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Unga och skolomsorg samt Förebyggande verksamhet. Resultatet visar på att även i Vårt Malmös fall är artiklarna till 
stora delar negativa i den bemärkelsen att de främst behandlar antingen problematiken i Rosengård eller de 
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Inledning 
Malmö stad har idag totalt tio stadsdelar, en av dessa är det omtalade området Rosengård.1 
Rosengård är ett av områdena som tillhör den stora bostadssatsning som Sverige gjorde under 
1965-1974. Målet med satsningen var att bygga en miljon bostäder under denna korta tid och 
satsningen kallas miljonprogrammet.2  

Under samma tid som området började bli färdigt kom de kritiska artiklarna. Artiklarna 
handlade om vilka sociala problem som kunde uppstå och som uppstod i Rosengård. Författaren 
och etnologen Per-Markku Ristilammi lyfter fram många olika exempel på kritiska artiklar i sin 
bok Rosengård och den svarta poesin. Han berättar att massmedia redan från första början gav 
Rosengård en negativ stämpel.3 Ristilammi uttrycker vidare att alla olika typer av beskrivningar i 
massmedia får både positiva och negativa konsekvenser för människors liv. Den negativa 
beskrivning som medierna gjort av Rosengård från första början har fått konsekvensen att den 
negativa bilden levt kvar i dels medierna och dels ute i samhället som stort. Ristilammi säger 
vidare att de massmediala beskrivningarna av och om ett område kan handla om att skapa 
någonting som berör människor på ett konkret sätt. Och dessa beskrivningar kan även ses som 
en del i en maktkamp, en maktkamp i medierna om hur olika områden presenteras och 
uppfattas.4

Författaren och skribenten Lasse Sandströms bok Rosengård i medieskugga. Om medier som 
medel och hinder för integration lyfter fram hur medias bild av Rosengård oftast än idag är negativ. 
Han säger som Ristilammi att det oftast skrivs om Rosengård då det händer något negativt i 
området, inte något positivt. Detta leder i sin tur till att få människor i Rosengård känner igen sig 
i den bild som massmedierna presenterar. Vidare leder det även till att allt färre av dem som är 
bosatta i området tar del av det som står i medierna då de oftast tillskrivs kollektiva identiteter 
som endast ett fåtal kan identifiera sig med.5  

Den tydligt negativa bild som massmedierna sänder ut om Rosengård i massmedierna 
väckte ett stort intresse hos mig. Eftersom bilden av Rosengård varit mer eller mindre negativ 
från det att området byggdes har jag valt att studera en specifik tidskrift som Malmö stad är 
ansvariga utgivare för. Jag blev intresserad av att undersöka om även Malmö stad bidrar till den 
negativa bild som florerar i samhället om Rosengård. 

                                                 
1 Malmö stads hemsida, information om Malmö stads stadsdelar:
http://www.malmo.se/stadsdelar.4.33aee30d103b8f15916800033074.html, 2007-02-01, 20:08. 
2 Arkitekturmuseet årsbok 1996, En miljon bostäder, (Arkitekturmuseet, Stockholm, 1996), s. 7.  
3 Ristilammi, Per-Markku, Rosengård och den svarta poesin. En studie av moderna annorlundahet, (Symposion, 
Stockholm/Stehag, 1994), s. 26-27. 
4 Ristilammi, Per-Markku, s. 35. 
5 Sandström, Lasse, Rosengård i medieskugga. Om medier som medel och hinder för integration, (Sellin & Partner Bok och Idé 
AB, Stockholm, 2004).  
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Syfte 
Jag ämnar undersöka vilka åsikter Malmö stad sänder ut om Rosengård i tidskriften Vårt Malmö.   
Detta genom att analysera eventuellt genomgående teman i de artiklar som behandlar Rosengård. 
Åsikterna kommer jag att dela in i två kategorier, positiva och negativa, för att få en generell 
uppdelning.  Min empiri består av noggrant utvalda artiklar från tidskriften som behandlar 
Rosengård. Jag har valt att gå tillbaka två år i tiden då jag valt ut min empiri.  

Jag kommer främst att analysera texterna, men även en del av de bilder som publicerats i 
tidskriften.  De frågeställningar jag i första hand kommer att utgå från för att söka besvara mitt 
syfte är: Hur framställs Rosengård i artiklarna? Finns det en röd tråd i de artiklar som publiceras om just 
Rosengård?  Hur framställs Rosengård i jämförelse med andra stadsdelar då artiklarna behandlar samma teman? 
Vad handlar texterna främst om? I vilka sammanhang nämns Rosengård? Hur benämns de berörda i artikeln, 
som enskilda individer och grupper eller tillskrivs alla som bor på Rosengård en kollektiv identitet? 

Material och urval 
Till en början ville jag även undersöka andra texter och bilder som Malmö stad var ansvariga 
utgivare för. Jag inledde därför mitt sökande efter empiri genom att utgå från Malmö stads 
hemsida och därifrån länka mig vidare till relevanta dokument, tidskrifter och webbsidor som 
Malmö stad är ansvariga utgivare för. Vid genomförandet av en undersökning är det enligt min 
mening viktigt att vara tydlig vid valet av empiri för att undvika att studien tappar fokus och blir 
allt för ytlig. Tillgången på källmaterial är ofta stort och därför är en avgränsning många gånger 
ett måste. I mitt fall var det en självklarhet då jag till en början upptäckte att det fanns mycket 
empiri som kunde studeras utifrån mitt tänkta syfte. För att avgränsa mig i djungeln av det 
material jag stötte på valde jag att endast fokusera på tidskriften Vårt Malmö. Tidskriften kommer 
ut med 9 nummer per år. Jag använde mig av artiklar vilka behandlade Rosengård på ett eller 
annat sätt i nummer 1, år 2005 till och med nummer 1, år 2007. Från början tittade jag tillbaka till 
och med nummer 1, år 2006, men insåg ganska snart att antalet relevanta artiklar var allt för få. 
Jag valde nämligen bort enstaka korta notiser som jag ansåg inte gav studien något och 
fokuserade på de lite längre notiserna och artiklar. Många av texterna och bilderna jag har 
studerat har inte enbart handlat om Rosengård, en del av dem har handlat om Malmö stad och 
olika stadsdelar där Rosengård varit en del av innehållet.  

Vårt Malmö riktar sig främst till dem som bor och är verksamma i Malmö, men finns även 
tillgänglig på Malmö stads hemsida och på olika hotell och turistbyråer. Tidskriften är alltså 
öppen för alla som vill läsa den vilket innebär att den dels fungerar som en informationskanal för 
dem som bor och är verksamma i Malmö och dels som ett medel för att marknadsföra Malmö 
stad för de utomstående läsarna. Detta innebär att tidningen i stort har två typer av läsare, en 
läsare som är intresserad av vad som händer runt omkring denne, och en läsare som är nyfiken på 
vad Malmö är för stad och vad som händer och finns tillgängligt där.   
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Disposition 
För att underlätta för läsaren kommer jag här kortfattat att presentera vad som följer nedan. Jag 
börjar med att presentera mitt val av metod. I detta avsnitt för jag parallellt en metoddiskussion och 
diskuterar min roll som forskare. Vidare presenterar jag de huvudsakliga teoretiska perspektiv jag använt 
mig av under studiens gång och förklarar ingående studiens huvudbegrepp i en begreppsförklaring. 
Därefter följer ett avsnitt om utvalda delar av retorikens grunder. Efter detta följer ett avsnitt där jag 
redogör för tidigare forskning inom närbesläktade områden då det inte finns någon tidigare 
forskning inom exakt det område jag valt att studera. Därpå kommer analysen som är uppdelad i 
sex delavsnitt. Slutligen kommer min resultatredovisning där jag presenterar det jag kommit fram till 
i analysen och hur jag kan gå vidare inom mitt forskningsområde. 

Metod och metoddiskussion 
För att analysera den insamlade empirin var jag tvungen att hitta en passande text- och 
bildanalysmetod som jag kunde låta mig inspireras av och arbeta utefter. Jag fattade tidigt tycke 
för en metod som kallas för Kvalitativ innehållsanalys eller som jag framöver kommer att kalla den 
Etnografisk innehållsanalys. Professor David L. Altheide har utarbetat den Etnografiska 
innehållsanalysen, vilket är detsamma som Kvalitativ innehållsanalys. Metoden går att tillämpa på 
både texter och bilder vilket i mitt fall är mycket passande.6 Enligt Altheide används Etnografisk 
innehållsanalys för att säkerställa och förstå de meningar som en text eller en bild kommunicerar. 
Han menar vidare att liksom all annan etnografisk forskning är det meningen med texten, och i 
mitt fall även bilden, som bör undersökas och forskaren bör reflektera över den på olika sätt. 
Altheide understryker att det är viktigt att vara reflexiv eftersom det hela tiden är viktigt att 
eftersöka sambanden mellan de olika delarna i texten eller bilden. Till skillnad från den 
Kvantitativa innehållsanalysen, fördefinierar man inte några kategorier i den Etnografiska 
innehållsanalysen utan de konstrueras under studiens gång. Vidare säger Altheide att varje studie 
där Etnografisk innehållsanalys använts därför är unik till skillnad från studier där den 
Kvantitativa innehållsanalysen använts.7 I kvantitativa studier eftersträvar man resultat med hög 
reliabilitet, vilket innebär att slumpmässiga mätfel bör vara obefintliga, och resultatet bör bli 
detsamma oavsett vem som genomför studien.8 Så resonerar man inte kring den Etnografiska 
innehållsanalysen då man aldrig kan genomföra exakt samma studie eftersom varje forskare har 
sin förförståelse. Altheide redogör vidare för att forskaren under hela studiens gång måste söka 
efter nya koder i sin empiri då forskaren kanske märker att de koder han eller hon har, inte är 
tillräckliga och/eller behövs kompletteras. Etnografisk innehållsanalys har vissa likheter med 
andra kvalitativa metoder såsom Grounded theory, dock framhäver Altheide att den Etnografiska 
innehållsanalysen lägger större fokus än många av dessa metoder på just datainsamlingsprocessen, 

                                                 
6 Altheide, David L., Qualitative media analysis, (Sage Publications, Thousand Oaks, 1996), s. 13-23. 
7 Altheide, David L., s. 16-17.  
8 Bryder, Tom, Innehållsanalys som idé och metod, (Åbo akademin, Åbo, 1985). 
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läsandet och reflekterandet av empirin.9 I metoder som Grounded theory läggs tonvikten på 
moment såsom kodning, framställandet av hypoteser och en teori. Altheide har gjort en bra och 
pedagogisk tabell/skiss av hur forskaren bör använda sig av Etnografisk innehållsanalys. Till att 
börja med måste forskaren hitta bra källor för att kunna samla in sin empiri. Nästa steg är att 
sortera och gå igenom de dokument som samlats in. Vidare ska dokumenten kodas och därefter 
jämförs och kontrasteras koderna. De tre sista stegen hoppar forskaren mellan till dess att 
han/hon känner en lagom empirisk mättnad, slutresultatet blir den färdigställda rapporten.10

 
 
 
 
 

RapportJämföraKodaKällor Gå igenom 

11

Det finns ofta särskilda essentiella frågor som jag som forskare bör ställa till min empiri. 
Sociologen och författaren Tim May ger många bra exempel på vilka frågor en kvalitativ forskare 
bör ställa till de texter han eller hon studerar. Några exempel på frågor jag har ställt till de texter 
och bilder jag studerat är: Hur är texten/bilden relaterad till förhållanden som anses ligga utanför 
texten/bilden? Vilka relationer finns inom texten/bilden? Vilka relationer har texten/bilden till andra 
texter/bilder? Vad utelämnar texten/bilden? Vad innehåller texten/bilden? Tillåter texten/bilden tolkning eller 
anger det/den en auktoritetsstämpel på den sociala verksamhet som beskrivs? May framhåller även att det är 
viktigt att jag som forskare hela tiden söker göra en symbolisk läsning av texten/bilden, försöker 
förstå den kontext i vilken texten skrevs eller bilden togs och att söka förstå att texten/bilden kan 
förstås annorlunda beroende på vem betraktaren är.12   

Under hela arbetets gång har jag varit medveten om det faktum att alla kan läsa och förstå 
en text eller en bild på olika sätt. Jag har hela tiden eftersträvat att inte låta min förförståelse som 
uppvuxen i Rosengård prägla mitt val av texter och bilder, dock är jag väl medveten om att det till 
en viss del spelat roll. Jag har exempelvis märkt att jag omedvetet sållat bort en del artiklar när jag 
gått igenom min empiri. Ofta har jag sökt efter artiklar som behandlar olika problematiker så som 
flyktingfrågor, invandrarfrågor och brottslighetsfrågor. Det har varit ganska skrämmande att 
komma på sig själv vid dessa tillfällen. Däremot har det även varit givande då jag fått större insikt 
i hur jag själv tänker och vilka fördomar jag själv har om det område jag vuxit upp i. Vidare var 
det bra att jag kom på mig själv så att jag kunde gå tillbaka i materialet och kolla att jag inte råkat 
missa något. Som professor Alan Bryman säger går ingen forskare in helt förutsättningslös, alla 
har någon form av förförståelse som kan dyka upp närhelst under studiens gång. Det viktiga 
enligt honom är bara att forskaren söker vara medveten och reflektera över de värderingar denne 

                                                 
9 Altheide, David L., s. 16-17. 
10 Altheide, David L., s. 23-25. 
11 Jag har här gjort en version av den tabell Altheide har i sin bok., s. 24.  
12 May, Tim, Samhällsvetenskaplig forskning, (Studentlitteratur, Lund, 1997), s. 220 ff. 
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har.13 Jag tror till och med att forskarens förförståelse vid vissa tillfällen kan vara givande för 
studien, det viktiga är bara att lyckas balansera sin förförståelse så att den inte färgar resultatet. Jag 
har under hela studiens gång sökt balansera den förförståelse jag har som uppvuxen i Rosengård 
med den tidigare erfarenhet jag har som forskare och inte låta mig styras allt för mycket. Däremot 
tror jag att min förförståelse till viss del även kan vara positiv i den bemärkelsen att jag har en 
insikt om Rosengård som många andra forskare saknar.  

Teoretiska perspektiv 
Här presenterar jag en övergripande teori om masskommunikation. En teori kring 
masskommunikation är viktig då jag valt att studera vilka åsikter Malmö stad sänder ut om 
Rosengård genom ett masskommunikativt medel, nämligen tidskriften Vårt Malmö. Det är även 
nödvändigt eftersom jag som forskare bör ha en grundlig förståelse för hur kommunikationen går 
till, och även de som kommer att ta del av min studie bör få en förklaring i hur 
kommunikationsprocessen går till för att lättare förstå mina resonemang. 

Ofta är artiklarna jag valt att studera formulerade på ett sätt som leder till att läsaren 
uppfattar Rosengård och de som är bosatta där som något annorlunda. Artiklarna genererar ett vi 
och de tänkande och därför har jag valt att presentera utvalda delar av kulturkritikern Stefan 
Jonssons bok De andra och kulturprofessorn Ove Sernhedes bok AlieNation is My Nation. Stefan 
Jonsson tar bland annat upp hur skrivandet och berättandet genererar ett vi och de tänkande. 
Sernhede tar bland annat tar upp problematiken med att en del invånare stängs ute från samhället 
på grund av att de är bosatta i vissa områden vilket är högst passande för min studie. Fenomenet 
benämner han som territoriell stigmatisering. 

Därefter söker jag klargöra studiens huvudbegrepp. Detta dels för att underlätta för läsaren, 
dels för att undvika eventuella missförstånd.  

Masskommunikation 
Kommunikationsforskaren Michaël Wächter har sedan många år tillbaka forskat kring olika 
former av kommunikation och dess påverkan på människan. I boken Inte bara ord fokuserar 
Wächter främst på masskommunikationens påverkan i olika situationer, vilket är passande för just 
min studie eftersom tidskriften Vårt Malmö är ett masskommunikativt medel. Wächter lyfter fram 
olika kommunikationsmodeller i sin bok. En av dem är den modell som 
kommunikationsforskningsgruppen vid Handelshögskolan i Stockholm utvecklat i ledning av 
Olof Wärneryd som är professor i kulturgeografi. De delar upp kommunikationsprocessen i fyra 
olika delprocesser: Kommunikator, Meddelande, Kanal och Mottagare.14

 
 

                                                 
13 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, (Liber Ekonomi, Malmö, 2002), s. 37. 
14 Wächter, Michaël, Inte bara ord. Om kommunikation, massmedia och påverkan, (Wahlström & Widstrand, Stockholm, 
1974), s. 55. 
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15

O1 
Meddelande Kanal O2Mottagare Kommunikator 

I modellen skiljer gruppen på det meddelande som kommunikatorn avsett att överföra och det 
meddelande som faktiskt kommuniceras. Gruppen väljer att döpa kärnan i kommunikatorns 
avsikt med meddelandet till kommunikationsobjekt vilka betecknas O1 och O2 i tabellen ovan. De 
olika siffrorna indikerar att det inte alltid är det meddelande som kommunikatorn vill föra vidare 
som når mottagaren. Detta lyfter Wächter fram som ett av kommunikationsprocessens största 
problem, faktumet att avsikten med kommunikatorns meddelande inte alltid når mottagaren.16     

Vi och de 
Stefan Jonsson skriver i De andra att människan kan behärska världen genom att skriva om den. 
När han förtydligar detta återknyter han bland annat till den franske tänkaren Michel de Certeau 
som säger att en skriftlig ekonomi är en förutsättning för att den moderna människan skall förstå 
och kunna hantera sin omvärld. Den skriftliga ekonomin gör människan manipulerbar och 
fastställer normerna i samhället. Jonsson fortsätter efter återknytningen till de Certeau med att 
framhålla att berättelser har ett starkt inflytande på oss människor, att vi ofta lever i en illusion 
om att de berättelser vi tar del av är liktydigt med verkligheten. Jonsson menar själv att 
berättelserna har en viss förmåga att förvränga verkligheten och samtidigt ge sken av att de 
återger något objektivt. Det är vid dessa tillfällen som vi och de tänkandet blir tydligt. I alla 
berättelser söker kommunikatorn separera världen så att mottagaren identifierar sig med det goda 
och stöter bort det som framställs som något olikt mig, något avvikande och hotfullt. Jonsson 
relaterar till kulturforskaren Fredric Jameson som menar att under just detta hot har människan 
genom tiderna skapat sig en tydlig bild av Den andre, som ses som ond endast på grund av att 
han/hon är avvikande. Jonson säger att det är oundvikligt att inte kategorisera världen i ont och 
gott när man berättar. 17

Så snart man skriver tycks man oundvikligen börja berätta. Så snart man berättar delar man 
oundvikligen in världen i ont och gott… Det ordnar en fragmenterad värld, men tillskriver 
också De andra onda krafter.18

Ove Sernhede lyfter fram problematiken med territoriell stigmatisering i sin bok AlieNation 
is My Nation.19 Själva begreppet stigmatisering kan enklast förklaras genom att referera till en av 
stigmateorins huvudnamn, Erving Goffman. Kortfattat går stigmateorin ut på att människor med 

                                                 
15 Jag har här gjort en version av Wächters kommunikationsprocessmodell, s. 55. 
16 Wächter, Michaël, s. 55. 
17 Jonsson, Stefan, s. 39-44. 
18 Jonsson, Stefan, s. 44. 
19 Sernhede, Ove, AlieNation is My Nation. Hiphop och unga mäns utanförskap i Det Nya Sverige, (Ordfront, Stockholm, 
2002), s. 59. 
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någon form av avvikelse, i detta fall att de är bosatta i ett visst område, blir utpekade av 
omvärlden som avvikare, som sämre människor.20  

Sernhede har hämtat inspiration från den franske författaren Loic Wacquant som gjort en 
del studier om utsatta områden i bland annat Frankrike. Wacquant benämner dessa områden som 
”neigbourhoods of exile” vilket innebär samma sak som det Sernhede kallar för territoriell 
stigmatisering, nämligen att människorna som är bosatta i dessa utsatta områden stängs ute av 
samhället enbart för att de är bosatta där. 21 Eller som Sernhede själv säger: 

De är placerade i en sorts reservat, dömda till ett liv där man varje dag påminns om att man 
bor i ett område där förlorarna, de misslyckade och de oönskade bor.22

Sernhede framhåller även att stigmatiseringen kan leda till en förstärkning av den inre sociala 
uppdelningen i området, vilket vidare kan resultera i att människorna som är bosatta i området får 
svårt att utveckla en interpersonell tillit. Han relaterar åter till Wacquant som säger att 
människorna i dessa utsatta områden ofta försöker ge sig själva status genom att klanka ner på 
sina grannar eller människor som bor i andra delar av området, och att detta i sin tur kan skapa 
motsättningar mellan olika grupper i områdena. Däremot kan stigmatiseringen även skapa en 
motsatt effekt, nämligen att människorna som är bosatta i dessa utsatta områden söker försvara 
området och den egna identiteten.23  

Begreppsförklaringar 
Jag har valt att presentera och förklara några för studien betydelsefulla begrepp för att underlätta 
för läsaren vad jag menar med dem. En del begrepp kan ibland denotera skilda saker och därför 
är det enligt min mening viktigt att läsaren är på det klara vad jag menar med dessa viktiga 
begrepp i just detta sammanhang.  
 
Kommunikation – Begreppet kommunikation är liksom många andra begrepp vi flitigt använder 
svårtolkat. Wächter har enligt min mening en bra och tydlig förklaring på vad kommunikation 
kan denotera och därför väljer jag att utgå ifrån hans definition. Han menar att kommunikation 
kan beskrivas som en process där två eller flera personer utbyter ett meningsinnehåll vilket blir 
gemensamt för dem. Han menar att då två människor kommer i kontakt med varandra handlar 
det om kommunikation, enskild kommunikation eftersom de står i direkt kontakt med varandra. 
Kontakten behöver inte utgöras av enbart två individer, det som avgör om det är en enskild 
kommunikation eller inte är faktumet om alla är fysiskt närvarande eller ej.24  
 
Masskommunikation – Masskommunikation är enligt Wächter en annan form av kommunikation. 
Till att börja med är fler individer inblandade i masskommunikationen än i den enskilda 

                                                 
20 Goffman, Erving, Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Prisma, 2004). 
21 Sernhede, Ove, s. 59. 
22 Sernhede, Ove, s. 59. 
23 Sernhede, Ove, s. 59-60. 
24 Wächter, Michaël, s. 35-36. 
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kommunikationen. Vidare är situationen de befinner sig i mindre strukturerad och relationerna 
mellan individerna som är delaktiga är inte lika nära då de varken behöver känna till varandra eller 
ens vara rumsligt närvarande.25  

Retorik 
För att bättre kunna förstå de texter jag valt att studera ansåg jag mig behöva grundläggande 
kunskaper om retorik. Litteraturen kring retorik är omfattande, därför har jag valt att utgå från en 
författare som enligt mig ger bra förklaringar till de mest grundläggande fakta inom området. 
Kurt Johannesson är pensionerad retorikprofessor och har skrivit boken Retorik. Konsten att 
övertyga. I boken lyfter Johannesson bland annat fram retorikens tre genrer. Den första genren 
innebär att man använder sig av språket för att antingen anklaga eller försvara någon eller något. 
Denna genre handlar om företeelser som redan har ägt rum, texten författas på ett sådant sätt att 
det är upp till mottagaren att fastställa domen. Den andra genren innebär att överväga olika 
tillvägagångssätt mottagaren kan använda sig av för att lösa ett problem och att sedan råda dem 
att välja ett av de alternativen. Denna genre är vanlig då exempelvis politiska beslut skall fattas. 
Den sista genren innebär att prisa eller fördöma någon eller något. Målet med denna genre är att få 
läsaren att känna det kommunikatorn känner inför olika företeelser. Det kan handla om att 
mottagaren bör känna samma förakt gentemot det kommunikatorn framhåller förakt gentemot i 
en artikel. Johannesson framhåller även att man inte enbart måste välja en av de tre genrerna vid 
författandet av en text, i vissa fall kan kommunikatorn använda sig av fler än en genre då denne 
anser att det är nödvändigt.26

Tre andra viktiga begrepp inom retorikens värld är logos, ethos och pathos. Logos innebär att 
kommunikatorn argumenterar för eller mot någon eller något och på så sätt försöker få läsaren 
att instämma i det kommunikatorn söker förmedla. Ethos handlar om att kommunikatorn spelar 
på sin egen karaktär för att locka till sig läsaren. Pathos handlar om att kommunikatorn söker 
väcka känslor hos mottagaren. Dessa tre faktorer framhåller Johannesson som grundläggande 
element i hur kommunikatorn gör för att få med sig och lyckas övertala en läsare. 
Kommunikatorn bör övertala mottagaren genom väl valda argument, sin personlighet och genom 
att väcka känslor.27

Tidigare forskning 
Jag har inte funnit någon tidigare forskning kring vilka åsikter Malmö stad sänder ut om 
Rosengård i masskommunikationen. Däremot finns det forskning kring hur media inverkar på 
enskilda individer och vilken roll de har i samhället i stort. Jag kommer här att lyfta fram delar av 
författaren och skribenten Lasse Sandströms bok Rosengård i medieskugga. Om medier som medel och 
hinder för integration då den lyfter fram relevant forskning och intressanta samtal för min studie. 

                                                 
25 Wächter, Michaël, s. s. 36. 
26 Johannesson, Kurt, Retorik. Konsten att övertyga, (Nordstedts, Stockholm, 2006), s. 36-37. 
27 Johannesson, Kurt, s. 18-19. 
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Vidare presenterar jag delar av Per-Markku Ristilammis bok Rosengård och den svarta poesin. En studie 
av modern annorlundahet som bland annat handlar om hur medierna redan vid uppbyggandet av 
Rosengård var negativt inställda till området. 

Rosengård i medieskugga 
Sandström berättar i boken Rosengård i medieskugga att de som är bosatta i Rosengård, speciellt 
invandrare, tvingas leva och förhålla sig till de egenskaper som tillskrivs området. Bilden av 
Rosengård i massmedia är sällan positiv vilket ofta försvårar mötet med människor utanför 
området. De boende i Rosengård tillskrivs kollektiva egenskaper och identiteter vilket resulterar i 
att det ges litet utrymme att skapa och visa den enskilda och unika identiteten. Sandström var 
verksam som redaktör på Rosengårdstidningen 2000-2001 och under den tiden talade han med 
många av de boende i Rosengård. Få av dem kände igen sig i den bild som massmedia ofta sände 
ut om området. Många kände att om det skrevs något så handlade det oftast om problemen i 
området, inte det som var bra. Att journalister ofta väljer att generalisera och sammanfatta 
verkligheten är enligt Sandström naturlig, dock leder det till att det uppstår en tydlig dikotomi 
mellan ”vi” och ”de”.28   

Sandström presenterar även ett samtal han fört med sju andra personer med olika yrken. 
Samtalet handlade om just vilken roll massmedia har, hur de utnyttjar sin makt och så vidare. En 
av deltagarna, mediegranskaren Josef El Mahdi, framhåller exempelvis i frågan om vilken roll 
tidningarna spelar för demokratin att: 

Antingen bidrar tidningarna till en större integration, att människor förs ihop, eller så bidrar 
man till att de förs isär, en mental segregation… Källorna man använder, oftast vita män ur 
medelklassen, bildar ett mönster som liknar det som finns på redaktionerna. Det är mer 
segregationsdrivande än något annat. De så kallade invandrarna är inte med i den normala 
diskussionen. Här har man en gyllene chans att välja källor, ett aktivt val att dra in olika 
människor och fråga vad de tycker om det eller det. Man ska alltså ställa samma frågor i 
Rosengård som i resten av Sverige.29  

Massmedia har alltså enligt El Mahdi ett stort ansvar, de borde vara mer medvetna vid valet av 
informanter för att förebygga segregationsmönstrena i massmedia. Även ställa samma frågor till 
dem som bor i Rosengård som de ställer till andra områden i Sverige. Det handlar alltså om att 
massmedia bör vara mer medvetna om vilka konsekvenserna blir av de val de gör gällande valet 
av informanter och vilka frågor de väljer att ställa till en del människor och inte till andra.30  

Journalisten och massmedieforskaren Ylva Brune svarar på frågan om massmedia förstärker 
fördomar på följande sätt: 

                                                 
28 Sandström, Lasse, s. 19 ff. 
29 Sandström, Lasse, s. 70. 
30 Sandström, Lasse, s. 70. 
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Man kan säga att det är i medierna som vårt samhälle skapas… Nyhetsmedierna motverkar 
även integration genom att upprepat knyta kategorin ’invandrare’ till problem och genom att 
gestalta vissa grupper och områden som skrämmande och främmande.31

Massmedia bidrar även enligt Brune till att integrationen i samhället motarbetas medan 
segregationen förstärks och byggs på genom att man hänger ut en del områden mer än andra. 
Många av dem som deltog i samtalet framhåller att de inte anser att massmedia tar sitt ansvar vad 
gäller uppgiften att stärka demokratin och arbeta för ett mer integrerat samhälle.32  

Sandström gjorde även en separat intervju med Ylva Brune där hon bland annat framhöll 
att kommunikatorerna måste börja ta större ansvar för det de förmedlar till omvärlden. Hon tror 
att rutinerna och sättet kommunikatorerna berättar måste förändras för att samhället skall bli 
någotsånär integrerat. Sandström frågade Brune vad den enskilde journalisten kunde göra för att 
förbättra situationen och hon svarade med att det finns mycket den enskilde journalisten kan 
göra. Dock handlar det i grund och botten om vem journalisten vill vara och vilket samhälle 
denne vill försvara.33

Rosengård och den svarta poesin 
Per-Markku Ristilammis bok Rosengård och den svarta poesin lyfter bland annat upp att de kritiska 
artiklarna om Rosengård som började publiceras redan innan området stod helt klart. Artiklarna 
behandlade den sociala problematiken som många ansåg redan fanns och den problematik som 
var att vänta i området. Ristilammi framhåller även att de negativa skildringarna än idag präglar 
massmedia.34

Ristilammi lyfter även fram att det finns fler områden i Sverige som utsätts för denna 
negativa mediabevakning, exempelvis Rinkeby och Tensta i Stockholm. Liksom artiklarna som 
handlar om Rosengård läggs störst fokus på antingen problemen i områdena eller de insatser 
områdena satsar på för att förebygga problemen.35  

Vidare framhåller Ristilammi att Rosengård ofta får statuera exempel i artiklar som 
behandlar negativa sidor av samhället. Ristilammi säger att: 

Den symboliska kraft som uppstår när man kombinerar begreppet Rosengård med 
”välfärdssamhällets baksida” har varit för stor för redaktören att motstå, men samtidigt märks 
det en medvetenhet om att det är just som en symbol Rosengård fungerar.36

Med andra ord statuerar Rosengård som exempel då kommunikatorerna vet att många förknippar 
just ”välfärdssamhällets baksida” med områden så som Rosengård.37 Ristilammi framhåller även 
att en av orsakerna till att Rosengård ofta får statuera exempel när det handlar om samhälleliga 

                                                 
31 Sandström, Lasse, s. 72. 
32 Sandström, Lasse, s. 72. 
33 Sandström, Lasse, s. 42-44. 
34 Ristilammi, Per-Markku, s. 26-27. 
35 Ristilammi, Per-Markku, s. 34. 
36 Ristilammi, Per-Markku, s. 35. 
37 Ristilammi, Per-Markku, s. 35. 
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problem kan grunda sig i att området har problem som måste åtgärdas, och för att åtgärda 
problem krävs det resurser. Resurserna kommer från staten och kommunen, men för att området 
skall få extra resurser måste problemen uppmärksammas.38

Beskrivningarna av Rosengård kan enligt Ristilammi liknas vid poesi, i den mening att poesi 
innebär skapande i största allmänhet. Poesin handlar om att skapa och Ristilammi menar att i en 
del sammanhang handlar det även om att skapa någonting som berör människan på ett konkret 
sätt. På ett konkret sätt då de beskrivningar som görs av Rosengård inverkar på många 
människors liv, både positivt och negativt. Det handlar enligt Ristilammi om en samhällelig 
maktkamp där alla beskrivningar som görs av området inte alltid är helt sanningsenliga, de leder 
ofta till en politisk polarisering mellan olika områden och människor.39  

Analys 
Jag har valt ut och analyserat totalt 32 artiklar som på ett eller annat sätt handlar om Rosengård i 
tidskriften Vårt Malmö. Artiklarna har främst kommit att behandla problemen eller de 
förebyggande insatserna mot problemen i området. De artiklar som inte handlar om detta har 
varit betydligt färre till antalet. 

Vid analysarbetet gjorde jag en sortering av artiklarna och delade in dem i sex olika 
kategorier. Rubrikerna i analysen står för de olika kategorierna jag delat in artiklarna i. Den första 
delen av analysen behandlar artiklar med olika ekonomiska teman, exempelvis att sju av tio barn 
på Rosengård klassas som fattiga. Nästa del behandlar brottslighet på olika sätt. Dels handlar det 
om den tidvis ökande och sjunkande brottsligheten, dels handlar det om förebyggande insatser 
för att minska brottsligheten. Därefter följer en del som tar upp det engagemang som finns bland 
människor och företag för att förbättra Rosengårds rykte. Denna del följs av en del som 
behandlar köerna till förskolan och åsikterna om äldrevården i Rosengård. Nästa del handlar om 
hur skolan och utomstående försöker få skolungdomar engagerade och skapa en egen identitet. 
Det handlar även om skolans ekonomi och olika åtgärder som vidtas för att göra skolan tryggare. 
Den sista delen av analysen tar upp olika förebyggande insatser som görs i området. Det är den 
kortaste delen av analysen eftersom en del av de artiklar som behandlar förebyggande insatser 
passade bättre in under andra kategorier.  

Ekonomi 
I en artikel framhålls det att vart tredje barn i Malmö år 2005 föll under kategorin fattig enligt en 
undersökning som Rädda Barnen gjort. Enligt undersökningen toppade Malmö stad listan som 
för övrigt bygger på statistik från år 2002. Dock uppger artikelförfattaren att det finns stora 
skillnader i Malmös olika stadsdelar. Rosengård, Hyllie och Södra Innerstaden framhålls som de 
mest drabbade stadsdelarna, Rosengård är den enda av dessa stadsdelar det presenteras närmare 
information om, sju av tio barn föll under kategorin fattig i området. Artikelförfattaren fortsätter 

                                                 
38 Ristilammi, Per-Markku, s. 39. 
39 Ristilammi, Per-Markku, s. 39. 
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med en redogörelse för vad Södra Innerstaden gjort för att förebygga barnfattigdomen i sin 
stadsdel. Här nämns det inget om vad Rosengård eller Hyllie gjort för att förebygga 
barnfattigdomen i sina områden. I artikeln påpekas det även att klyftorna mellan rik och fattig 
samt barn med svensk och invandrarbarkgrund ökar.40

Rädda Barnens undersökning visar också att klyftorna mellan de fattigaste och rikaste 
familjerna ökar liksom skillnaderna mellan barn med svensk och utländsk bakgrund.41

I anknytning till den kopplingen fortsätter artikelförfattaren med att presentera området 
Limhamn/Bunkeflo som det område i Malmö där det finns minst fattiga barn. Däremot 
presenteras inte antalet fattiga barn i detta område på samma sätt som när det handlade om 
Rosengård. Istället anger man nu en procentsats. Det blir här en väldigt tydlig skillnad på hur de 
olika områdena presenteras.42 Om Limhamn/Bunkeflo skriver man: 

I Limhamn-Bunkeflo kommer bara drygt sex procent från familjer med dålig ekonomi.43

Ordvalen skiljer sig åt, om Rosengård skrivs det på följande sätt: 

I Rosengård räknas sju av tio barn som fattiga.44

Vid presentationen av antalet fattiga barn i Limhamn/Bunkeflo handlar det om familjer med dålig 
ekonomi, medan det i Rosengård handlar om fattiga barn. Det som Ylva Brune framhöll i samtalet 
med Lasse Sandström, nämligen att olika områden presenteras på olika sätt i medierna blir här 
tydligt. En del områden framhålls som mer skrämmande och främmande vilket i det långa loppet 
leder till att läsare får en negativ uppfattning av området, i detta fall Rosengård.45 
Segregationsmönstret byggs på ytterligare eftersom artikeln har fokus på barnfattigdomen i 
Rosengård och skillnaden gentemot barnfattigdomen i området Limhamn/Bunkeflo. 
Limhamn/Bunkeflo framstår varken som skrämmande eller främmande i artikeln. Den mentala 
segregationen som El Mahdi talade om med Sandström går även den att återknyta till sättet som 
Rosengård och Limhamn/Bunkeflo presenteras i artikeln. Det är tydligt hur artikelförfattaren 
söker föra isär de båda områdena dels genom att presentera siffrorna på olika sätt och dels genom 
att benämna barnfattigdomen i de olika områdena på olika sätt.  

En annan artikel handlar om att Malmö år 2006 blev en av fyra ankomstkommuner för 
ensamkommande flyktingbarn. Rosengård är en av två stadsdelar som tar emot dessa barn. I en 
artikel som skrevs i första numret 2007 framhåller samordnaren för Malmö stads insatser Sema 
Soer att det är allt för få kommuner som tar sitt ansvar och tar emot ensamkommande 

                                                 
40 ”Vart tredje barn i Malmö fattigt – men utvecklingen går åt rätt håll”, (2005, a1), Vårt Malmö, nr. 2, s. 3. 
41 (2005, a1), s. 3. 
42 (2005, a1), s. 3. 
43 (2005, a1), s. 3. 
44 (2005, a1), s. 3. 
45 Sandström, Lasse, s. 72. 
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flyktingbarn. Det leder i sin tur till att de kommuner som gör det får svårt att ta hand om alla 
barn som fastnar i de få ankomstkommuner som idag finns.46 Soer säger att: 

Förutom de speciella boenden vi har i Kirseberg och Rosengård är barnen utplacerade i 
stadsdelarnas familjehem och hos jourfamiljer. Men då använder vi ordinarie resurser till att 
lösa en akut kris.47

Rosengård får i denna artikel en positiv roll då det framhålls att allt för få kommuner engagerat 
sig i frågan om att bli anvisningskommuner. Med anvisningskommun menas kommuner som tar 
emot barnen efter att de anlänt och slussats vidare från ankomstkommunerna. Malmö är en av få 
kommuner som tagit sitt ansvar och därigenom även Rosengård som är en av de två stadsdelarna 
som tar emot barnen. I artikeln framhålles det vidare att många av de ensamkommande barnen 
fastnar i ankomstkommunerna och i de områden de till en början endast tillfälligt skulle ha 
placerats i. Soer berättar att dessa tillfälliga lösningar bekostas med ordinarie resurser vilket inte 
kommer att fungera på längre sikt. Artikelförfattaren framhåller flera gånger vilka belastningar det 
blir på kommunerna och de områden som är engagerade i verksamheten.48 Att Soer framhåller att 
kommunen bekostar stora delar av verksamheten med ordinarie resurser och att det inte är en 
hållbar lösning kan tolkas som ett försök att få staten att uppmärksamma problemet. Ristilammi 
påpekade i Rosengård och den svarta poesin att det är vanligt att man uppmärksammar problemen i 
massmedia för att få upp bland annat statens ögon för olika problem som behöver extra 
resurser.49  

Brottslighet 
Artiklarna från början av 2005 gällande brottsligheten i Malmö och Rosengård framhåller främst 
de förebyggande insatser stadsdelen och andra instanser har arbetat och fortfarande arbetar med. 
En artikel handlar om stadsdelsvärdarnas roll i Rosengård och hur deras insatser gett goda 
resultat i form av minskad skadegörelse och en ökad trygghet i området.50 Det förklaras inte 
närmare vad stadsdelsvärdarnas uppgifter innebär vilket kan förvirra läsaren. Det kan även leda 
till att läsaren missuppfattar det artikeln från början tänkt förmedla. Liksom Wächter framhåller i 
sina masskommunikationsteorier är det inte alltid det meddelande som kommunikatorn söker 
sända ut som når mottagaren.51 Vid läsandet av artiklar som är författade på ett sätt som tar 
förgivet att läsaren är införstådd med de verksamheter som presenteras försvåras 
kommunikationsprocessen. Och detta kan då i sin tur leda till att det som artikelförfattaren från 
början önskat förmedla inte blir det som mottagaren mottar. Vidare är det tydligt att 
kommunikatorn söker efter läsaren logos och pathos; Logos eftersom kommunikatorn argumenterar 
för att stadsdelsvärdarnas insatser är viktiga, kommunikatorn argumenterar för stadsdelsvärdarnas 

                                                 
46 ”Ensamma flyktingbarn kan inte lämna Malmö”, (2007, a2), Vårt Malmö, nr. 1, s. 3. 
47 (2007, a2), s. 3. 
48 (2007, a2), s. 3. 
49 Ristilammi, Per-Markku, s. 39. 
50 ”Stadsdelsvärdar och nattvandrare i nytt samarbete”, (2005, b1), Vårt Malmö, nr. 2, s. 3. 
51 Wächter, Michaël, s. 55. 
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verksamhet. Denna argumentation lockar även fram mottagarens pathos då kommunikatorn söker 
väcka positiva känslor hos läsaren genom att framhålla hur bra verksamheten är och att deras 
insatser gett goda resultat.52 Artikeln fortsätter med att framhålla att eftersom stadsdelsvärdarnas 
insatser givit så goda resultat valde Malmö stad att fortsätta finansiera deras verksamhet. Det 
berättas även att verksamheten skulle kompletteras med en nattvandrargrupp som skulle bestå av 
representanter från olika samfund så som Svenska kyrkan, Thomaskyrkan, Islamic Center, 
Albanska kvinnoföreningen och Islamiska kulturföreningen. Det är engagerade vuxna från de 
olika samfunden som valt att arbeta ideellt på nätterna och helgerna för att komplettera 
stadsdelsvärdarna på de tider de inte är ute i tjänst.53 Artikeln är intressant då den blir ett talande 
exempel på vad Wächter menar med att kommunikationsprocessen inte alltid är lyckad i den 
bemärkelsen att mottagaren inte alltid mottar det meddelande kommunikatorn avsett sända ut.54 I 
detta fall blir den tänkta läsarkretsen något begränsad eftersom en utomstående läsare inte förstår 
helheten i artikeln på samma sätt som den som är införstådd med stadsdelsvandrarnas 
arbetsuppgifter. 

I samma nummer återfinns en annan artikel som lyfter fram ett öppenvårdsprogram för 
unga kriminella i Rosengård. Projektet kallas för Hållplats 8 och är ett samarbete mellan olika 
lokala instanser så som polisen, stadsdelsförvaltningen och skolor från området. 
Öppenvårdsprogrammets främsta mål är att hjälpa ungdomar som antingen är kriminella eller är 
på väg att bli det.55 Det som eftersträvas är att de unga ska få: 

… stöd och hjälp i sin egen miljö och utifrån sin egen livssituation till en vardag utan våld, 
kriminalitet, droganvändande och skolk. Man kommer också att arbeta med att stärka de 
inskrivna ungdomarnas familje- och kamratrelationer, språkutveckling och personliga 
utveckling.56

Enligt artiklarna verkar det som om att Malmö stad och Rosengård satsar kraftigt på 
förebyggande insatser gällande brottslighet. Förebyggande insatser grundar sig dock i att det finns 
problem. De artiklar som behandlar förebyggande insatser kan till en början uppfattas som 
positiva, dock grundar de sig i olika problematiker som existerar i området. Artiklarna förmedlar 
inte enbart bilden av att det vidtas förebyggande insatser utan även, och främst, att det finns 
problem i Rosengård som måste åtgärdas. Både Ristilammi och Sandström framhåller i sina texter 
att majoriteten av de artiklar som handlar om Rosengård i massmedia har en negativ prägel. Det 
blir i dessa artiklar tydligt att även Malmö stad genom Vårt Malmö bidrar till att förstärka och 
påvisa en negativ bild av Rosengård. 

Även en del av dem som är bosatta i Rosengård lyfts fram som delaktiga i processen att 
minska brottsligheten i området. I en artikel från mitten av 2005 skildras det hur de boende i 
samverkan med olika aktörer i Rosengård tagit krafttag mot de flera års sabotage som 

                                                 
52 Johannesson, Kurt, s. 18-19. 
53 (2005, b1), s. 3. 
54 Wächter, Michaël, s. 55. 
55 ”Öppenvårdsprogram för unga kriminella”, (2005, b2), Vårt Malmö, nr. 2, s. 11. 
56 (2005, b2), s. 11. 
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förekommit i parken Gröningen i delområdet Herrgården. Tidigare år hade de som varit bosatta 
och verksamma i närheten av parken firat midsommar där men det hade under en längre tid blivit 
saboterat på olika sätt. Sabotagen resulterade i att de slutade fira midsommar i parken. I mitten av 
2005 bestämde sig däremot några boende och verksamma i Rosengård för att sätta hårt mot hårt 
och gick samman för att kunna återuppta det traditionsenliga midsommarfirandet i parken. 
Projektet var tänkt att skapa större delaktighet bland dem som är bosatta och verksamma i 
området. Gruppen som nu bildades skulle i fortsättningen även vara delaktiga i utformningen och 
trygghetsarbetet i parken.57  

Det tycks pågå många olika samarbeten mellan människor som är bosatta i Rosengård och 
olika instanser. En annan artikel handlar om hur MKB-fastigheter ingått ett samarbete med 
rapgruppen Blackline för att starta upp ett ungdomens hus i delområdet Törnrosen i Rosengård. I 
artikeln framhålls den tydliga flyttkedjan som orsak till att man söker bygga upp nya verksamheter 
i området. Främsta orsaken till att MKB vill starta upp just ett ungdomshus är enligt artikeln att 
de vill minska skadegörelsen i sina områden. Den stora sysslolösheten bland alla ungdomar leder 
till att skadegörelsen ökar menar Anna Heide som är fastighetschef på MKB i Rosengård.58

Att många barnfamiljer vill bo i Rosengård har också bidragit till ett ungdomsproblem. När 43 
procent av de boende är under 18 år uppstår lätt ett sysslolöshetsproblem, som bland annat 
utmynnar i skadegörelse.59

Artikeln avslutas med ytterligare en tanke som MKB för ut, att de eventuellt vill satsa på att bygga 
”bokaler” så att de boende i Rosengård kan starta egna små företag, caféer och liknande för att 
locka dit människor från andra stadsdelar i Malmö.60 Artikeln framhåller att det finns problem 
med skadegörelse i området och att MKB gör olika satsningar i förebyggande syfte. 
Beskrivningen av området är negativt präglad då fokus ligger på att det förekommer problem i 
området. Som Ristilammi lyfte fram i Rosengård och den svarta poesin kan en del beskrivningar av ett 
område leda till en politisk polarisering vilket blir ganska tydligt i detta fall då kommunikatorn 
väljer att framställa området ur en negativ vinkel. Och som Ristilammi även framhåller inverkar 
beskrivningarna konkret på människan.61 I detta fall kan det dels inverka på de unga som är 
bosatta i området som i artikeln tillskrivs en kollektiv identitet och dels på de utomstående läsarna 
som får en mycket negativ bild av området.  

Från och med slutet av 2005 och framåt handlar artiklarna gällande brottsligheten i Malmö 
och Rosengård främst om hur statistiken visar på trendbrott och att stora delar av brottsligheten 
minskar. Med trendbrott menas i detta fall att brottsligheten efter att ha befunnit sig på samma 
nivå eller ökat under en längre tid plötsligt börjar minska. Den första artikeln som behandlar detta 
ämne skriver att: 

                                                 
57 ”Midsommar på Gröningen i år”, (2005, b3), Vårt Malmö, nr. 5, s. 21. 
58 ”Engagemang minskar skadegörelse”, (2005, b4), Vårt Malmö, nr.1, s. 7. 
59 (2005, b4), s. 7. 
60 (2005, b4), s. 7. 
61 Ristilammi, Per-Markku, s. 39. 
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Risken för att råka ut för brott i Malmös mest utsatta områden, Rosengård och Södra 
Innerstaden, har minskat.62    

Här framhålls Rosengård och Södra Innerstaden som de mest brottsdrabbade områdena i 
Malmö. Däremot fortsätter artikeln med att presentera att Södra Innerstaden och Möllevången 
hade toppat listan över Sveriges mest brottsdrabbade områden i flera år, i detta sammanhang 
omnämndes inte Rosengård.63  

Södra Innerstaden med Möllevången har i några år toppat listan över mest brottsutsatta 
områden i Sverige. Nu kan ett trendbrott ses.64

I början presenterades Rosengård som ett av Malmös två mest brottsdrabbade områden men 
omnämns sedan inte i nästa stycke utan byts ut mot ett annat område i Malmö, nämligen mot 
Möllevången. Efter att Södra Innerstaden och Möllevången presenterats som två av Sveriges 
tidigare mest brottsdrabbade områden fortsätter artikeln med att presentera hur mycket 
brottsligheten har minskat i Södra Innerstaden och Rosengård. Möllevången omnämns inte vid 
fler tillfällen i artikeln trots att det enligt artikeln var ett av Sveriges mest brottsdrabbade 
områden. Möjligen är det på så sätt att Möllevången inte längre var ett av Sveriges mest 
brottsdrabbade områden, dock är det inte något som tydligt går att utläsa i artikeln.65 Återigen blir 
det tydligt, som Wächter påpekar, att kommunikatorn misslyckas förmedla ett tydligt budskap till 
mottagaren.66 Det blir otydligt för läsaren vilka områden som artikeln egentligen handlar om och 
vilka områden som är de mest brottsdrabbade i Malmö. Otydligheten i artikeln kan leda till att 
läsaren misstolkar det kommunikatorn vill förmedla och får en felaktig bild av vilka områden som 
är mest brottsdrabbade i Malmö. Möjligen får Rosengård statuera som exempel på grund av sitt 
symboliska värde som ett brottsdrabbat område. Ristilammi framhåller i Rosengård och den svarta 
poesin att Rosengård har en symbolisk kraft vad gäller att symbolisera just välfärdssamhällets 
baksida och det är just vad området får göra i denna artikel.67 Enligt artikeln har Malmö 
fortfarande höga siffror i jämförelse med övriga Sverige gällande brottslighet trots att man i 
artikeln ansåg att det skett ett trendbrott. Den ökande problematiken med ungdomsgäng lyfts 
fram som exempel på brottslighet som inte minskat utan istället ökat. En representant för Skånes 
polismyndighet säger att polisen nu prioriterar det förebyggande arbetet mot ungdomsgäng.68  

I mitten av 2006 publicerades en artikel som enligt rubriken handlar om den minskande 
brottsligheten i Husie och Rosengård.69 Artikeln framhåller att det gjorts en extra 
trygghetsundersökning i områdena och att den i Rosengård visade på att: 

                                                 
62 ”Trendbrott för belastade stadsdelar”, (2005, b5), Vårt Malmö, nr. 8, s. 3. 
63 (2005, b5), s. 3. 
64 (2005, b5), s. 3. 
65 (2005, b5), s. 3. 
66 Wächter, Michaël, s. 55. 
67 Ristilammi, Per-Markku, s. 35. 
68 (2005, b5), s. 3. 
69 ”Brottsligheten går ner i Husie och Rosengård”, (2006, b6), Vårt Malmö, nr. 4, s. 3. 
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… rädslan och otryggheten bland de boende har sjunkit markant. Även problemen med 
ungdomsgäng uppvisar ett kraftigt trendbrott. Samtidigt har polisanmälningarna minskat med 
20 procent vilket bekräftar tendensen.70  

Det berättas däremot inget om vad trygghetsundersökningen i Husie gav för resultat.  
Det framhålls vidare att problematiken med ungdomsgäng minskat. Enligt artikelförfattaren 

var Rosengård det område som hade högst brottslighet i hela Sverige 2004. Artikelns fokus ligger 
på Rosengård och det presenteras inte särskilt mycket information om vad som skett och sker i 
Husie. Artikeln omnämner Husie mycket kortfattat precis i början, därefter handlar det enbart 
om hur brottsligheten minskat i Rosengård, hur de som bor där tidigare upplevt en oro att vistas 
ute i området på kvällarna och så vidare.71 Återigen märker man av det symboliska värde som 
Ristilammi talade om i Rosengård och den svarta poesin, Rosengårds symboliska värde i att statuera 
exempel i artiklar som behandlar välfärdssamhällets baksida.72

I en artikel som skrevs bara några nummer efter den första om den minskande 
brottsligheten i Malmö och Rosengård framhålls det att brottsligheten fortsatt att minska 
ytterligare. Det handlar främst om Malmö, dock lyfts Rosengård fram som enda exempel. 73 Om 
Rosengård skrivs det: 

I hårt drabbade förorter som Rosengård märks också en positiv utveckling. Invånarna här 
upplever minskade problem med ungdomsgäng.74

Här presenteras inte Rosengård som en av Malmös tio stadsdelar utan som en förort. I tidigare 
artiklar har Rosengård presenterats som en stadsdel men nu presenteras området som en hårt 
drabbad förort. 75  

1999 gav Arkitekturmuseet ut en skrift vid namnet Förorten idag – en annan stad som innehöll 
texter skrivna av olika författare. Skriften innehåller olika texter som behandlar just temat 
förorten.76 Pär Eliasson skriver inledande i sin text att: 

Förorten är inte så mycket en geografisk fråga som en fråga om status och utseende och smak. 
Förorten ligger inte längre ifrån staden än andra ytterstadsområden och har i allmänhet bra 
kommunikationer med den. De områden som räknas till Förorten har i allmänhet låg status, de 
är ”inte attraktiva”, de är ”fula”, de är ”anonyma”, de är ”monotona”.77

Per-Markku Ristilammi är även en av författarna och han skriver att: 

På 60-talet var förorterna annorlunda genom att vara den modernitetens spjutspets som man 
kunde nå genom en geografisk förflyttning, en modern annorlundahet. På 70-talet blev förorterna 
till en social annorlundahet. Det var här samhällets underpriviligierade bodde. Nu på 90-talet 

                                                 
70 (2006, b6), s. 3. 
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72 Ristilammi, Per-Markku, s. 35. 
73 ”Brottsligheten i Malmö fortsätter att minska”, (2006, b7), Vårt Malmö, nr. 7, s. 6. 
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77 Arkitekturmuseet, s. 3. 
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håller förorterna alltmer på att förvandlas till en etnisk annorlundahet. Icke-svenskarna bor i 
förorterna.78

Begreppet förort innebär idag inte ytterområden i den bemärkelsen det gjort tidigare, utan snarare 
invandrartäta områden med sociala problem. Ristilammi fortsätter även med att förklara att det 
allt oftare satsas på olika förändringsprojekt för att råda bot på de sociala problemen som råder i 
områdena.79 I sin bok Rosengård och den svarta poesin framhåller han även att begreppet inte endast 
är knutet till ett enstaka område. Begreppet förort har idag blivit synonymt med 
storstadsförorterna. Ända sedan sjuttiotalet har områden som Rosengård, Tensta och Rinkeby 
fått statuera exempel för samhälleligt misslyckande.80

Området Rosengård 
I nummer 2 av Vårt Malmö 2006 skriver redaktören och en annan medarbetare några inledande 
ord. En del av denna ingress lyder på följande sätt: 

En av de stora fördelarna med Malmö är att stan inte är lik någon annan. Säg till exempel var 
annars i Sverige vi hittar ett Turning Torso, ett Ribban eller ett Rosengårds centrum… Att 
Malmö är en stad i ständig förändring märker man också om man tar en ordentlig tur runt om i 
stan. Det har vi gjort. Under 24 timmar besökte vi 24 platser i Malmö – en spännande 
vardagsresa… 81

Redaktören och hans medarbetare söker här göra en tydlig gränsdragning mellan Malmö och 
andra städer. De är tydliga med att Malmö har mycket som ingen annan stad i Sverige har vilket 
gör att Malmö blir unikt i sig självt.82 Ingressen riktar sig tydligt främst till den som är bosatt i 
Malmö då författarna genom ingressen söker skapa en vi-känsla, vi malmöbor. Torsten Thurén är 
docent vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet 
och skriver om den andre i sin bok ”Tanken, språket och verkligheten”. Han ställer sig frågan varför det 
är så vanligt att tänka i termerna ”vi och de”? En av de förklaringar han ger är att vi människor 
tycks ha ett behov av att jämföra oss med andra och vi vill gärna känna oss överlägsna andra. Han 
säger vidare att samhället behöver ett visst antal avvikare för att den stora massan ska kunna 
jämföra sig mot dem.83 Skulle man applicera Thuréns tankar på det redaktören och hans 
medarbetare skriver är det tydligt att de har ett behov av att få de läsare som är bosatta i Malmö 
att förstå vilken unik stad de lever i, och de som inte bor här att inse vilken unik stad Malmö 
faktiskt är.84

Något som förvirrar läsaren är att de i ingressen hänvisar till ett reportage de gjort om just 
Malmö. Om man bläddrar vidare till det reportage som de återknyter till finner man att de besökt 
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stora delar av Malmö, närmare bestämt alla de platser de nämner i ingressen och ytterligare några 
till men inte Rosengård.85 Trots att de i den inledande notisen framhöll Rosengårds centrum som 
något utmärkande för just Malmö. Det blir något missledande för läsaren som förväntar sig att de 
platser som de nämnde i den inledande notisen även borde finnas med i det större reportaget de 
relaterat till då de hade en så pass tydlig anknytning till varandra. Kommunikatorn förmedlar 
något som inte lever upp till det mottagaren förväntat sig skapar förvirring, det blir ytterligare ett 
tydligt exempel på hur kommunikationsprocessen kan misslyckas.86  

Många fastighetsbolag tycks satsa på Rosengård om man ska döma utefter vad en del 
artiklar i Vårt Malmö handlar om. En artikel handlar om hur många olika fastighetsbolag köpt upp 
ett stort parti lägenheter i ett byggnadskomplex som kallas för kinesiska muren. Komplexet består 
av två stora fastigheter som tillsammans sträcker sig nästan en halv kilometer i området. Det 
byggs både bostadsrätter och studentlägenheter i komplexet.87 Enligt några representanter från de 
olika bolagen finns det en stor efterfrågan på lägenheter i Malmö: 

Marknaden i Malmö är intressant. Det finns en enorm efterfrågan på bostäder samtidigt som 
prisnivån är bra.88

Efterfrågan i Rosengård tycks även vara stor om man ska gå efter vad representanterna för de 
olika bolagen själva säger: 

Med öppna planlösningar, utsikt över stora delar av Malmö och enorma balkonger attraherar 
lägenheterna både nya och gamla Rosengårdsbor. Hittills har tre fjärdedelar av alla lägenheter 
sålts. Köparna symboliserar Malmö som helhet – till hundra procent.89

Representanterna för de olika bolagen ser alltså ombyggnationen som ett sätt att få människor att 
söka sig till området. Artikeln är skriven på ett mycket säljande sätt, man beskriver och lockar 
med lägenheter som har öppna planlösningar, fin utsikt och så vidare. Artikeln har även en 
negativ prägel då det framhålls att stora delar av byggnaderna tidigare stått tomma under långa 
perioder för att ingen velat bosätta sig där.90 Artikeln är verkligen skriven utefter det Johannesson 
lyfte fram som retorikens tre genrer, konsten att övertyga, anklaga eller försvara någon eller något och 
slutligen att överväga eller råda.91 Först framhävs de stora satsningarna bolagen gjort, därefter följer 
en kort historik kring byggnaden där det framhålls att få människor tidigare velat bosätta sig i 
byggnaden och slutligen framhåller man att stora delar av lägenheterna redan blivit sålda.92

Även bolaget MKB-fastighet satsar på Rosengård. Enligt en artikel har de köpt upp några 
hyresrätter i delområdet Herrgården. MKB äger sedan tidigare bostäder i Rosengård och valde att 
även köpa upp hyresrätterna i Herrgården för att rusta upp dem till en likvärdig standard som 
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MKB:s andra lägenheter i Rosengård. Enligt artikeln är MKB:s målsättning att vända den 
negativa utvecklingen i Herrgården som även är ett väldigt problemtyngt område. Vad negativ 
utveckling och problemtyngt innefattar beskrivs inte närmare vilket försvårar för läsaren att få ett 
bra grepp om vad artikelförfattaren syftar till.93  

MKB kommer enligt artikeln även att söka ha ett nära samarbete med de boende vid 
genomförandet av de olika förändringarna i området.94 Anna Heide, som är fastighetschef på 
MKB i Rosengård säger att: 

Vi kommer att knacka dörr och tala med alla hyresgäster. På så sätt vill vi skapa goda relationer 
och ta reda på vilka tankar och idéer hyresgästerna har, samtidigt som vi förmedlar våra egna 
tankar för områdets framtid…95

I två nummer senare berättas det närmare om MKB:s uppköp av lägenheterna i 
Herrgården. Däremot framgår inte speciellt mycket nytt i denna artikel. Boendesamtalen hade 
ännu inte satt igång. De hade talat med en del boende i området, men boendesamtalen skulle inte 
sätta igång förrän längre fram. Även i denna artikel berättar MKB att Herrgården är ett 
problemområde, däremot utvecklar de det mer än i förra artikeln vilket gör att läsaren får en 
bättre bild av vad de syftar på.96  

Herrgården har varit ett problemområde med stor arbetslöshet, skadegörelse och annan 
kriminalitet. Målet för MKB är att nu göra om detta till något helt annat… Vår första ambition 
är att verkligen lära känna folket… Så fort samtalen är genomförda kommer de första 
renoveringsjobben igång. Vi börjar med det som är mest akut, att måla trappuppgångar och 
laga tak.97

I denna artikel går de även närmare in på vad de konkret tänkte åtgärda. Bilden som tillhör 
artikeln illustrerar en grupp människor som sitter och står på en bänk. De bär alla kläder med 
MKB:s logotyp.98 Det är mycket grönt runt omkring dem och under bilden står det: 

Gänget på Herrgården som samtalar med de boende…99  
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100

De benämns som gänget vilket kan ses som ett retoriskt knep för att få läsaren att se dem som 
några som försöker få med de boende i sitt lilla gäng genom att samtala med dem. Som 
Johannesson framhåller kan kommunikatorn spela på mottagarens logos, ethos och pathos.101 I detta 
fall är det tydligt att kommunikatorn spelar på mottagarens pathos eftersom ordvalet gänget väcker 
en känsla av samhörighet hos mottagaren.   

Förskola och hemtjänst 
Under mitten av 2005 handlade en artikel om den bristande platsen på förskoleplatser i Malmö. 
Totalt 700 barn saknade under denna tid en fast förskoleplats. Mer än hälften av dessa 700 barn 
hade väntat längre än de fyra månader som skolverket har angett som en rimlig väntetid. De flesta 
av de stadsdelar som saknade platser skulle nu satsa på att bygga ut antalet platser, Rosengård var 
ett av dessa områden.102

Rosengård utökar med 54 platser samt eventuellt ytterligare 15 platser i en fristående 
förskola.103  

Även en del skollokaler skulle byggas om så att de kunde användas som förskolelokal. En av 
orsakerna till den allt mer akuta bristen på förskoleplatser framhåller planeringssekreteraren vid 
Stadskontoret Ana-Maria Deliv vara mediernas uppmärksammande på att det förekommer en 
brist. Det har enligt Deliv lett till att många föräldrar skrivit in sina barn tidigare än de gjort 
förut.104

Ungefär ett år senare publicerades en artikel med liknande tema, dock var köerna till 
förskolan nu istället på väg bort. Ungefär 600 nya förskoleplatser hade tillkommit under denna 
period. Däremot saknade en del stadsdelar fortfarande platser, ett av dessa områden var 
Rosengård.105  
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Rosengård, Limhamn/Bunkeflo och Fosie saknar fortfarande ett 90-tal platser mot antalet 
sökande.106

I den förra artikeln stod det att Rosengård skulle öka med 54 plus eventuellt 15 platser, i den 
senare artikeln framhålls det att Rosengård fått totalt 82 nya platser. Orsaken till att antalet är fler 
än i den tidigare artikeln är att Rosengård är en av de stadsdelar som utnyttjat möjligheten att 
bygga nya förskoleplatser i gamla skollokaler.107 Fördelen med att göra på så sätt framhålls vara:  

Genom att man använder skollokaler är barnen på plats i skolmiljön redan i ett tidigt stadium. 
Personalen får också ett naturligt utbyte av erfarenheter och idéer när de delar personalrum, 
samtidigt som man får samma pedagogiska grepp om barnen genom skoltiden.108

Tillskottet på förskoleplatser har enligt artikeln lett till att förskoleköerna minskat markant vilket 
ses som mycket positivt.  

Det satsas även på de äldre och funktionshindrade i Rosengård enligt en artikel från slutet 
av 2006. Det gjordes två stora satsningar för att stötta äldre och funktionshindrade i området.109 
Projektledaren Alexandra Cavic ansåg att: 

Många äldre människor är otroligt ensamma och har ett stort behov av att få komma ut och 
träffa andra…110

Hon fortsätter med att pålysa att detta behov är extra stort i just Rosengård eftersom många äldre 
och funktionshindrade i området har bristande språkkunskaper vilket gör det svårt att bryta 
isoleringen de befinner sig i. I samband med denna satsning försöker de involverade även att nå 
de anhöriga som vårdar sina släktingar hemma för att informera dem om vilket stöd det finns att 
få. Aktiviteter som erbjuds på seniorcentrat är bland annat olika kreativa sysslor, 
språkundervisning och annan underhållning.111 Det blir en tydlig mental segregation eftersom 
Cavic framhåller att de äldre i Rosengård är i större behov än äldre i andra områden. 
Mediegranskaren Josef El Mahdi talade med Sandström om just denna mentala segregation och 
menade att många artiklar lätt formuleras på ett sätt som leder till att mottagaren mentalt 
segregerar områden och människor.112  

I ett lite senare nummer handlar en annan artikel om en undersökning som gjorts gällande 
hemtjänsten i Malmö. Undersökningen visar att de flesta ger hemtjänsten gott betyg. Dock finns 
det en hel del förbättringar som måste göras i olika områden.113 Resultatet skiljde sig något mellan 
de olika stadsdelarna: 
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I topp med genomgående högt betyg hamnar Oxie, Fosie och Limhamn/Bunkeflo medan 
Södra Innerstaden och Rosengård har fått något lägre betyg.114

Efter att detta resultat presenterats berättas det om vilka orsakerna till att Södra Innerstaden har 
fått något lägre betyg kan bero på. Det berodde enligt vård- och omsorgschefen i Södra 
Innerstaden på personalförändringar, minskad budget och att allt färre äldre finns kvar i området 
vilket har resulterat i en del nedläggningar av äldreboenden.  Det berättas även vad som nu görs 
för att förbättra vården, exempelvis att det startats en träffpunktsverksamhet så att de anhöriga 
lättare kan komma i kontakt med personal för att få information och ställa frågor. I en tidigare 
artikel presenterades det att även Rosengård satsat på de äldre och deras anhöriga genom att 
starta en liknande verksamhet. Dock riktade sig den verksamheten inte enbart till de anhöriga 
utan även till de äldre och funktionshindrade i området.115  

Unga och skolomsorg 
En del artiklar beskriver verksamheter där unga får vara delaktiga i verksamheten och på så sätt 
tillåts ta samma plats som vuxna. I en artikel lyfts det fram att det öppnats en ny fritidsgård i 
Rosengård. Malmö stad bestämde sig för att i budgeten inför 2007 satsa extra på de unga i Malmö 
och Rosengård lyfts fram som exempel på en stadsdel som följt upp det konceptet. Däremot 
framgår det lite längre fram i artikeln att det inte är en ny fritidsgård i den bemärkelsen att det 
tillkommit ytterligare en fritidsgård utöver de som tidigare fanns. Det är Värner Rydénskolans 
gamla fritidsgård som flyttats till nya lokaler i Tegelhuset.116  

I Tegelhuset återfinns även stadsdelens medborgarkontor. Personalen på fritidsgården ser 
mycket positivt på att de unga håller till i samma byggnad som vuxna, och att de hjälper till att 
bedriva verksamheten genom att stå i caféet.117 En av fritidsledarna säger att: 

Det är på tiden att ungdomar tillåts ta samma plats som vuxna…118

En önskan som en av de andra fritidsledarna uttrycker är att fritidsgårdarna i framtiden inte 
främst skall vara till för dem som bor i respektive stadsdel utan öppen för alla ungdomar. Hon 
framhåller att ett centralt organ för fritidsverksamheten i Malmö vore önskvärd.  

Ytterligare en artikel som handlar om att unga ska få vara med skildrar hur några elever på 
Rosengårdsskolan varit med och filmat, producerat och deltagit i framställningen av en serie i sex 
delar. Tv-serien är tänkt att ge eleverna en möjlighet att få erfara vad det innebär att arbeta och 
producera tv. Samtidigt ges de möjligheten att lyfta fram ämnen som de anser är viktiga och 
intressanta. TV-serien kommer att visas i TV Malmö-Öppna Kanalen. De ungdomar som 
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intervjuats i artikeln har delade meningar om vad arbetet givit dem, hur det varit att arbeta med tv 
och hur de ser på att möjligtvis arbeta med tv i framtiden.119 Niklas Ströberg framhöll att: 

Det är mycket svårare att göra tv än jag trodde. Det är så mycket att hålla reda på…120

Medan Stephanie Boughiot framhöll att: 

… jag tycker tvärtom. Jag kan nog tänka mig att jobba med tv i framtiden…121

Det som projektledaren för verksamheten ser som den bästa lärdomen är att ungdomarna gått 
från att vara passiva till att bli aktiva tv-tittare.122

I början av 2005 skrevs det en artikel om en annorlunda clownföreställning som skulle 
spelas för omkring trettio skolklasser i Malmö. Teaterföreställningen handlade om en blygsam 
vikarierande lärarinna som skulle hålla i en lektion om sexualundervisning. Föreställningen bygger 
dels på improvisation där publiken gärna får hjälpa till och dels på samtal som de involverade 
tidigare haft med unga från två skolor i Malmö.123

När gruppen började arbeta fram ”Vikarien” gick de ut till elever i åttan och nian på 
Bergaskolan i Limhamn och Rosengårdsskolan i Malmö för att höra vad som intresserade dem 
mest. Och förutom musik och framtiden var sex och kärlek ämnen som engagerade 
eleverna.124

En av eleverna på Rosengårdsskolan som nyligen sett föreställningen berättade att hon var 
mycket nöjd med uppsättningen och att det var stor skillnad gentemot den sexualundervisning de 
får i skolan annars.125  

I klassrummet är allt fakta om hur det fungerar. I föreställningen finns det istället exempel på 
hur blyg man kan känna sig. Många ungdomar har svårt att prata känslor. De försöker dölja 
dem, så det var bra att clownerna visade det här idag…126

En av de medverkande berättar att även om de inte lär eleverna något om sex så lär de dem att 
det blir bättre om det finns kärlek runt omkring oss.127

Ytterligare en satsning på unga presenteras i samma nummer. Det är en satsning på 
tematiska kunskapscenter där unga från olika delar och skolor i Malmö skall kunna mötas och 
utvecklas.128 En av de involverade, Britten Synnergren, säger: 

Målet med verksamheten är att antalet elever som lämnar grundskolan med behörighet för 
gymnasiet ska vara på samma nivå som riksgenomsnittet. Ett problem idag är att elever som 
talar bra svenska och de som inte behärskar det svenska språket så bra går på olika skolor…129
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De som är involverade i verksamheten ser de tematiska kunskapscentra som ett sätt att förbättra 
svenskkunskaperna hos de unga som inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl och bryta 
segregationsmönstrena.130

Att satsa på tematiska kunskapscentra är ett sätt att förbättra svenskkunskaperna hos de elever 
där segregationen är ett hinder för at lära sig. Genom att elever från olika skolor träffas och 
studerar ett tema ska segregationen brytas samtidigt som kunskaperna förbättras.131

Det blir otydligt för läsaren på vilket sätt segregationen blir ett hinder för en del unga att lära sig 
bättre svenska. Är det segregationen inom respektive område, i staden eller i Sverige? 
Kommunikationen blir misslyckad eftersom det kommunikatorn söker förmedla inte är 
tillräckligt tydligt för läsaren. Som Wächter framhåller i sin masskommunikationsteori är det lät 
att mottagen inte alltid uppfattar det kommunikatorn avser sända ut.132  

De berörda stadsdelarna är indelade i grupper om två, Rosengård samarbetar med 
Limhamn/Bunkeflo. Britten Synnergrens förhoppningar med verksamheten är inte bara att de 
unga ska utvecklas språkligt utan även att det ska uppstå en vänskap mellan de unga i de olika 
områdena i Malmö.133 Artikeln skapar även det Ristilammi kallar för en politisk polarisering 
mellan de olika områdena.134 Kommunikatorn skapar en tydlig dikotomi områdena sinsemellan. 
Rosengård får statuera som det negativa exemplet, området där de unga är i stort behov av det 
språkliga utbytet medan Limhamn/Bunkeflo statuerar som det svenska området vars unga ska 
hjälpa de unga i Rosengård att utvecklas språkligt. 

I ett lite senare nummer handlar en artikel om ytterligare en teateruppsättning där de 
involverade tagit hjälp av skolungdomar från Rosengård, denna gång från elever på Värner 
Rydénskolan. Uppsättningen är en del av det temaprojekt som Teater 23 i Malmö kommer att 
jobba med under tre år.135 ”Miss Happy” handlar om:  

… hur man som 15 årig tjej hanterar omgivningens och medias starka påverkan och hur man 
får kraft att stå emot. I pjäsen får vi träffa tre vanliga högstadietjejer: den libanesiska tjejen 
Yasmina som valde att sätta på sig slöjan när hon var fjorton, den chilenska tjejen Carmen som 
är höggravid och den svenska tjejen Ida, som revolterar mot dokusåpornas ideal.136  

Totalt tjugo unga tjejer från Värner Rydénskolan är med och regisserar pjäsen, de hjälper till med 
uttal, gester och liknande. Artikeln handlar om hur tjejerna hjälper ”Yasmina” med just uttal, hur 
hon ska agera och så vidare. En av tjejerna säger: 

Asså hon pratar för bra svenska…137
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En annan säger: 

Hon har för lite brytning…138

Som läsare reflekterar man över att artikeln lägger så stort fokus på att lyfta fram just rollfiguren 
Yasmina som bär slöja då de unga tjejerna från Rosengård skall hjälpa till att regissera pjäsen. De 
skulle ju hjälpa till att regissera hela pjäsen och inte bara rollfiguren Yasmina. De kommentarer 
kommunikatorn väljer att lyfta fram handlar om att Yasmina inte får prata för bra svenska utan 
måste bryta för att vara trovärdig. Det blir tydligt att som Jonsson framhåller i sin bok De andra 
att kommunikatorn skapar en tydlig bild av Den andre, i detta fall Yasmina, genom att framställa 
henne som avvikande.139 Kommunikatorn framställer Yasmina som en representant för 
Rosengård, en ung tjej som bär slöja och inte kan tala någon vidare bra svenska. Hon blir 
avvikande eftersom hon uppfattas som främmande, bär slöja och talar dålig svenska.   

I en annan artikel berättas det om Anette Madsen som är lärare på Rosengårdsskolan och 
blev utsedd till Malmös bästa lärare på Skräpfilmsfestivalen i mitten av 2005. Det fanns många 
olika kategorier att tävla i på Skräpfilmsfestivalen och Malmös bästa lärare var en av dessa. Det 
var eleverna själva som fick nominera sina lärare.140 Madsens kommentar till utmärkelsen var: 

Det var enormt roligt att få utmärkelsen men ännu roligare att se hur glada eleverna blev över 
att jag fick priset.141

Madsen berättar vidare att hon i stort sett alltid jobbat på Rosengårdsskolan och att hon trivs bra. 
Hon var tidigare resurslärare men skulle nu bli klassföreståndare för en egen klass vilket hon såg 
mycket positivt på.142 Hon fick även frågan om hur hon skulle beskriva Rosengårdsskolan, och 
hon svarade: 

Det är en mycket engagerad skola med många bra initiativ och många duktiga lärare. Här satsas 
till exempel mycket på läs- och kulturprojekt, matematik och hälsa. Men det kan vara stökigt 
inne i klassrummen och här måste vi hitta fler lösningar för att få studiero, vilket alla i skolan 
har rätt att kräva. Alla elever ska veta vilka regler som gäller och även vilka konsekvenser det 
blir om man gör fel. Sedan kan man inte heller komma ifrån att det är en tuff miljö i området 
på kvällar och helger.143

Madsens beskrivning av Rosengårdsskolan mynnar istället ut i en negativ beskrivning av 
området.144 Även om det endast är en mycket kortfattad negativ beskrivning av området så kan 
den fortfarande inverka negativt på dem som är bosatta i Rosengård. Liksom Ristilammi 
framhåller i Rosengård och den svarta poesin sker den politiska polariseringen ständigt eftersom det är 
en ständigt pågående maktkamp i samhället, och även en kort beskrivning som denna inverkar.145  
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I samma nummer framhålls det i en annan artikel att 11 skolor i Malmö skulle få dela på 14 
extra miljoner kronor. Pengarna skulle användas för att få ungefär 600 elever att nå upp till 
kunskapsmålen. Fyra av de 11 skolorna ligger i Rosengård, Rosengårdsskolan, Apelgårdsskolan, 
Värner Rydénskolan och Örtagårdsskolan. De 14 miljonerna skulle främst läggas på 
studieverkstäder med modersmålsstöd, fler vuxna i skolan, undervisning i svenska som andra 
språk, föräldrautbildning och sommarskola.146 Ungefär ett år senare publicerades en annan artikel 
som handlade om att ytterligare pengar skulle skjutas till en del skolor i Malmö.147 Malmö hade 
tillsammans med 31 andra kommuner utsetts till dialogkommuner vilket innebär: 

Urvalet baseras på andelen elever med utländsk bakgrund i kommunen och i vilken grad 
skolorna har nått målet med att få elever som lämnar skolan med godkända betyg.148

Totalt är det elva grundskolor som det satsas extra på. Artikeln lyfter vidare fram 
Örtagårdsskolan som ligger i Rosengård som enda exempel.149  

Örtagårdsskolan i Rosengård är en av de elva grundskolorna som det satsas speciellt på. Skolan 
får under höstterminen sammanlagt drygt 1,6 miljoner kronor i extra pengar.150

Artikeln avslutas med att rektorn från Örtagårdsskolan förklarar varför just de är i ett sånt stort 
behov av extra resurser: 

Vi har ett skrikande behov av specialpedagoger för att kunna ge stöd åt den ökande andelen 
elever som har särskilda behov. Behovet av mindre elevgrupper är stort. Det har det hittills inte 
funnits utrymmer för men det är verkligen något som skulle kunna förbättra förhållandena för 
eleverna…151

Örtagårdsskolan, Rosengårdsskolan, Kryddgårdsskolan och Värner Rydénskolan lyfts även 
fram som fyra av de sex skolor som enligt en annan artikel skall få kameraövervakning på 
kvällarna och nätterna. Detta för att förebygga skadegörelse och annan brottslighet.152

En annan artikel presenterar kritik som skolverket framfört gällande skolorna i de olika 
stadsdelarna i Malmö. Rubriken i artikeln är delvis inspirerad av det som Rosengård bör förbättra, 
nämligen att motverka traditionella könsmönster.153 Rubriken lyder på följande sätt: 

Motverka traditionella könsmönster och förbättra tryggheten154

Enligt skolverket måste Rosengård förbättra följande: 

Arbetet med att motverka traditionella könsmönster behöver stärkas, elevernas språkval 
behöver stimuleras, det internationella perspektivet i undervisningen bör användas bättre.155
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Att skolorna i Rosengård måste arbeta för att motverka de traditionella könsmönstrena inger inte 
någon direkt positiv bild av området. Kommunikatorn slänger ut ett mycket värdeladdat begrepp 
och ger ingen närmare förklaring till vad det innefattar. Som Wächter framhåller kan 
kommunikationsprocessen misslyckas och det meddelande som kommunikatorn från början 
tänkt förmedla blir inte det som mottagaren mottar.156 Risken för att det sker i detta fall är stort 
då kommunikatorn lämnar tolkningen av begreppet öppen för mottagaren. 

 I en senare artikel lyfts det fram att det gjorts en undersökning bland Malmös 
grundskoleelever och att resultaten varit ganska goda. Där fick Rosengård det högsta betyget i 
språkutveckling.157

Förebyggande verksamhet 
I början av 2005 publicerades en artikel i Vårt Malmö som handlade om ett program för unga 
utsatta ungdomar i Malmö. Programmet kallas för Puzzel och håller till i Drömmarnas hus i 
Rosengård. Totalt tio ungdomar deltar i programmet.158

Gemensamt har de olika typer av problem som gjort att skolbetygen är obefintliga och 
kontakten med de sociala myndigheterna omfattande. Eller så är det något annat som gör att 
de inte hanterar en vanlig vardag med jobb eller studier.159

Artikelförfattaren framhåller även att det finns plats för fler än de tio ungdomarna som redan är 
deltagare i programmet. Orsaken till att platserna inte blivit fyllda grundar sig dels på ekonomiska 
oenigheter mellan finansiärerna och dels på att de ansvariga har haft problem med att nå ut med 
information om verksamheten. De olika aktörerna, kommunen och arbetsförmedlingen, har 
enligt projektsamordnaren Linda Byqvist svårt att komma överens om vem som ska stå för 
kostnaderna för verksamheten. Verksamheten fokuserar på att stärka de ungas självkänsla, de 
fokuserar på det positiva och söker stärka det istället för att fokusera på det negativa framhåller 
Byqvist.160 Artikeln handlar om ett program för ungdomar med olika problem, men det framhålls 
även att verksamheten har problem med de ekonomiska resurserna. Ristilammi framhåller i 
Rosengård och den svarta poesin att olika problem kan lyftas fram i media för att uppmärksamma 
staten och kommunen på att det behövs ytterligare resurser för att problemet skall åtgärdas.161 I 
detta fall är det tydligt att fallet är som sådant då verksamheten är beroende av utomstående 
resurser för att verksamheten skall kunna fortlöpa och utvecklas.  

Ett annat projekt som fokuserade på att föra stadsdelarna Rosengård och Möllevången 
närmare varandra gick enligt en artikel från mitten av 2005 ut på att ställa ut målade kakelplattor 
vid en gångtunnel mellan de båda områdena. De 1100 kakelplattorna målades i Höganäs av 220 
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elever på tre rosengårdsskolor. MKB var de som bidrog till att projektet blev genomfört.162 Anna 
Heide som är fastighetschef på MKB i Örtagården, Rosengård uttryckte målet med projektet på 
följande sätt i artikeln: 

Mellan Rosengård och Möllevången är det bara knappt 1800 meter men mentalt handlar det 
om flera mil. Därför ville vi göra något för att krympa avståndet…163

Det ideella engagemanget ökar bland människor enligt en annan artikel. Farzam Malekzadeh lyfts 
fram som en eldsjäl i en artikel om just ideellt engagemang. Han är engagerad i projektet 
Växthuset – Mosippan som ordnar aktiviteter för de 130 bostadslösa barn som bor på Mosippan. 
Ganska tidigt i artikeln relaterar Malekzadeh till ett gammalt persiskt ordspråk som handlar om 
att man inte kan skapa ljud med bara en hand. Artikelförfattaren beskriver hur Malekzadeh viftar 
med handen i luften och säger att man visst kan det om man lyssnar tillräckligt noga så låter det. 
Artikeln handlar vidare om hur Malekzadeh ända sedan han varit lite velat hjälpa människor i nöd 
och att han är glad över att han nu får göra det. Artikeln avslutas med att Malekzadeh säger att 
det är viktigt att hjälpa till och att man kan göra det på så många olika sätt så länge man gör 
något. 

Hur man gör det spelar mindre roll, det går att hjälpa till på många olika sätt. Genom att skicka 
pengar eller gåvor, eller bara finnas till hands med sitt stöd. Huvudsaken är att man gör 
någonting, säger han och sätter ännu en gång upp händerna mot varandra i en klappande 
rörelse. Hör du. En hand kan göra ett litet ljud. Två händer kan låta mycket.164

Artikeln inleds och avslutas genom att kommunikatorn citerar Malekzadehs metafor vilket även 
knyter samman hela artikeln och bildligt förklarar för läsaren vad hela artikeln går ut på, nämligen 
att en människa kan göra lite, och många kan göra mycket.165  

Lena Adler är en av dem som är med och bedriver det nya Folkets Hus i Rosengård. ABF 
lyfts fram som initiativtagarna till verksamheten och är hela tiden intresserade av att få tips om 
nya idéer till gränsöverskridande projekt.166 Adler framhåller i artikeln att:  

När människor väl möts, försvinner både rädslor och fördomar. Sedan den dagen jag började 
arbeta på ABF försöker jag därför hitta broar mellan svenska föreningar och 
invandrarföreningar.167

Just nu fokuserar verksamheten på att få olika föreningar att mötas och på så sätt bryta många av 
de fördomar som människor har om varandra. Verksamheten håller till i Tegelhuset i Rosengård 
och Adler hoppas på att allt fler föreningar från hela Malmö skall söka sig dit så att ännu fler 
människor kan mötas och ha utbyten av varandra. Artikeln förmedlar att det idag finns problem 
med att locka människor från andra områden till Rosengård. Problemet grundar sig enligt artikeln 
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i rädsla och fördomar.168 Den territoriella stigmatiseringen som Sernhede tar upp i sin bok 
AlieNation is My Nation blir här ett faktum då kommunikatorn lyfter fram problemet med att 
locka människor till Rosengård. Som han själv skriver blir människorna placerade i ett reservat 
och utestängda från omvärlden och artiklar som denna påvisar snarare det faktumet än 
förebygger de fördomar och den rädsla som påstås existera.169   

Resultat  
Majoriteten av de artiklar jag studerat har framställt Rosengård ur ett negativt perspektiv. Av de 
32 artiklar jag studerade hade hela 26 negativt fokus medan endast 6 hade positivt fokus. Jag har 
gjort en modell för att förtydliga de olika övergripande teman artiklarna behandlar för att 
tydliggöra dels för mig själv och dels för den som tar del av min studie. Kommunikatorn är 
självklart Malmö stad, det masskommunikativa medlet de använder sig av för att förmedla sina 
berättelser är tidskriften Vårt Malmö, artiklarna har jag kategoriserat i negativa och positiva och 
slutligen delat in dem under olika gemensamma teman för att förtydliga vad de handlat om. 
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En röd tråd i de artiklar jag studerat har varit att de på ett eller annat sätt sänt ut ett vi och de 
tänkande. Jonsson framhåller att kommunikatorn ideligen kategoriserar människor i vi och de när 
man berättar om någon eller något. Att många berättelser ofta förvränger verkligheten men söker 
få mottagaren att tro att det meddelande de mottar är objektivt.170 Som min modell ovan påvisar 
var antalet negativa artiklar om Rosengård betydlig fler till antalet än de positiva. En del artiklar 
kan vid en första anblick uppfattas som positiva men om man går på djupet och undersöker vad 
de egentligen förmedlar har det ofta visat sig att budskapen varit negativa. Exempelvis de artiklar 
som behandlar den förebyggande verksamheten mot brottsligheten i Rosengård kan vid en första 
anblick tolkas som positiva eftersom de framhåller att man söker ta tag i problematiken och göra 
något åt den. Jag söker inte påstå att den förebyggande verksamheten i sig är negativ, men den 
grundar sig i en befintlig problematik vilket är negativt. Problematiken lyser igenom i dessa 
artiklar, och därför är de i grunden negativa då man som läsare lätt tar fasta på att det existerar ett 
problem. Problematiken är det som mottagaren inte vill identifiera sig med och ser därför den 
som ett hot. Jonsson återknöt även till kulturforskaren Fredric Jameson som sa att 
kommunikatorn målar upp problematiken som ett hot och under det hotet skapar mottagaren en 
bild av Den andre.171 Den andre är i mottagarens ögon avvikande då denne inte identifierar sig 
med den bild kommunikatorn målar upp av området Rosengård och de människor som är 
bosatta där. Mottagaren manipuleras att välja sida, och oftast väljer han/hon inte den negativa 
sidan, de, utan identifierar sig med det goda, vi. 

Ett annat ganska vanligt förekommande fenomen är dikotomin Rosengård och 
Limhamn/Bunkeflo. Exempelvis handlar en artikel om barnfattigdomen i Malmö. Rosengård 
framhålls som det område där barnfattigdomen är högst, och Limhamn/Bunkeflo som det 
område där den är lägst. Siffrorna är svåra att argumentera för eller emot, dock är sättet som 
kommunikatorn väljer att presentera dem på är väl värt att reflektera över. I Limhamn handlar 
det om barn som kommer från familjer med dålig ekonomi medan det i Rosengård handlar om 
barn som är fattiga. Kommunikatorn presenterar även siffrorna på olika sätt, barnfattigdomen i 
Limhamn/Bunkeflo anges vara 6 procent medan i Rosengård anges 7 av 10 barn vara fattiga.172 
Journalisten och forskaren Ylva Brune framhöll i sitt samtal med Sandström att olika områden 
ofta presenteras på olika sätt i medierna. En del områden presenteras som mer skrämmande och 
främmande än andra vilket i detta fall blir väldigt tydligt.173 Rosengård får en tydlig negativ 
stämpel i artikeln vilket delvis grundar sig på sättet kommunikatorn väljer att presentera de olika 
förhållandena. Rosengård hängs ut och de svar man återfinner i artikeln som förebyggande 
insatser är att stadsdelen försöker få ut föräldrarna i arbetslivet och få dem att lära sig svenska 
snabbare. Även här blir det tydligt att kommunikatorn återknyter till kategorin invandrare vilket 
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enligt Brune ofta kopplas till problem och leder till att integrationen motarbetas.174 Det resulterar 
även i en mental segregation som mediegranskaren Josef El Mahdi framhöll i samma samtal som 
Brune förde med Sandström. Mottagaren bygger upp ett mentalt hinder mellan de båda 
områdena.175 Mottagaren kan lätt få en bild av att Rosengård endast är ett invandrartätt område 
med många fattiga barn, medan barnfattigdomen i Limhamn/Bunkeflo snarare handlar om att en 
del familjer har dålig ekonomi, inte att de är fattiga. Den territoriella stigmatiseringen som 
Sernhede lyfte fram blir även tydlig då hela området och alla som bor där pekas ut som 
avvikande. Som han framhåller pekas de ut av samhället och blir placerade i någon sorts reservat 
för att varje dag påminnas om sina och områdets Otillkomligheter.176

En del av artiklarna behandlar det ofta akuta behovet av att upprusta problemområden i 
Rosengård. Dessa artiklar kan även de vid en första anblick tolkas som positiva. Själva 
upprustningsprocesserna i sig är positiva, dock framhålls det ofta att det handlar om 
problemområden som skall rustas upp, att området tidigare haft problem med att få människor 
velat flytta in och liknande. Sättet att berätta har stort inflytande på oss människor menar 
Jonsson, det hjälper till att skapa den illusion vi ofta lever i. Illusion kallar han det för att det vi 
läser och hör i medierna aldrig är objektivt i den mening medierna söker påstå att det är. 
Medierna skapar alltid en vi- och de-bild, de kategoriserar alltid världen i ont och gott, bra och 
dåligt och så vidare menar Jonsson. Det är denna illusion vi tar del av och formar våra egna 
tankar och åsikter om exempelvis områden så som Rosengård.177  

Sandström tar upp faktumet att de som är bosatta i Rosengård ofta tillskrivs kollektiva 
identiteter i media. Sällan identifierar sig de som är bosatta i området med de egenskaper de 
tillskrivs i medierna.178 Även i Vårt Malmö tillskrivs de som är bosatta i Rosengård kollektiva 
identiteter. Eftersom flertalet av artiklarna behandlar olika problem i området får ju alla som bor i 
området en negativ stämpel. Vårt Malmö bidrar tydligt till att förstärka de fördomar som existerar 
om Rosengård i Malmö och resten av Sverige. Konsekvenserna av detta tror jag kan bidra till en 
ökad segregation dels inom området, och dels i staden. Sernhede framhåller att den territoriella 
stigmatiseringen kan få mycket negativa konsekvenser så som att människorna som är bosatta i 
området kan försöka skapa status genom att hacka på sina grannar eller människor i närliggande 
delområden. Dessa försök att skapa status kan vidare resultera i motsättningar mellan 
människorna i området. Effekterna kan däremot även bli de motsatta, att människorna som är 
bosatta i området försöker försvara sitt område och den egna identiteten.179 Den sistnämnda 
effekten tror jag även kan leda till att det skapas motsättningar mellan olika områden i Malmö, att 
man som boende i exempelvis Rosengård skapar sig en territoriell identitet för att försöka 
försvara sig gentemot de fördomar som florerar i resten av stan.  
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Jag har endast börjat skrapat på ytan gällande vilka åsikter Malmö stad sänder ut om 
området Rosengård. Jag skulle gärna forska vidare i frågan och då kunna tänka mig att 
komplettera den forskning jag redan gjort med fler innehållsanalyser av Malmö stads hemsida, 
broschyrer de ger ut för att marknadsföra Malmö stad och relevanta offentliga dokument. Jag 
skulle även vilja komplettera forskningen med ett antal intervjuer med dels representanter från 
Malmö stad och dels boende från Rosengård, andra stadsdelar i Malmö och kanske till och med 
från andra delar i Sverige. Jag anser att min forskning kan gynna Malmö stad på så sätt att de kan 
få en större insikt i hur de kan förebygga den negativa bilden av områden så som Rosengård 
istället för att förstärka den.  

Slutsatsen jag drar utifrån min analys är att Malmö stad genom Vårt Malmö bidrar till att 
skapa ett vi och de tänkande. Vi innefattar alla de som inte bor i Rosengård medan de innefattar 
alla som är bosatta i Rosengård. De som är bosatta i området stämplas som avvikande enbart på 
grund av att de är bosatta i just Rosengård. Eftersom människan enligt många av de forskare och 
författare jag lyft fram i studien lätt tar allt som medierna skriver för sanning leder det till att det 
de läser blir en del av den sanning de lever utefter. Den sanningen blir en del av hur de formas 
som människor och vilka åsikter och fördomar de utvecklar. Jag anser att Malmö stad bör ta ett 
större ansvar för vad de publicerar i tidskriften och hur de väljer att författa sina artiklar, detta för 
att eftersträva ett mer integrerat och mindre fördomsfullt Malmö och Sverige.  
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Bild hämtade från: ”Boendesamtal – sedan renoveras Herrgården”, (2006, c5), Vårt Malmö, nr. 6, 
s. 3.
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