera vår omvärld och behöver därför inte spegla 
verkligheten. 
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