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Abstract 
Nyckelord: no go-zoner, förort, särskilt utsatta områden, journalistik, stigmatisering, kritisk 

diskursanalys, Fairclough, Rinkeby, Tensta 

 

Studien intresserar sig för nyhetsmediernas konstruktion av de platser som benämns som no 

go-zoner i artiklarna. Uppsatsen behandlar tryckta artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet under en fyraårig period, 28 oktober 2014 till 28 oktober 

2018. Syftet är att analysera hur så kallade no go-zoner konstrueras i svensk morgon- och 

kvällspress, med avsikten att vidare analysera och diskutera hur journalistiken gestaltar 

annorlundaheter (otherness) och svenskhet samt undersöka huruvida rasism uttrycks i 

artiklarna. Frågeställningarna berör hur no go-zonerna representeras i artiklarna, hur identiteter 

konstrueras, vilka framträdande teman som återfinns samt vilka platser som är mest 

återkommande i materialet. För att besvara frågeställningarna genomförs inledningsvis en 

kvantitativ innehållsanalys av hela materialet i syfte att kartlägga materialets omfattning. 

Vidare görs en kritisk diskursanalys inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella 

analysmodell. I den kvalitativa textanalysen görs en närläsning av fyra artiklar. Teorier hämtade 

från framförallt Stuart Hall används för att identifiera hur kultur och identitet konstrueras i 

artiklarna. För att identifiera stereotyper används teorier hämtade från Richard Dyer, Stuart Hall 

och Ylva Brune. Teun A. van Dijks teorier om vår tids nya rasism används dels för att identifiera 

hur kulturella skillnader uttrycks i gestaltandet av no go-zoner, samt för att sätta texten i ett 

socialt sammanhang. Studien visar att våld och kriminalitet är det mest framträdande temat, 

samt Sverigebilden och motstånd är återkommande. Hur begreppet no go-zoner används i 

tidningsartiklarna för att beskriva vissa områden kan förstås som ett retoriskt verktyg för att 

reducera en redan ojämlik maktfördelning men också för att bekräfta det som inte är no go-zon.   
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1. Inledning 
”Det är skillnad på orten och bilden av orten. Bilden av orten är shunon som hustlar och becknar i 

betongen. Patriarken som sitter på sin tron på torget och styr och ställer över kvinnor, pengar och 

problemformuleringar.” – ur Mammorna av Alexandra Pascalidou (2018:330)  

Stigmatiseringen av förorterna från miljonprogrammen har en nästan sextioårig historia bakom 

sig – platser som beskrivits som utsatta, problematiska, invandrartäta och segregerade. Irene 

Molina (2018), professor på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism på Uppsala 

universitet, hävdar att agendan sattes redan på 1960-talet och ser hur begreppet no go-zoner i 

nyhetsrapporteringen tar stigmatiseringen till en ny nivå. Hon är inte ensam om att 

problematisera mediers roll i stigmatiseringen av förorten. Flertal studier som behandlar 

rapportering av etniska relationer i nyhetsmedier visar en märkbar samsyn i resultat – att 

medierapporteringen av etniska minoriteter är negativ, stereotyp och ibland rasistisk (Hall 

1990; Hultén 2009; van Dijk 1993). Medan vissa hävdar att mediers rapportering bidrar till en 

stigmatiserad bild av förorten, menar andra att det är en sann verklighet som inte går att blunda 

för.  

Uttrycket no go-zoner har använts och varit omdebatterat sedan ledarskribenten Per 

Gudmundson applicerade det på polisens kategori särskilttsatta områden under hösten 2014 

(Aftonbladet, 28 oktober 2014). Trots att det snabbt avfärdades som extremt kan vi se hur 

uttrycket florerat både i nyhetsrapporteringen, runt matbordet och i politiska valkampanjer. Likt 

Habermas borgerliga offentlighet är massmedier idag både arenor och aktörer för det offentliga 

samtalet och omfattar både politiska och kulturella diskussioner (Gripsrud 2002: 289; Bjurfors, 

Fornäs & Ganetz 2000: 155). Men bilden av mediers roll är långt ifrån okomplicerad. Samtidigt 

som medier anses besitta makt att kontrollera och påverka makten visar studier hur de samtidigt 

är med och upprätthåller diskursiva ramar för hur frågor formuleras och förstås i det offentliga 

rummet (Brune 2004: 11ff; Strömbäck 2014). Vår verklighetsuppfattning är således präglad av 

hur verkligheten representeras. Detta gör gestaltningen av no go-zoner i nyhetsrapporteringen 

om förorten till ett aktuellt och viktigt område att granska och ifrågasätta. 

1.1. Syfte och frågeställning 

Berättelserna om no go-zoner ger tillfälle att reflektera över vilka bilder som dominerat i de 

undersökta tidningarna, men också en möjlighet att studera journalistikens roll i den rådande 

diskursen om förorten. Då journalistiken besitter makt att konstruera vår verklighetsbild, vilket 

får betydelse för hur vi ser på förorten, är det relevant att studera hur morgon- och kvällspress 
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konstruerar områden som i deras publiceringar betecknas som no go-zoner. Detta ämnar denna 

studie att göra. I studien kombineras kvantitativa och kvalitativa innehållsanalyser av artiklar 

tryckta i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under perioden 28 

oktober 2014 till 28 oktober 2018. Frågeställningarna är följande:  

Hur konstruerar tidningarna områden som i deras publiceringar betecknas som no go-zoner? 

Vilka framträdande teman går att identifiera i artiklarna? 

Vilka platser är mest återkommande i artiklarna? 

1.2. Studiens upplägg  

Studiens material består av debattartiklar, ledare, nyhetsartiklar och reportage tryckta i 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet under tidsperioden 28 oktober 

2014 till 28 oktober 2018. För att besvara frågeställningarna kommer inledningsvis en 

kvantitativ innehållsanalys att genomföras i syfte att kartlägga huvudmaterialets mest 

framträdande teman och platser. Vidare genomförs en kritisk diskursanalys (Critical Discourse 

Analysis/ CDA) inspirerad av Norman Faircloughs tredimensionella analysmodell, genom 

närläsning av 4 artiklar, i syfte att fördjupa analysen ytterligare. Avslutningsvis presenteras 

studiens slutsats, en sammanfattande diskussion och förslag för framtida forskning.  

2. Bakgrund: Från framtidsutopi till no go-zone 

Efter andra världskriget stod det svenska samhället inför stora samhällsbyggsutmaningar som 

krävde en effektiv lösning. Medan allt fler sökte sig till storstäderna under slutet av femtiotalet 

växte bostadsbristen och bostadsköerna blev allt längre (Särnbratt 2006: 42). Ett 

välfärdspolitiskt och bostadsbyggnadsprojekt fastställdes och under åren 1965–1974 byggdes 

en miljon bostäder samtidigt som gamla bostadsområden revs i storstädernas centrala delar. De 

nya förortsområdena skulle bli samhällets utopiska ideal, fria från smuts och ambivalens. Den 

moderna människan skulle bli lösningen på kulturell skillnad och stadens alla negativa problem 

(Ericsson, Molina & Ristilammi 2002: 11ff).  

Debatten om de svenska förorterna har varit närvarande alltsedan de byggdes, ofta med ett 

sociologiskt och etnologiskt perspektiv (Särnbratt 2006: 22). När miljonprogrammet väl stod 

färdigt i slutet av 1960-talet pekades det snabbt ut som socioekonomiskt utsatta områden, och 

visionen om den moderna människan i det nya samhället hade ersatts med rubriker om sociala 

problem och den smutsiga förorten. Från en början handlade medierapporteringen främst om 
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de ofärdiga bostadsområdena och den nedskräpade miljön, men redan under sjuttiotalet träder 

inslag om kriminalitet, oordning och missbruk in i (re)presentationen av (problem)områdena 

(Ericsson, Molina & Ristilammi 2002: 11-17). Stigmatiseringens första spadtag var taget. 

Under åttiotalet breddas miljonprogramsförortens mediala agenda ytterligare. Invandrarna som 

flyttat in började nu beskrivas som ett faktiskt problem. Områdena förkroppsligas som exotiska 

och gåtfulla platser med färgglad mat från hela världen, men även som farliga, 

kvinnoförtryckande, bidragsberoende och omoderna. Framförallt invandrartäta områden som 

Tensta och Rinkeby pekas ut (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002: 18-19). 

Miljonprogrammets diskurs hade nu förflyttats från att handla om klass och social utsatthet till 

en fråga om etnicitet och ursprung.  

Sedan mitten på 1990-talet har det pågått ett konkret och fokuserat arbete med att utveckla 

och omvärdera miljonprogrammets bostadsbebyggelse. Det huvudsakliga syftet har varit att 

förändra de socialt och ekonomiskt ojämlika förhållanden i områdena, liksom att finna åtgärder 

för den rådande segregationen (Andersson m.fl. 2010; Kings & Tahvilzadeh 2018: 114; 

Särnbratt 2016). De associationer som präglar förorten idag kan förstås som ett resultat av dess 

stigmatiserade historia som präglats av just segregation och socioekonomisk utsatthet. När 

Rikskriminalpolisen gav ut rapporten En nationell översikt av kriminella nätverk med stor 

påverkan i lokalsamhället i oktober 2014 fick förorten ytterligare ett namn – särskilt utsatta 

områden, som strax därefter döptes om till no go-zoner av ledarskribenten Per Gudmundson 

(Aftonbladet, 28 oktober 2014). Begreppet som ursprungligen används som slang av militären 

för rebellkontrollerade områden gav stigmatiseringen av förorten ytterligare ett ansikte, något 

som spred sig internationellt. I februari 2017 uttalade sig USA:s president Donald Trump om 

Sveriges flyktingmottagande, vilket ledde till globala uppmärksamhet i Sverige – och diskursen 

om miljonprogrammet förflyttas ytterligare (Fox News, 17 februari 2017).   

3. Tidigare forskning 

De första vetenskapliga studierna om medier, etnicitet, minoriteter och rasism kom på 1960-

talet och la sedan grunden för ett mångvetenskapligt fält. Åtskilliga studier har gjorts såväl i 

Sverige som internationellt och har framförallt analyserat majoritetsmediernas representationer 

av immigranter. Analyserna och slutsatserna är slående lika, och har sedan 1970-talet visat på 

hur immigranter i stor utsträckning gestaltas som hot, problem, och ofta förbinds med 

brottslighet och som avvikelser från det normala (se exempelvis Brune 2004; Hultén 2006; van 

Dijk 1991, 1993). Mediers inramning av det avvikande kan även utryckas genom utsatthet. van 
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Gorp lyfter fram hur asylsökande å ena sidan ramas in som främmande inkräktare och å andra 

sidan representeras de av en ram som refererar till det stereotypa och utsatta offret. Att gestalta 

offer är en dramaturgisk teknik som medier, exempelvis nyhetsjournalistik, använder för att 

föreställa människor vars utsatthet beror på en kraft som ligger utanför deras egna handlingar 

och ansvar (van Gorp 2005: 489).  

I Hulténs Främmande sidor (2006) studeras mångfald, rasism och formandet av 

främlingsskap i den svenska dagspressen mellan 1945–2005. Sammanfattningsvis visar studien 

hur mediers skildringar av främlingar både kan användas för att konstruera främlingskap men 

också för att förstärka och omformulera bilden av svenskhet. Studien utgår framförallt från fyra 

olika teoretiska perspektiv; identitet och kultur, det nationella, kolonialism och främlingskap. 

”Tidningarnas skildringar av det annorlunda och ́osvenska ́ sker i utväxling med framställningar 

av vad det innebär av vara svensk och att leva i Sverige”, skriver Hultén (2006: 45). Med den 

utgångspunkten kan journalistikens berättelser om främlingar användas som arenor för att 

uttrycka och omförhandla ”svenskhet” – alltid i relation till det icke-svenska. Liknande 

diskussion för Urban Ericsson, Irene Molina och Per-Markku Ristilammi i sin text i sin studie 

Miljonprogram och media (2002: 19). På 1960-talet var miljonprogrammen en del av en 

symbolvärld som bekräftade Sveriges framsteg, utveckling och det moderna samhället. Senare 

en bit in på 1980-talet förändrades bilden och miljonprogramområdena blev en symbol för det 

icke-svenska (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002: 26). Utifrån detta perspektiv behöver 

majoritetssamhället skapa annorlundaheter för att definiera sig självt (ibid: 27). När svenskhet 

definieras som det moderna, alltså det sekulariserade och jämställda samhället, står det icke-

svenska för undantaget och motsatsen.  

Mediers skildringar av miljonprogrammen och storstädernas förorter har i några 

mediestudier analyserats utifrån ett postkolonialt perspektiv. Ericsson, Molina och Ristilammi 

(2002: 30) skildrar hur förorterna befunnit sig i ett kolonialt förhållande till resten av Sverige 

sen 1980-talet, och argumenterar för att representationen av dessa områden grundar sig till 

etniska relationer och rasifieringsprocesser. De påvisar hur den allmänna debatten porträtterar 

miljonprogramsförorterna som en ”antisocial och ociviliserad rumslighet [...] som måste 

kontrolleras och läras upp, för att fås att nå på samma nivå som resten av samhället” (ibid: 29). 

Beskrivningarna kan tolkas som samhällets symboliska gränsdragning mellan de som befinner 

sig innanför och de som är utanför. Detta menar Ericsson, Molina och Ristilammi, är ett 

symptom på den koloniala blicken.  
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4. Teoretiskt ramverk 

Att studera mediebilder av förorten innebär att röra sig i ett tvärvetenskapligt fält mellan 

medieforskning, socialantropologi och arkitektur, men även andra discipliners forskning om 

kultur, representation och makt, beroende på vilka teoretiska och metodologiska val som görs. 

Nedan presenteras studiens teoretiska ramverk och de begrepp som används som analytiska 

verktyg i studien. För att kunna synliggöra studiens problemområden utgår jag främst från 

teorier om identitet och kultur, stereotyper samt teorier om relationen mellan media och rasism.  

4.1. Identitet, kultur och de Andra 

När representation studeras är kultur ett återkommande begrepp. Men vad är egentligen 

kopplingen mellan representation och kultur? Kort sagt handlar kultur om ’shared meanings’, 

vilka skapas och ges värde genom vårt språk (Hall 2013: xvii). Således praktiseras och 

reproduceras kultur genom representation, och mer explicit i relation till denna studie - genom 

journalistik. Förenklat kan kultur, utifrån det klassiska antropologiska begreppet, förklaras som 

de gemensamma drag som delas inom en grupp och som personer utanför inte delar. ”Kultur 

blir då en fråga om tillhörighet” (Hultén 2006: 47). Denna uppdelning kan dock bidra till vissa 

kognitiva begränsningar. I varje kultur finns en diversitet av mening, fler än de som tolkas in 

och representeras. Hur vi läser in kulturella meningar organiserar och reglerar hur vi agerar 

socialt, influerar vårt uppträdande och har därmed riktiga konsekvenser i praktiken. 

Sammanfattningsvis konstrueras och reproduceras kultur i representationen av den; vilka ord 

som används, de berättelser som lyfts fram, i bilderna som produceras, de känslor som 

associeras till den och på de sätt vi klassificerar den. Kultur är således inget som är genetiskt 

programmerat i oss utan är något som konstrueras och genomtränger hela samhället (Hall 2013: 

xixff). 

Som samhällets förlängda arm kliver medierna in i vad Jostein Gripsrud (2002) kallar för 

intimsfären, och bidrar till att definiera verkligheten omkring oss – vilka vi är och vilka vi inte 

är. Nyhetsjournalistiken är inte ett undantag. Flertal studier uppmärksammar journalistikens 

roll i hur vi uppfattar såväl identitet som nationell tillhörighet, och samtidigt reproducerar en 

delad kultur (Hultén 2006; Schudson 1995; Tufte 2003). Inom journalistiken reduceras ofta 

våra grupptillhörigheter till en viss kategori – kön, yrke, klass, etnicitet – vilket lyfter frågan 

om kollektiv identitet. Den kollektiva identiteten handlar om känslan av att tillhöra specifika 

gemenskaper, baserade på faktorer som ålder, yrke, kön, etnicitet och nationalitet (Olausson 

2009: 144-145). Identifikation i sin tur bygger på, och är indirekt beroende av, gränsdragningar 
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och att något annat exkluderas. Identitet kan således förstås som en konstruktion av Vi och Dom 

(ibid; Hall 1996). 

The naming is at once the setting of a boundary, and also the repeated inculcation of a norm. Such 

attributions or interpellations contribute to that field of discourse and power that orchestrates, 

delimits, and sustains that which qualifies as “the human” (Butler 1993:8).  

Hultén, via Gunnar Alsmark, menar att ”för att förstå vem du är måste du veta vem du inte är” 

(Hultén 2009: 48). Min identitet är med andra ord beroende av att jag tar avstånd från vad jag 

inte är.  Genom att skapa kategorier för oss själva och andra upprätthålls vår identitet och 

tillhörighet, exempelvis genom kultur. I artikeln ”The spectacle of ’other’ ” synliggör Stuart 

Hall (1997) hur annanhet (otherness) representeras i samhället, framförallt i massmedier. När 

skillnader synliggörs aktualiseras också de maktrelationer som finns mellan de som beskriver 

och de som beskrivs.  

4.2. Stereotyper 

Representationer är ett begrepp ursprungligen från semiotiken och används väl inom både 

kulturstudier och medieforskning. Kort sagt handlar representation om meningsskapande i 

språk och bilder, något som särskilt utvecklats av Stuart Hall (1997). De tecken, bilder och 

gestaltningar som används när no go-zoner förmedlas i medierapporteringen står med andra ord 

för något mer än bara ordet eller bilden i sig självt. Vidare betonar den norska medieforskaren 

Jostein Gripsrud (2002) hur representationer alltid är i någon mån konstruktioner. Hur ett 

fenomen skildras kan aldrig vara fullständigt objektivt.  

Den tidigare forskningen visar hur representationen av minoriteter, och i det här 

sammanhanget – minoriteter i förorten, är i hög grad stereotypa. Stereotyper kan förstås som 

ett verktyg att generalisera men också som ett resultat av människans behov av att förenkla 

omvärlden (Dyer 2002). En stereotyp skildring av en person eller grupp kan definieras som 

fasta bilder där vissa egenskaper förstärks medan andra bilder sällan ges, något som 

reproduceras när medierapporteringen är ensidig (Brune 2004; van Gorp 2005). Men för att 

förstå hur stereotyper fungerar behöver vi gå tillbaka till personen som myntade begreppet, 

Walter Lippmann. Han ser stereotyper som fyra olika funktioner: (i) en orderprocess, (ii) en 

genväg, (iii) en hänvisning till världen, och som (iv) ett uttryck för våra värderingar och 

övertygelser. Stereotyper handlar alltså inte endast om att skapa ordning utan även om att 

garantera vår egen respekt och position i samhället (Lippmann 1956: 96). Stereotyper som 

social kategorisering kan enkelt förklaras som något som existerar överallt i samhället, men kan 
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ibland framstå som något som är bortom människans kontroll. Studier visar dock hur 

stereotyper reducerar, naturaliserar och fixerar olikheter. Det normala och accepterade 

separeras från det så kallade onormala och oaccepterade - och det som anses annorlunda 

exkluderas (Hall 1997). Vem som (re)producerar stereotyper, och vem som får ta 

konsekvenserna av dem, handlar framförallt om makt, liksom diskriminering (Dyer 2002).  

4.3. New(s) racism 
Sverige är ett segregerat samhälle och vår nyhetsjournalistik bidrar till att skapa och upprätthålla en 

mental segregation. (Ylva Brune, 1998a:9)  

Den nederländske forskaren och diskursanalytikern Teun A. van Dijk synliggör hur nyheter och 

medier medverkar i vår tids ”nya rasism”. Den vill framställas som, och ger sken av att vara 

demokratisk och rumsren och får därför den ”gamla rasismen” att framstå som den extrema 

(van Dijk 1991: 28; 2000: 33-34). Minoriteter beskrivs inte längre som underlägsna utan som 

annorlunda, och det är just i dessa vardagliga diskurser som den nya rasismen verkar. En 

förklaring, menar van Dijk är den låga representation av medarbete på nyhetsredaktionerna med 

rötter i etniska minoritetsgrupper. Detta påverkar inte endast vilka perspektiv som lyfts utan 

även hur nyhetsrapporteringen tas emot. Vita medarbetare, menar van Dijk, antas förmedla ett 

mer neutralt och opartiskt budskap. Användningen av siffror i medierapportering förklarar van 

Dijk som ett nummerspel (number game), ett retoriskt verktyg för att signalera subjektivitet och 

ökad trovärdighet. Siffran symboliserar således storleken av det som konstrueras som hotfullt, 

exempelvis no go-zoner (van Dijk 2000: 45). Nedan presenteras fyra stereotypiska teman som 

van Dijk kartlagt som de mest återkommande i internationella studier av massmedial hantering 

av etniska spörsmål (ethnic business): 

INVANDRING, beskrivs ofta med betoning på problem, olaglighet, stora mängder, fusk, 

och som ett demokratiskt eller kulturellt hot. 

KRIMINALITET, med särskilt fokus på knarkhandel, rån, stöld, prostitution, fiffel, våld 

eller upplopp – brott som ofta antas vara etnifierade eller rasifierade. 

KULTURELLA SKILLNADER, i synnerhet kulturell avvikelse. Dessa skillnader skildras 

exempelvis genom ”omoderna” seder och religiös fundamentalism. Alla sociala 

problem som definieras utifrån en syn på etniska relationer framställs som en 

konsekvens av kulturella särdrag hos minoriteterna. 
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ETNISKA RELATIONER, som exempelvis diskriminering, rasistiska attacker och andra 

former av rasism. Dessa är ofta definierade som sorgliga incidenter som förklaras som 

resultat av den svaga närvaron av minoriteter eller av deras egna beteende. På så vis 

läggs skulden på offret (blame the victim) (van Dijk 1993: 248-249). 

Liknande resonemang förs av Hall. I Policing the Crisis (1978: 161) visar han hur rasifierade 

ungdomar associeras med kriminalitet och hot i medierna, som något som allmänheten måste 

skyddas ifrån. Samhällsproblemet blir istället en fråga om ”ras” som ska lösas med lag, ordning 

och kontroll istället för sociala reformer. Både van Dijk och Hall menar att mediers val av 

ordval och syntax kan bidra till att reproducera rasistiska ideologier. Begreppet infertial racism 

används för att beskriva den rasism som inte uttrycks direkt men som gömmer sig bakom 

naturligjorda antaganden (Hall 1990: 12; van Dijk 2000). I artikeln Kodning och avkodning 

(1980) jämför Hall processen av produktionen av ett massmedialt budskap med varuproduktion. 

Den massmediala texten skapar en mening som sedan konsumeras av läsaren, vilket avgör deras 

värde på marknaden. För att konstruera och överföra meningar används olika diskurser, vilket 

ger massmedier en aktiv roll i konstruktionen och upprätthållandet av diskurser (Berglez 2012: 

59; Hall 1999). På så vis sprids och ges legitimitet åt rasistiska föreställningar (van Dijk 2000).  

5. Metod 

I studien kombineras kvantitativ och kvalitativ metod, där den tematiska läsningen utgörs av 

kvantitativ innehållsanalys och den närliggande läsningen av kritisk diskursanalys. 

Inledningsvis presenteras studiens material och urval. Vidare presenteras och motiveras 

metodernas innehåll, kodschema och variabler samt metodernas tillvägagångssätt och hur de 

kompletterar varandra. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. 

5.1. Material och urval 

För den här studien studeras tryckta artiklar ur fyra Stockholmsbaserade tidningar. Två 

kvällstidningar, Aftonbladet1 och Expressen2, samt två morgontidningar, Dagens Nyheter3 och 

                                                
1 Aftonbladet beskrivs som oberoende socialdemokratisk och ägs till 91% av den norske mediekoncernen 
Schibsted och resterande 9% av Landsorganisationen i Sverige (Källa: aftonbladet.se, 2018). 
2 Expressen ägs av Bonnierkoncernen och betecknas som obunden liberal (Källa: expressen.se, 2018). 
3 Dagens Nyheter ägs av Bonnierkoncernen och betecknas som oberoende liberal (Källa: dn.se, 2018) 
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Svenska Dagbladet4. Artiklar som endast publicerats digital har således uteslutits. 

Kvällstidningarna kan anses vara rikstäckande medan de två morgontidningarna har sin främsta 

spridning i och omkring Stockholm. Allt material har samlats in från databasen Mediearkivet 

Retriever, vilket har såväl för- som nackdelar. Den främsta fördelen med att samla in material 

med hjälp av databaser är att det är tidsekonomiskt. Nackdelarna är att sökresultatet begränsas 

av databasernas materialomfattning.  

Uttrycket no go-zoner har använts och varit omdebatterat sedan ledarskribenten Per 

Gudmundson applicerade det på polisens kategori ”särskilt utsatta områden” den 28 oktober 

2014. Materialet från de fyra utvalda tidningarna är därför från perioden 28 oktober 2014 till 

28 oktober 2018. Ur dessa tidningar hämtades 99 artiklar från hela undersökningsperioden, i 

fortsättningen kallat huvudmaterialet. I och med studiens syfte att kartlägga artiklarnas 

användning av no go-zoner valde jag att inte utesluta någon artikel. Då denna studie intresserar 

sig för det skrivna språket består materialet enbart av textbaserat innehåll. Analys av visuellt 

innehåll hade kunnat ge en bredare förståelse för hur tidningarna gestaltar no go-zoner, men 

genom den avgränsning som har gjort har ett stort antal artiklar kunnat ingå i studien, vilket 

således leder till en väl underbyggd analys. Att artiklarna domineras av textbaserat innehåll 

motiverar avgränsningen ytterligare (Karlsson 2006: 124). 

Valet av material grundar sig i flera anledningar. För att samla in material om no go-zoner 

har begreppet no go-zoner använts som nyckelord i sökningen. Resultatet var något slående. 

Samhällsnytt, tidigare Avpixlat, är den nyhetsplattform som publicerat en majoritet av artiklarna 

där begreppet nämns under den valda tidsperioden. Därefter Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet. Utifrån den effektorienterade urvalsprincipen är valet av 

tidningar adekvat eftersom de är några av de största och mest använda medierna (Ekström & 

Larsson 2010: 129). Även tilltalet till sin publik ligger till grund för valet av material. Till 

skillnad från morgontidningarna, har kvällspressen större behov av uppseendeväckande 

rubriker och förstasidor för att nå sin publik. Anledningen till att välja just Svenska Dagbladet 

och Dagens Nyheter grundar sig istället i deras normativa kraft som kvalitetsjournalistik. 

Debatter som startar i någon av dessa tidningar har en tendens att skapa ringar på vattnet i andra 

medier och kan på så sätt fungera som normerande.  

Urvalet av tidningarna har dock vissa brister. Trots att tidningarna finns tillgängliga digitalt 

över hela Sverige kan studien begränsas av att de är så pass ”Stockholmsfokuserade”. För 

analysen av konstruktionen av no go- zoner skulle exempelvis Mitt i Tensta Rinkeby ha varit 

                                                
4 Svenska Dagbladet betecknas som obunden moderat och ägs av till 99,4% av Schibsted Sverige AB, resterande 
ägs av Stiftelsen Svenska Dagbladet (Källa: svd.se, 2018) 
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intressant att studera då Tensta och Rinkeby är områden som återkommer i debatten om no go-

zoner. Vilka perspektiv lyfts där? Även Sydsvenskan och Göteborgsposten hade varit 

intressanta att studera för att få en mer rikstäckande bild.  

5.2. Kvantitativ innehållsanalys 

Överallt finns innehåll som dagligen konsumeras och analyseras. Vad som skiljer den 

vardagliga analysen runt middagsbordet med den vetenskapliga är den teoretiska förankringen 

(Ekström & Larsson 2010: 119). Fördelen med kvantitativa metoder är framförallt att de 

möjliggör studier av större mängd data, men kan av samma anledning även kritiseras för att 

endast ”skumma på ytan”. Med sin sammanfattande karaktär kan den kvantitativa 

innehållsanalysen dra generaliserbara resultat och peka på samband, vilket kräver att metoden 

utförs korrekt. En särskilt viktig hörnsten inom den kvantitativa forskningen är forskarens 

strävan efter ett objektivt förhållningssätt till sin studie och det insamlade materialet. Samma 

objektiva strävan är även en av metodens största utmaningar. Är det möjligt att mäta text på ett 

exakt och objektivt sätt? Således kräver metoden att forskningsfrågorna översätts till variabler, 

med vilka en kan mäta relevanta egenskaper i innehållet (Ekström & Larsson 2010: 123). För 

att kartlägga huvudmaterialets omfattning, återkommande platser och vilka teman som är mest 

framträdande motiveras kvantitativ innehållsanalys som en adekvat metod.  

5.2.1. Tillvägagångssätt, kodschema och variabler 

I den här studien används den kvantitativa innehållsanalysen i syfte att kartlägga i vilken 

utsträckning begreppet no go-zoner används i Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet, vilka platser som återkommer samt identifiera övergripande teman. 

Materialet omfattar totalt 99 artiklar som har kodats och analyserats för sex variabler. Syftet 

med det är att på vetenskaplig grund visa på vilka teman som är återkommande i 

representationen av no go-zoner, vilka senare ligger till grund för den kvalitativa textanalysen. 

Vidare används metoden för att identifiera i vilken utsträckning synonymer som förort och 

utsatta områden återkommer i rapporteringen av no go-zoner. Synonymerna identifierades vid 

genomläsningen av materialet. Frekvens och volym är grundläggande mått i den kvantitativa 

innehållsanalysen.  

Variablerna har formulerats utifrån enklare egenskaper, såsom artikelns ursprung, till 

egenskaper som kräver något mer tolkning för att definiera, exempelvis texternas huvudtema. 

De besvaras i sin tur med hjälp av olika svarsalternativ, det vill säga variabelvärden. 

Inledningsvis utgick jag ifrån att texterna skulle beskriva vad, när, var och hur no go-zoner 
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gestaltas, vilket lade grunden för utformningen av variablerna. Värdena för dessa variabler har 

däremot utformats induktivt genom noggrann läsning av materialet. Detta ledde till att de 

värden (exempelvis Botkyrka) som inte återkom i samma utsträckning som andra värden 

(exempelvis Rinkeby) placerades under ”annan” och/eller ”övrigt”. Artiklarna har kodats för 

egenskaper som tidning, datum, artikeltyp, förekomst av orden utsatta områden och förort, 

huvudtema och platsmarkör. Kodschemats data för huvudmaterialet har utformats och 

behandlats i statistikbehandlingsprogrammet SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Jag har kodat allt material själv. 

Det finns självklart utmaningar i att utforma variabler och kodschema. För att studien ska 

anses vara trovärdig krävs framförallt tydliga anvisningar för hur generaliseringen genomförs. 

Forskningsfrågorna och svaren har därför översatts till mätbara siffror. ”Huvudtema” och 

”artikeltyp” är de variabler som är främst induktiva och krävt något mer tolkning, vilket kan 

öka risken för subjektivitet och att studiens reliabilitet försvagas. För att undvika detta har 

variabelvärdena således definierats efter noggrann och återkommande genomläsning av 

texterna. I och med materialets omfattning i relation till antal artikeltyper som finns valde jag 

att skapa fem olika variabelvärden utifrån vilka artikeltyper som var mest återkommande i 

materialet; i) debatt, notis och analys, ii) ledare, iii) nyhetsartikel, xi) reportage och xii) övrigt. 

Huvudtemats värden är utformade utifrån artikelns rubrik och ingress. Vilka ord används? Vad 

lyfts upp? I exempelvis artikeln 15 av 53 stadsdelar extra utsatta (Dagens Nyheter, 10 februari 

2016) inleds ingressen med ”Öppen narkotikahandel, gängkriminalitet och en rädsla för att 

vända sig till polisen”, vilken har kodats som variabelvärde ”Våld och kriminalitet”. Detta 

beskrivs och motiveras mer utförligt i avsnitt 9.1 Kodschema och förtydligande av variabler. 

5.3. Kritisk diskursanalys 

Likt Gunilla Hulténs avhandling Främmande sidor, utgår denna studie ifrån ett 

diskursanalytiskt perspektiv, särskilt de angreppssätt som utvecklats inom kritisk diskursanalys. 

Diskursanalysens växande roll inom samhällsvetenskaperna kan ses som ett behov av att förstå 

hur våra förställningar bär en produktiv roll i hur vi ser på världen. Med ett diskursanalytiskt 

perspektiv kan vi inte längre förklara våra idéer som återspeglingar av verkligheten, utan vi 

behöver istället förstå hur dessa föreställningar är med och organiserar den sociala verkligheten 

(Bergström & Boréus 2015: 354). Inom den kritiska diskursanalysen återfinns ofta kopplingar 

till samhällskritisk tradition med en strävan efter sociala och politiska förändringar (van Dijk 

1997: 23). Maktrelationer är således ett återkommande perspektiv där fokus för analysen är 

diskursers påverkan på människors föreställningar och handlingar, och hur de i sin tur formar 
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maktrelationerna i samhället (Bergström & Boréus 2015: 409). Norman Fairclough, en av 

företrädarna för kritisk diskursanalys, betonar hur en viss typ av diskurs är en konsekvens av 

en viss typ av samhälle (Fairclough 1995: 16).  

My view is that ‘discourse’ is use of language seen as a form of social practice, and discourse 

analysis of how texts work within sociocultural practice (Fairclough 1995: 5) 

Språket som social praktik har således en central roll inom diskursanalysen och behöver förstås 

utifrån sin historiska, sociala, kulturella och ideologiska kontext.  Vi skulle kunna utgå ifrån att 

det å ena sidan finns ett antal förställningar om ”no go-zoner”, och å andra sidan se en verklig 

aspekt där ”no go-zoner” kan översättas till en plats dit vi inte kan gå. Med ett diskursivt 

förhållningssätt sammanfogas dessa synsätt – hur det talas om och ’hur det faktiskt är’ 

(Bergström & Boréus 2015: 354). Så istället för att endast se diskurs som en samling av talat 

och skrivet språk, menar Fairclough, att det talade och skrivna språket är en form av socialt 

agerande. Diskursen är socialt skapad och har befogenheten att både upprätthålla och 

reproducera rådande strukturer, och på samma gång bidra till att påverka dem. Utifrån mitt syfte 

innebär detta att jag studerar vilka diskurser som går att synliggöra i artiklarna och hur 

journalistiken gestaltar ”no go-zoner”. Istället för att avslöja ”falska” verklighetsbeskrivningar 

för att återge ”sanna”, ämnar den kritiska diskursanalysen visa hur vissa perspektiv på 

verkligheten dominerar över andra (Berglez 2010: 271). Nedan utvecklas Faircloughs 

resonemang och analysmodell samt hur den används som analysverktyg i denna studie. 

5.3.1. Faircloughs analysmodell  

Den kritiska diskursanalysen kan förklaras med hjälp av Faircloughs tredimensionella 

analysmodell, vilken kommer vara utgångspunkten för studiens kvalitativa analysdel 

(Fairclough 1992: 73). Modellen presenterar tre olika analysnivåer; analys av text, 

diskurspraktik och social praktik (Bergström & Boréus 2015: 375ff; Fairclough 1995). 

Textanalysen inriktar sig på texters lingvistik och grammatiska struktur med syfte att identifiera 

diskursiva processer i texterna. Den diskursiva praktiken avser istället texters produktions-, 

konsumtions- och distributionsförhållanden med syfte att synliggöra vilka diskurser och genrer 

som används av textens avsändare samt läsare. När den sociala praktiken integreras i analysen 

sätts diskursen i en större social kontext. Här besvaras frågor som berör reproduktion eller 

utmaning av den rådande diskursordningen samt vilken betydelse det har för samhällsordningen 

(Bergström & Boréus 2015: 377; Fairclough 1992:71ff; Winther Jørgensen & Phillips 

2000:72ff).  
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5.3.2. Tillvägagångssätt och analysverktyg 

Textanalysen utgår ifrån ett antal analysverktyg hämtade från Fairclough och analyseras med 

hjälp av analysverktygen framträdande teman, representation av händelsen och textens 

identitetskonstruktioner. För att besvara studiens forskningsfrågor används analysnivåerna 

analys av text samt social praktik. I närläsningen av artiklarna studeras även modalitet. I den 

kvantitativa innehållsanalysen identifieras huvudmaterialet huvudteman samt diskurser i 

materialet, vilka motiverar valet av artiklar till närläsningen i den kvalitativa textanalysen 

(Winther & Phillips 2000: 75). En till två artiklar har valts ut för varje huvudtema, vilka 

presenteras och motiveras i samband med närläsningen. Artiklarna valdes huvudsakligen 

utifrån huruvida de representerar materialets innehåll eller inte. Nedan presenteras 

analysverktygen. 

När framträdande teman analyseras i texterna går det att identifiera mönster i texternas val 

av teman. Fairclough definierar ett tema som information som ses som självklar, det vill säga 

det en text kan anses ”handla om”. Läsaren antas således ha kunskap om temana (Fairclough 

1992: 183). Det andra analysverktyget, textens representation av händelsen och dess 

identitetskonstruktioner, används dels för att studier hur no go-zonerna porträtteras och 

refereras till. Genom att studera hur olika identiteter beskrivs i artiklarna och vilket utrymme i 

språket de ges går det även att urskilja hur no textens diskurser konstruerar identiteter. 

Representationen av no go-zonerna och konstruktionen av textens identiteter är beroende av 

den sociala praktiken. Genom närläsningarna organiseras versioner av verkligheten (Fairclough 

1995: 103).  

Modalitet används som verktyg för att mäta textens grad av instämmande, det vill säga hur 

mycket texten ”håller med” det den uttalar sig om. Direkta påstående som ”det är mycket 

allvarlig kriminalitet” har hög modalitet och stärker bilden av texten som ”objektiv”. Modalitet 

används inom nyhetsrapportering för att visa på och förstärka deras makt och trovärdighet. 

Syftet med att analysera modalitet är att synliggöra huruvida mediet ”håller med” om hur no 

go-zoner gestaltas (Fairclough 1992: 158; Winther Jørgensen & Phillips 2000: 87-88).  

Vid analys av artiklarna utifrån dessa verktyg går det att synliggöra textens sociala praktik, 

därmed är analysverktygen lämpade för att besvara frågeställningen. Social praktik analyseras 

även utifrån en förståelse av andrafiering och stereotyper, dessa teoretiska utgångspunkter har 

presenterats i teoriavsnittet ovan under rubrikerna 3.1 och 3.4.  
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5.4. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Som tidigare nämnt finns det utmaningar både i den kvantitativa som den kvalitativa metoden. 

Reliabilitet och validitet är två nyckelbegrepp som framförallt används inom kvantitativ 

forskning och används som verktyg för att mäta resultatets tillförlitlighet och 

generaliseringsbarhet. Allt material har kodats och analyserats av en och samma person vilket 

eliminerar risken för interkodarreliabilitet.  Utformningen av kodschema har varit en pågående 

växling mellan materialet och variablerna. Vissa variabler ströks under processen, antingen för 

att de var för svårtolkade eller för att jag insåg att de inte var relevanta för studiens 

frågeställningar. När kodningen började på allvar var jag väl bekant med mitt material, vilket 

jag ser som en fördel för studiens reliabilitet och validitet. Även studiens generaliserbarhet kan 

ifrågasättas. Studiens kvantitativa del omfattar allt tryckt material i de fyra tidningarna där no 

go-zoner återkommer. Det är alltså sökbegreppet no go-zoner och de teman som aktualiseras i 

artiklarna som analysen fokuserar på och kan således endast uttala sig om vad som framkommer 

där.  

I den kvalitativa textanalysen uppstår andra utmaningar då materialet är ett urval ur urvalet. 

Jag vill därför poängtera att det kvalitativa urvalet för närläsning gjordes efter flertal 

genomläsningar av huvudmaterialet, vilket motiveras utförligt i analysdelen. Vidare 

framkommer vissa utmaningar inom den kritiska diskursanalysen. Faircloughs språkliga 

förhållande mellan verklighet och diskurs gör det svårt att dra slutsatser – för hur vet vi vad 

som faktiskt påverkar vad och i vilken omfattning? Vid tolkande metoder lyfts frågan om 

subjektivitet. Hur jag tolkar materialet påverkas av mitt sociokulturella sammanhang som 

artiklarna produceras i. Det finns därmed en risk att de tolkningar som görs påverkas av mina 

egna värderingar och perspektiv. Att textanalysen görs både kvantitativ och kvalitativ, på en 

översiktlig och närmare nivå, samt sätts in i större sammanhang, stärker studiens analys. 
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6. Analys 

6.1. Del 1: Kartlägga no go-zoner 

För att ge en mer övergripande introduktion till det material som studeras presenteras nedan 

enklare statistik samt en överblick av de kvantitativa resultaten. Vilka generella mönster finns 

det och hur har dessa förändrats under tidsperioden? Vilka huvudteman identifieras i 

materialet? Avslutningsvis presenteras hur materialet fördelar sig över artikeltyper. Resultaten, 

som redovisas här, ligger sedan som grund till den kvalitativa innehållsanalysen.  

 

FIGUR 1. Antal artiklar fördelade på år. 

 
 

Hur mycket publiceras? 
Ett mått för att kartlägga förekomsten av sökordet no go-zoner i materialet är att se till antalet 

publicerade artiklar. Av huvudmaterialets 99 artiklar publicerades 51 under 2017, vilket är en 

markant ökning från 2016 då 11 artiklar publicerades. Som figur 1 ovan visar sjönk antalet 

något igen under 2018. De första två åren är artiklarna betydligt färre. Antal artiklar per tidning 

är dock jämnare. Expressen (11st) är den tidning som skiljer sig och har publicerat färre artiklar, 

medan Aftonbladet (24st), Dagens Nyheter (35st) och Svenska Dagbladet (29st) är betydligt 

jämnare. Svenska Dagbladet är den enda tidningen som nämnt no go-zoner under 2014, vilket 

i studien förstås som startskottet för användningen av ordet i nyhetsrapporteringen. 
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Vad tas upp? 
Vad skriver tidningarna om och går det att se något återkommande mönster? Materialet har 

sorterats i fem huvudteman, vilka presenteras nedan i tabell 1. De identifierade temana skiftar 

något över tid där vissa återkommer mer än andra. De teman som inte återkommer i samma 

utsträckning har omskrivits som ett sjätte tema under ”Annat”, exempelvis artiklarna Bonde 

söker fru är det queeraste som finns” (Svenska Dagbladet, 26 september 2016) och ”Åsynen av 

en vegetarian triggar folk till vansinne” (Aftonbladet, 26 mars 2017). Jag valde att inkludera 

dessa artiklar i syfte att poängtera begreppet no go-zoners frekvens, även om de inte handlar 

om förorten. 

 

TABELL 1. Huvudtema fördelat på år i relation till antal artiklar. Antal (inom parantes). 

Rang 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Våld och 

kriminalitet  
(2) 

Våld och 
kriminalitet  

(2) 

Våld och 
kriminalitet  

(4) 

Våld och 
kriminalitet  

(13) 

Våld och 
kriminalitet  

(6) 

2 Polisiär 
(1) 

Polisiär 
(1) 

Polisiär  
(2) 

Sverigebilden  
(13) 

Motstånd  
(6) 

3 Motstånd 
(0) 

Motstånd 
(0) 

Motstånd 
(2) 

Motstånd 
(6) 

Valet 2018 
(5) 

4 Sverigebilden  
(0) 

Sverigebilden 
(0) 

Sverigebilden 
(2) 

Polisiär  
(2) 

Polisiär 
(2) 

5 Valet 2018 
(0) 

Valet 2018 
(0) 

Valet 2018 
(0) 

Valet 2018 
(2) 

Sverigebilden 
(1) 

Summa 3 3 10 36 20 

Annat 1 1 1 15 9 

Totalt 4 4 11 51 29 

 

Som tabell 1 visar präglas en tredjedel av artiklarna av våld och kriminalitet (27 st), vilket blir 

extra tydligt under 2017 när antal publicerade artiklar ökar. Våld och kriminalitet uttrycks ofta 

i berättelser om den utsatta och våldsamma förorten där militär behöver sättas in. Detta framgår 

exempelvis i artiklarna Kulor och krut (Dagens Nyheter, 20 maj 2015) och Skolorna får inte bli 

no go-zoner (Svenska Dagbladet, 28 oktober 2017). Våldet beskrivs ofta i relation till ökad 

polisiär närvaro som en lösning på våldet i förorterna. Det polisiära temat (8st) är också det 

tema som presenteras under hela tidsperioden. Detta beskrivs exempelvis i artiklarna 

Kriminella måste mötas av polisens närvaro (Dagens Nyheter, 9 februari 2016) och Fyra 

stationer i t-banan ”no go” för ordningsvakter utan polisen (Svenska Dagbladet, 4 juni 2018). 

Det polisära temat rymmer dock en mer nyanserad bild där no go-zoner både porträtteras som 

våldsamma förorter där polisen förlorat makten, men det framkommer också uttalanden från 
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polisen själva som menar att det snarare handlar om ”go-go-zoner” som behöver värdesättas 

och prioriteras, vilket exempelvis beskrivs i artikeln Polisen: det finns inga no go-zoner 

(Expressen, 24 februari 2017).  

Under 2016 träder ytterligare två teman in i det svenska mediebrusets gestaltande av no go-

zoner. Sverigebilden (16st), huvudmaterialets andra mest frekventa tema, identifieras i artiklar 

som framförallt problematiserar hur svenska no go-zoner porträtteras internationellt, 

exempelvis i artikeln Bild av våldsamt Sverige ska varna Ungerns väljare för invandring 

(Svenska Dagbladet, 7 april 2018). Där beskrivs Sverige som: 

 
[…] ett avskräckande exempel på vad som händer om ett land inte försvarar sig mot migranterna från 

främmande kulturer - ett land där våldtäkter och så kallade no-go-zoner hör till vardagen.  

 

I artiklar som Så ofarlig är förorten (Aftonbladet, 3 juni 2016) och Gårdsten på väg bort från 

listan på utsatta områden (Dagens Nyheter, 29 september 2018) identifieras huvudmaterialets 

tredje mest återkommande tema – motstånd (14st), och skiljer sig markant från studiens 

resterande artiklar. Här lyfts berättelser om en förort där politiskt och socialt engagemang gror, 

samt kritik mot att begreppet no go-zoner används i beskrivningen av förorten. Senare artiklar 

under 2017 och 2018 berör det kommande riksdagsvalet (7st), exempelvis om hur Moderaterna 

vill införa en no go-zon för kriminella (Aftonbladet, 15 februari 2017). 

 

Hur återges innehållet? 

Det är nyhets- och debattartiklar som dominerar i huvudmaterialet (se figur 1, avsnitt 8.2). 

Ledare är nästan lika återkommande, totalt 20 artiklar varav 7 stycken har våld och kriminalitet 

som tema. Ledare och nyhetsartiklar är de artikeltyper som representeras i alla identifierade 

teman.  Likt Sverigebilden återfinns tema våld och kriminalitet i alla artikeltyper och har störst 

frekvens i ledare och nyhetsartiklar, till skillnad från motståndstemat som främst identifierats i 

debattartiklar och reportage. Frekvensen av begreppen förort och utsatta områden i de fyra 

undersökta tidningarna varierar. Förort förekommer under hela tidsperioden medan utsatt 

område är frånvarande under 2015. Året därefter är utsatta områden det begrepp som är mest 

återkommande i artiklarna och identifieras främst i artiklar med tema våld och kriminalitet.  

Platserna som återkommer i artiklarna varierar och återfinns i olika konstellationer (se figur 

4). I vissa artiklar, exempelvis Därför lämnar jag Husby (Expressen, 22 februari 2017), förstås 

platsen som artikelns utgångsläge, medan platsen/platserna i andra artiklar nämns i förbifarten. 

I andra presenteras platserna i faktarutor för att kartlägga no go-zoner. I de artiklar där det 
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förekommer fler platser kodades artikeln utifrån den plats som uppfattades mest framträdande, 

det vill säga nämns tidigare i artikeln alternativt återkommer fler gånger. Vid genomläsning var 

det ganska tydligt vilka platser som var återkommande, vilket speglas i det kvantitativa 

resultatet. Rinkeby är den plats som återkommer i betydligt större utsträckning än resterande 

platser (17st), i jämförelse med Rosengård, Gårdsten och Botkyrka som återkommer i 2 artiklar. 

 

FIGUR 4. Huvudmaterialets mest förekommande platser i antal artiklar. 

 

6.1.1. Sammanfattande reflektion 

Sammanfattningsvis visar det kvantitativa resultatet att no go-zoner i störst utsträckning 

beskrivs i ett sammanhang av våld och kriminalitet där Rinkeby målas upp som den primära 

platsen. Detta presenteras i alla tidningar under hela tidsperioden, framförallt i nyhets- och 

debattartiklar under 2017. På andra plats presenteras no go-zoner i relation till bilden av 

Sverige, vilket växer fram under 2015 och återkommer främst i debattartiklar. Det tredje mest 

frekventa temat är ”motstånd” som till skillnad från de andra temana uttrycker an avsaknad av 

en annan bild av förorten. Dessa tre teman kommer belysas ytterligare i den kvalitativa 

innehållsanalysen.  

6.2. Del 2: Närläsning 

Text kan förstås som ett diskursivt verktyg för tidningarna att bygga upp en viss berättelse. En 

berättelse som i sin tur är skapad i en viss kontext, med ett visst syfte, och som sedan tas emot 

av en publik. Nedan presenteras huvudmaterialets tre mest återkommande teman; våld och 

kriminalitet, motstånd – en annan bild och Sverigebilden i syfte att identifiera olika element i 
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användningen av no go-zoner. Inledningsvis visas fördelningen av antalet artiklar inom varje 

texttema årsvis i tabellform för att sedan presentera en till två artiklar vars rubriker framgår i 

avsnittets rubrik.  

6.2.1. Tema våld och kriminalitet 

Våld och kriminalitet är det texttema som har flest artiklar i huvudmaterialet, totalt 27 stycken. 

Temat återkommer under hela tidsperioden men har en tydlig topp, år 2017 med 13 artiklar av 

51. Lägst antal artiklar med tema våld återfinns under 2014. Svenska Dagbladet är den tidning 

som publicerat flest artiklar, totalt 10 som löper genom hela tidsperioden. Nedan presenteras 

två artiklar i syfte att skildra hur no go-zoner konstrueras i sammanhang av våld och 

kriminalitet. 

 

TABELL 2. Våld- och kriminalitetstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal. 
Tema våld och kriminalitet 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Aftonbladet 0 0 1 6 1 8 

Dagens Nyheter 0 1 2 2 0 5 

Expressen 0 0 0 2 2 4 

SvD 1 1 1 3 4 10 

Summa 1 2 4 13 7 27 

 

Artikel: ”Bryt våldsgängens makt” 
 

I de värst drabbade områdena kan man säga att den svenska demokratin, präglad av transparens, 

rättssäkerhet och tillit, slutat fungera. De kallas no-go- zoner, polisen och därmed rättssamhället når inte 

in, och gängens makt är så stor att de nästan har fria händer.  

 

Citaten ovan kommer från artikel Bryt våldgängens makt, en ledare skriven av skribenten Erik 

Helmersson, publicerad i Dagens Nyheter den 20 maj 2015. Inledningsvis vädjar skribenten 

efter att ”förorterna måste räddas från de kriminella” och att ”det inte ska finnas några 

parallellsamhällen i Sverige”. Redan när förorten namnges som no go-zoner dras (och förstärks) 

symboliska gränser. Dessa diskursiva gränsdragningar bidrar till att bekräfta 

majoritetssamhället som norm och kvalificeras således, i relation till no go-zoner, som ”det 

mänskliga” (Butler 1993: 8). Likt citatet, genomsyras artikeln av växande våld och kriminalitet 

som är bortom polisens kontroll. Denna bild cementeras ytterligare när en större del av artikeln 

berättar om hur serviceinrättningar som Apoteket och Försäkringskassan (tvingats) flytta ifrån 
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de så kallade no go-zonerna. Beskrivningarna bekräftar, likt Ericsson, Molina och Ristilammis 

studie (2002: 29), det faktum att miljonprogramsområden ofta porträtteras som ociviliserade – 

inte ens Apoteket kan vara kvar. När no go-zoner blir en symbol för det okontrollerade där 

människor tyr sig till ”klaner, gäng och lokala kriminella” som ett resultat av bristande tillit till 

rättssystemet, förstärks den symboliska gränsdragningen ytterligare mellan de som befinner sig 

innanför och de som är utanför. 

 
En procent av befolkningen står för 63 procent av våldsbrotten, en svindlande uppgift från Göteborgs 

universitet. Enligt en studie från 2012 är gängmedlemmar nästan bara män, ofta mellan 20 och 30 år. 

Lättkränkta, ofta sprungna ur trasiga familjer. 76 procent var första eller andra generationens invandrare, 

särskilt från västra Asien eller Östeuropa.  

 

Huruvida identiteter konstrueras i artikeln är tydligt. Rinkeby och Tensta är de förorter som 

identifieras och beskrivs som platser där ”det kastas sten på polis, ambulans och brandmän flera 

gånger i månaden […]”. I citatet ovan beskrivs människorna bakom våldet med hjälp av siffror 

vilket förstärker skribentens subjektivitet och trovärdighet (van Dijk 2000: 45). Den etniska 

markören kan indirekt förstås som ett förtydligande av skribentens tidigare vädjan – ”förorten 

måste räddas från de kriminella”, det ville säga rasifierade män mellan 20 och 30 år, och således 

reproduceras och normaliseras rasistiska föreställningar (Hall 1990; van Dijk 2000, 1993). No 

go-zoner blir en fråga om etnicitet som ska lösas med lag, ordning och kontroll.  

Artikel: ”Per Gudmundson: Oslos polischef fruktar Stockholms no go- zoner” 
Ledarartikeln är skriven av Per Gudmundson, publicerad i Svenska Dagbladet den 20 oktober 

2017. Artikeln innehåller fler av de teman som det kvantitativa resultatet visat att 

huvudmaterialet karaktäriseras av, varav våld och kriminalitet är det mest framträdande. 

Textens huvudtes är att Norges polischef fruktar Stockholms våldsamma no go-zoner. Här 

konstrueras no go-zoner likt en krigszon, vilket syns i beskrivningar som ” […] det skjuts, det 

kastas handgranater, det är mycket allvarlig kriminalitet!", ett tillstånd som inte nått Norge 

ännu. Norge framställs således som den svenska no go-zonernas motpol, vilket framkommer i 

beskrivningar som ” […] polischefen varnar för en utveckling som den i Sverige” och ”så långt 

har det dock inte gått i Oslo ännu, intygar han”. Citatet visar att skribenten har hög modalitet i 

påståendet, vilket bidrar till konstruktionen av no go-zoner som en faktisk och våldsam plats. 

Detta förstärks ytterligare av att citatet är hämtat från Hans Sverre Sjøvolds uttalande om 

situationen i Stockholm, vem skribenten beskriver som Norges ”tyngsta polischef”. Således 
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legitimeras skribentens argumenterande text och gestaltningen av no go-zoner konstrueras som 

trovärdig och pålitlig. 

För att förebygga en sådan utveckling i Oslo behövs polisresurser, vilka inte är tillräckliga 

idag enligt polischefen. Lag och ordning presenteras, likt i tidigare artikel, som lösningen på 

det farliga våldet. Samtidigt konstrueras ytterligare en dimension av våldet i no go-zoner, vilket 

framkommer i ett direktcitat hämtat från en intervju som återberättas i artikeln: 

"Men det jag ser framför mig som skräcken, det är att vi tvingas förbruka så mycket resurser på att hantera 

våldsbrott begångna mellan gäng. Mord, skjutningar - de använder handgranater! Att det tar så mycket 

resurser att vi inte klarar av annan normal kriminalitet. Ja, det finns förstås ingen normal kriminalitet, 

men jag menar vardagskriminalitet, det som drabbar vanligt, hederligt folk. Det är ju egentligen för dem 

vi finns!"  

Här ställs ”normal kriminalitet” och ”vanligt, hederligt folk” mot ”gängkriminaliteten” i no go-

zoner. Vidare nämns ”2000 jihadister” och ”Rinkeby”, vilket konstruerar den kollektiva 

identiteten ytterligare (Olausson 2009: 144ff). När ord som handgranater, skräck och mord 

används för att beskriva Rinkeby som en no go-zon konstrueras kulturen i representationen av 

den. Även associationerna till no go-zoner och hur de förväntas klassificeras återspeglas i 

konstruktionen (Hall 2013: xixff). Dessa beskrivningar kan förstås som det van Dijk benämner 

som vår tids nya rasism. No go-zoner beskrivs inte som underlägsna utan som annorlunda, och 

det är just i dessa vardagliga diskurser som den nya rasismen verkar (van Dijk 1991: 28; 2000: 

33-34). 

6.2.2. Tema Sverigebilden 

Donald Trumps uttalande om Sverige i februari 2017 skapade minst sagt ringar på vattnet i det 

svenska mediebruset. Men skräcken över Sverigebilden fanns redan året innan där Sverige 

beskrivs som det land i Europa med flest antal no go-zoner. Det andra mest framträdande temat 

i huvudmaterialet berör bilden av Sverige, totalt 16 artiklar, vilka identifieras först under 2016 

och framförallt under 2017. Temat återkommer i alla tidningar men främst artiklar publicerade 

i Dagens Nyheter (se tabell 3). Nedan presenteras en artikel från huvudmaterialet i syfte att 

belysa den komplexitet som identifierats i artiklarna med tema Sverigebilden. Artikeln lyfter 

dels den bild som cirkulerat i internationella nyhetsmedier, kritiken mot den bilden, samt 

problematiken med att använda begreppet no go-zoner i beskrivningen av vissa platser – även 

fast syftet är att problematisera det.  
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TABELL 3. Sverigebildstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal. 

Tema Sverigebilden 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Aftonbladet 0 0 0 3 0 3 

Dagens Nyheter 0 0 2 5 0 7 

Expressen 0 0 0 3 0 3 

SvD 0 0 0 2 1 3 

Summa 0 0 2 13 1 16 

 

Artikel: ”Orbáns skräck: Sverige” 
Kulturartikeln Orbáns skräck: Sverige publicerades den 1 oktober 2016 i Aftonbladet och är 

skriven av skribenten Joakim Medin. Det ungerska valet närmar sig och landets premiärminister 

Viktor Orbán har skickat ut en broschyr till 4,1 miljoner ungerska hushåll, med ett tydligt 

budskap: vill ni se samma kaos som i Sverige även här? Redan i ingressen beskrivs Sverige och 

dess no go-zoner: 

 
Sverige har flest antal no go-zoner i hela Europa. I dessa har staten mist all kontroll över icke-europeiska 

(läs: muslimska) migranter, som struntar i lagar och har andra normer än det västerländska, upplysta 

samhället.  

 

Till skillnad från tidigare artiklar med tema våld och kriminalitet lyfts no go-zoner upp med ett 

annat syfte i artikeln. Inledningsvis skapas en bild av ett skräckinjagande Sverige men som 

senare utvecklas till en kritisk diskussion om den rådande och kalla flyktingpolitiken i Europa. 

Konstruktionen av no go-zoner är dock mer komplex än så. Att gestalta svenska no go-zoner 

för att kritisera utvecklingen i Europa, mer explicit Ungern, kan även förstås reproducera bilden 

av den ”okontrollerade förorten”. Konstruktionen förstärks exempelvis i beskrivningar som:  
 

13 no go-zoner finns i Malmötrakten, Mälardalen och Uppland, att jämföra med 15 i Storbritannien 

och Frankrike tillsammans.  

 

Trots att beskrivningen används för att berätta vad som framkommit i premiärministerns 

broschyrer legitimeras samtidigt konstruktionen av no go-zoner i Sverige. Siffrorna som 

används behöver nödvändningsvist inte vara korrekta. Oavsett ökar de artikelns trovärdighet 

och bilden som målas upp uppfattas subjektiv något som förstärks ytterligare av citatens höga 

modalitet (van Dijk 2000: 45). 
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6.2.3. Tema Motstånd 

Likt tema Sverigebilden återfinns motståndstemat i huvudmaterialet först under 2016, totalt 14 

artiklar med en majoritet publicerade i Dagens Nyheter. Motstånd är även det enda temat som 

ökar under 2018 (se tabell 4). Nedan presenteras närläsning av en artikel där två dimensioner 

av motståndstemats synliggörs samt visar på diskursens komplexitet. Valet av artikel motiveras 

således av att artikeln återspeglar fler av de aspekter som identifierats i temat, samt bidrar till 

att besvara forskningsfrågorna. 

 

TABELL 4. Motståndstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal. 
Tema motstånd 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Aftonbladet 0 0 1 2 1 4 

Dagens Nyheter 0 0 1 3 4 8 

Expressen 0 0 0 1 0 1 

SvD 0 0 0 0 1 1 

Summa 0 0 2 6 6 14 

 
Artikel: ”I skuggan av betongen” 
Efter veckor av rubriker, både lokala som internationella, där förorten konstrueras som no go-

zoner och likställs med mord och kriminella grupper, behövdes en annan sida lyftas fram enligt 

journalisten Elif Demir. Reportaget publicerades den 18 mars 2017 i Aftonbladets sektion 

Dokument Special. Textens huvudtes är att förortsbor inte känner igen sig i mediernas 

beskrivningar av platsen där de vuxit upp och bor idag. Detta framkommer i direktcitat som 

exempelvis: 

 
”De försöker måla upp en bild av att när du går av tunnelbanan så blir du mördad eller rånad. Så är det 

inte”, säger Garip Gunes, 30, i Rinkeby. 

 

"När någon säger att mitt område, som jag växt upp i, är en no go zon känns det som jag får örfilar i 

ansiktet. Det är en förolämpning" Wena Alem, 18, Husby-Kista.  

 

Artikeln vittnar om ett medielandskap där förorten stigmatiseras och reproduceras till en plats 

av våld. Kritik lyfts men också berättelser som vill hävda motsatsen – att förorten är en plats 

där goda krafter finns och där utvecklingen går åt rätt håll. Citaten lyfter faktiska erfarenheter 

och skildrar den verklighet som problematiseras i tidigare forskning av hur minoriteter 

porträtteras i medier. Deras upplevelser kan tolkas som konsekvenser av det som Ericsson, 
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Molina och Ristilammi definierar som den koloniala blicken (2002). Således kan citatet nedan 

förstås som en bekräftelse på att kulturer rangordnas efter ett mönster som utgår från den egna 

kulturens överlägsenhet, där smuts och ouppfostrade används för att bekräfta det rena och 

uppfostrade (Hultén 2006; Brune 2004; Hall 1997): 

 
”Jag är trött på rykten som säger att vi förortsbarn är gatu-ungar, att vi är smuts utan uppfostrad. Att vi 

inte är smarta eller självständiga” 

 

Underrubriker som Har det svårare, Har lyckats med mycket och Hade cancer bidrar med nya 

perspektiv, och visar på den komplexitet som ryms i artiklarnas konstruktion av no go-zoner. 

Som det framgår i artikeln är det ingen som ”förnekar att det finns problem i områdena som de 

växt upp i”. Istället vill de visa upp ”en bild som rymmer det faktum att många från förorterna 

har lyckats väl med att etablera sig på arbetsmarknaden och bidrar till att Sverige har en 

fungerande välfärd”. Budskapet är välbekant och cirkulerar i både populärkultur, biståndsgalor 

och i vardagen. Samtidigt som gestaltningarna bidrar med positivt laddade budskap ryms ett 

problematiskt tema. I skuggan av betongen har de lyckats, tagit juristexamen, fått jobb – trots 

cancern. Trots förorten. Således reproduceras de annorlundaheter som majoritetssamhället 

använder för att definiera sig självt (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002: 27).  

6.3. Slutsats 

Sammanfattningsvis har både den kvantitativa och kvalitativa textanalysen visat att våld och 

kriminalitet är det mest framträdande temat. Även i temana Sverigebilden och motstånd 

återkommer beskrivningar där våld och kriminalitet som perspektiv på verkligheten dominerar 

över andra (Berglez 2010: 271). Representationen av no go-zoner i tidningarna kan således 

beskrivas vara präglade av våld och kriminalitet. I textanalysen synliggörs hur förorten, mer 

explicit Rinkeby, porträtteras som ett internationellt skräckexempel där kriminella grupper 

målas upp som det största hotet, men också svensk migrationspolitik. Sverige konstrueras som 

ett oönskvärt tillstånd, vilket reproducerar bilden av no go-zoner, det vill säga förorter som 

Rinkeby och Tensta, ytterligare. Grupper som anses extrema lyfts fram för att förstärka bilden 

av den okontrollerade förorten. Modaliteten är hög, framförallt i artiklar som präglas utav våld 

och kriminalitet.  

Resultatet synliggör även hur konstruktionen av svenskhet och annorlundaheter är 

återkommande i berättelserna om no go-zoner. Detta identifieras i form av stereotypa 

beskrivningar av människor, platser och händelser. När medel som ”handgranater”, 
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”invandrare” och ”förortsvåld” används när no go-zoner gestaltas reduceras även den kollektiva 

identiteten med dessa egenskaper. Stereotypa beskrivningar bidrar således till att fixera 

olikheter där majoritetssamhällets ordning är beroende av att no go-zoner exkluderas som kaos, 

som en krigzon (Hall 1997: 257). Annorlundaheter identifieras även i artiklar där en annan sida 

av våldsdiskursen vill lyftas fram. Markörer för etnicitet, kön och ålder framkommer även för 

att konstruera den kollektiva identiteten. 

Nyhetsmedier utgör en viktig arena för offentlig debatt och informationspridning och är en 

kommunikativ länk mellan makthavare och medborgare. När forskning pekar på att medier 

besitter så pass mycket makt att de kan påverka vilka frågor människor anser viktiga är det svårt 

att inte hävda att representation är (livs)viktigt (Ekecrantz & Olsson 1994: 25ff; Strömbäck 

2002). När mediernas bilder av verkligheten ofta är verkligare än verkligheten behöver 

användningen av begrepp som no go-zoner problematiseras. Utifrån detta kan mediernas 

våldsdiskurs påverka allmänheten till att uppfatta no go-zoner som farliga och okontrollerade. 

På så sätt kan diskursen komma att begränsa andra representationer av förorten, men framförallt 

för de som bor där, vilket kan få förödande konsekvenser. 

 
”Goda krafter nämns inte lika mycket som de onda om det enbart står i tidningen att invandrare eller 

förortsbarn begår brott, hur stor är sannolikheten att barn inte förlorar självkänslan?" (Aftonbladet, 18 

mars 2017). 

Visionen om att Miljonprogrammen från en början skulle bli framtidens och den moderna 

människans utopiska boende har skavts bort från fasaderna.  Precis som Fairclough betonar, är 

en viss typ av diskurs en konsekvens av en viss typ av samhälle (1995: 16). Stigmatiseringen 

av förorten fanns långt innan Per Gudmundson döpte om polisens kategori särskilt utsatta 

områden till no go-zoner. Hur no go-zoner används för att konstrueras förorten idag kan förstås 

som en fortsättning på den retorik som slog rot redan i början av 1960-talet. Precis som då, låter 

medierna förorten få symbolisera och representera avvikelsen – både som framtidsutopi och no 

go-zon. De får finnas där, de får försvaras och smutskastas. Så länge de upprätthåller bilden av 

att starkt (resterande) Sverige. 

7. Avslutande diskussion  

Vilken avsikt Per Gudmundson hade när han valde att använda just begreppet no go-zoner går 

endast att spekulera kring. Oavsett spekulation kan vi se hur artikeln satte en agenda för hur de 

platser som polisen beskriver som särskilt utsatta områden kom att beskrivas senare. 
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Förutsättningarna för en nyhetsrapportering präglad av våld och kriminalitet i förorten fanns 

redan där – no go-zoner var bara en fortsättning. Att studera användningen av no go-zoner i 

nyhetsrapporteringen om vissa platser skulle därför vara intressant att studera ur ett strategiskt 

perspektiv. Vad ville Gudmundsson egentligen åstadkomma med att använda ett ursprungligen 

militärt uttryck, och hur kommer det sig att det får sådan genomslagskraft? I liknande studie 

hade det varit intressant att studera skillnaden mellan exempelvis ledarartiklar och reportage.  

Vidare hade det varit av intresse att gräva djupare i de politiska och strukturella diskurser 

som omger den mediala debatten om no go-zoner. Hur nyhetsrapporteringen skildrar vissa 

platser påverkar hur vi uppfattar, tolkar in och bemöter dem. Det gäller både platser som 

Djursholm och Rinkeby, och de människor som lever där. Under studiens gång väcktes 

ytterligare en värdeladdad och aktuell debatt om rasprofiliering bland polisen, vilket nyligen 

lyfts i ett avsnitt av Kalla fakta där hundratals svenskar med utländskt ursprung vittnar om att 

de misstänkliggjorts av polisen på grund av deras utseende. Ett annat uppmärksammat exempel 

är hur ungdomar bemöttes av polis efter en poesitävling i Rinkeby. Detta väcker frågor som 

sträcker sig tvärvetenskapligt och kan studeras inom många discipliner.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

8. Källförteckning 

8.1. Litteratur 
Andersson, Roger, Bråmå, Åsa & Holmqvist, Emma (2010) ”Counteracting segregation: Swedish 

policies and experiences”, Housing Studies, 25, 2, s. 2372–2356.   
Berglez, Peter (2010) ”Kritisk diskursanalys”, i Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010) 

Metoder i kommunikationsvetenskap, 265-288. Lund: Studentlitteratur.  
Berglez, Peter & Olausson, Ullrika (2009) Makt. I Berglez, P. & Olausson, U. (red.) Mediesamhället, 

centrala begrepp. Lund: studentlitteratur AB, ss. 15-44.  
Brune, Ylva (1998), Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och 

rasism. Stockholm: Carlssons.  
Brune, Ylva (2002), ”Invandrare i mediearkivets typgalleri” i Paulina de los Reyes, Irene Molina och 

Diana Mulinari (red): Maktens (o)lika förklädnader. Kön, klass & etnicitet i det postkoloniala 
Sverige. En festskrift till Wuokko Knocke. Stockholm: Atlas.  

Brune, Ylva. (2004). SOU 2004:48 Kategoriseringen och integration. Stockholm  
Butler, Judith (1993), Bodies that matter. On the discursive limits of “sex”. New York: Routledge.  
Dyer, Richard (2002). The matter of images: essays on representation. 2. ed. London: Routledge  
Ericsson, Urban., Molina, Irena., & Ristilammi, P. M (2002) Miljonprogram och media: föreställningar 

om människor och förorter. Integrationsverket & Riksantikvarieämbetet. 
Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom (1994) Det redigerade samhället. Stockholm: Carlsson.  
Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 
Fairclough, Norman (1992) Discourse and social change. Cambridge: Polity.  
Fairclough, Norman (1995). Media discourse. London: Edward Arnold 
Fairclough, Norman (2001) ”Critical discourse analysis as a method in social scientific research”, i eds 

Ruth Wodak & Michael Meyer, Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage  
Gripsrud, Jostein (2011) Mediekultur, mediesamhälle. 3., [bearb.] uppl. Göteborg: Daidalos 
Hall, Stuart (red.) (1978). Policing the crisis: mugging, the state, and law and order. London: Macmillan 
Hall, Stuart (1980) ”Encoding/decoding”, i eds Stuart. Hall m. fl., Culture, media, language: working 

papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson  
Hall, Stuart (1990) ”The Whites of Their Eyes: Racist Ideologies and the Media”, i eds M. Hall, Stuart, 

Evans, Jessica & Nixon, Sean (red.) (2013). Representation. 2. ed. London: SAGE 
Hall, Stuart (1997) ”The Spectacle of the ’Other’”, i ed. Stuart Hall, Representation: Cultural 

Representations and Signifying Practices. London: Sage  
Olausson, Ullrika (2009). Identitet. I Berglez, P. & Olausson, U. (red.) Mediesamhället, centrala 

begrepp. Lund: studentlitteratur AB, ss. 137-156.  
Hultén, Gunilla (2006) Främmande sidor: främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska 

dagstidningar efter 1945. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2006 Tillgänglig på Internet: 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-1035  

Hultén, Gunilla (2009) Journalistik och mångfald. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur  
King, Lisa. Tahvilzadeh, Nazem (2018). ’Att göra kaos: Om förortspolitiken som urban styrregim och 

demokratiskt spal’ ARKIV. Tidskrift för samhällsnytt, (9), p. 103. 
Lippmann, Walter (1922) Public Opinion. New York: Harcourt Brace. 
Strömbäck, Jesper (2014). Makt, medier och samhälle: en introduktion till politisk kommunikation. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 



 28 

Särnbratt, Lotta (2006). Perspektiv på miljonprogrammet: arkitektur, kulturhistoria och 
miljöanpassning som delar av hållbar utveckling. Lic.-avh. Göteborg : Chalmers tekniska 
högskola, 2006  

Pascalidou, Alexandra (2018). Mammorna. [Stockholm]: Atlas 
van Dijk, Teun A. (1991) Racism and the Press. London & New York: Routledge  
van Dijk, Teun A. (1993) Elite discourse and racism. London: Sage 
van Dijk, Teun A. (red.) (1997). Discourse studies: a multidisciplinary introduction. London: Sage 
van Dijk, Teun A. (2000) ”New(s) racism: a discourse analytical approach”, i ed. Simon Cottle, Ethnic 

Minorities and the Media. Buckingham, Philadelphia: Open University Press  
Van Gorp, B. (2005). What is the frame? Victims and intruders in the Belgian press coverage of the 

asylum issue. European Journal of Communication.Vol.20(4), pp. 484507  
Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 

8.2. Internetsidor 
Aftonbladet (2019) Om Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet Hämtad: 

2019-01-02 
Expressen (2019) Expressens organisation. https://www.expressen.se/om-expressen/organisation/ 

Hämtad: 2019-01-02 
Dagens Nyheter (2019) Om Dagens Nyheter. https://www.dn.se/kontakt/ Hämtad: 2019-01-02 
Fox News. (2017, 17 februari). What the US could learn from Sweden's refugee crisis. 

http://video.foxnews.com/v/5327830979001/?#sp=show-clips. Hämtad 2018-12-18. 
Svenska Dagbladet (2019) Fakta om SvD. https://kundservice.svd.se/omsvd/ Hämtad: 2019-01-02 

8.3. Databaser 
Mediearkivet Retriever (2019) https://www.retriever.se 

8.4. Empiriförteckning 
Nedan presenteras huvudmaterialets artiklar från hela tidsperioden. Artiklarna är fördelade från 
tidning samt i kronologisk ordning. 
 

1. Aftonbladet, 3 juni 2016. Så ofarlig är förorten 
2. Aftonbladet, 1 oktober 2016. Orbáns skräck: Sverige 
3. Aftonbladet, 24 januari 2017. Korrupta politiker hatar journalister 
4. Aftonbladet, 4 februari 2017. Vem behöver sanning när det finns känslor?  
5. Aftonbladet, 15 februari 2017. "No go-zoner" 
6. Aftonbladet, 15 februari 2017. Anna Kinberg Batra vill införa zonförbud för kriminella – omgående 
7. Aftonbladet, 16 februari 2017. Jag vet inte om jag ska skratta, gråta eller ångestskrika  
8. Aftonbladet, 19 februari 2017. Veckan som gick. 
9. Aftonbladet, 21 februari 2017. Typiskt svenskt att bry sig om "Sverigebilden" 
10. Aftonbladet, 24 februari 2017. "Inför "No go-zoner" för 
11. Aftonbladet, 25 februari 2017. Vi i polisen lämnade Rinkeby åt kriminella. 
12. Aftonbladet, 10 mars 2017. När världen knackar på öppnar vi - och lägger oss platt på dörrmattan 
13. Aftonbladet, 18 mars 2017. I skuggan av betongen 
14. Aftonbladet, 26 mars 2017. Åsynen av en vegetarian triggar folk till vansinne  
15. Aftonbladet, 30 augusti 2017. Porta ministern är en fientlig handling 



 29 

16. Aftonbladet, 31 augusti 2017. Pr-ministerns kupp i Rinkeby 
17. Aftonbladet, 3 september 2017. "Loffe" fick oss att skratta tillsammans  
18. Aftonbladet, 21 juni 2017. Kulor och krut 
19. Aftonbladet, 16 juni 2018. Al-Dewany Mer ojämlikhet är den verkliga no go-zonen 
20. Aftonbladet, 25 augusti 2018. Alla politikers kuckelimuckmedicin lovar falsk trygghet 
21. Aftonbladet, 7 mars 2018. Kalla handen 
22. Aftonbladet, 14 september 2018. Konstnärligt haveri som berör 
23. Dagens Nyheter, 20 maj 2015. Bryt våldsgängens makt  
24. Dagens Nyheter, 21 juni 2015. Överge inte förortsborna  
25. Dagens Nyheter, 22 januari 2016. Ge oss en svensk dröm  
26. Dagens Nyheter, 9 februari 2016. Kriminella måste mötas av polisens närvaro  
27. Dagens Nyheter, 10 febaruari 2016. 15 av 53 stadsdelar extra utsatta 
28. Dagens Nyheter, 6 juni 2016. När bilden av Sverige faller sönder  
29. Dagens Nyheter, 2 oktober 2016. Det växer ett träd i Göteborg 
30. Dagens Nyheter, 21 oktober 2016, Svenska hatsajter bidrar till svart bild av Sverige  
31. Dagens Nyheter, 21 oktober 2016. Björn Wiman: De utländska lögnerna om Sverige ges understöd av 

svenska 
32. Dagens Nyheter, 11 januari 2017. Dåliga nyheter. En tv-intervju som sprider rykten och fördomar  
33. Dagens Nyheter, 12 januari 2017. Tecknare för Dawit Katerina Janouch: "Vad är det för fel på dem 

som inte är förskräckta?” 
34. Dagens Nyheter, 25 januari 2017. Skräcken stiger in på Clas Ohlson  
35. Dagens Nyheter, 20 februari 2017. Mellan film och verklighet 
36. Dagens Nyheter, 21 februari 2017. Trump i nytt angrepp på svensk migrationspolitik  
37. Dagens Nyheter, 1 mars 2017. Ljus i mörkret  
38. Dagens Nyheter, 2 mars 2017. Sthlm i mitt Medan debatten  
39. Dagens Nyheter, 2 mars 2017. Hammarbybacken. 10.47 
40. Dagens Nyheter, 3 mars 2017. Något är ruttet när reportrar jagas bort 
41. Dagens Nyheter, 10 juni 2017. "Det finns en stor framtidstro här"  
42. Dagens Nyheter, 4 juli 2017. Jack Werner: Tre poliser skjutna i Malmö? Bara i den parallella 

verkligheten 
43. Dagens Nyheter, 21 september 2017. "Jag pratade om no go-zoner och att Sverige kollapsat"  
44. Dagens Nyheter, 28 september 2017. Sparkad chefsdomare kan få ta plats i senaten  
45. Dagens Nyheter, 11 november 2017. Annika Strandhäll: Glastak finns överallt. Också i politiken  
46. Dagens Nyheter, 17 november 2017. Tronskifte i maffiafabriken 
47. Dagens Nyheter, 15 februari 2018. Föreningar kan söka miljoner för arbete mot segregationen  
48. Dagens Nyheter, 28 mars 2018. Pessimismen svärtar ned hela borgerligheten  
49. Dagens Nyheter, 17 april 2018. "Nu är fakta viktigare än någonsin"  
50. Dagens Nyheter, 24 april 2018. Därför ska man inte kalla fattiga områden för getton  
51. Dagens Nyheter, 30 maj 2018. Ewa Stenberg: S-ledaren får betala för sina dubbla budskap  
52. Dagens Nyheter, 5 juni 2018. AI och politisering på Kultur i Almedalen 2018  
53. Dagens Nyheter, 27 juni 2018. Västeuropa tvingas betala för sitt ointresse för öst  
54. Dagens Nyheter, 13 juli 2018. Polis: Utsatta områden har blivit lugnare  
55. Dagens Nyheter, 13 juli 2018. Fakta i frågan: Finns det några no-go-zoner i Sverige?  
56. Dagens Nyheter, 31 augusti 2018. Slussen 17.45. Där är hon likt en räddare i nöden: Liv Strömqvist 

isprinsessa med blodiga trosor 



 30 

57. Dagens Nyheter, 16 september 2018. Kristersson och Löfven - i motvind mot makten  
58. Dagens Nyheter, 29 september 2018. Gårdsten på väg bort från listan på utsatta områden  
59. Expressen, 11 februari 2016. Eliasson kan inte garantera säkerheten  
60. Expressen, 21 februari 2017. Ilskan mot tv-inslaget  
61. Expressen, 22 februari 2017. Skymning i Sverige  
62. Expressen, 24 februari 2017. Polisen: Det finns inga "no-go"-zoner  
63. Expressen, 26 februari 2017. No gospråket 
64. Expressen, 26 februari 2017. Därför lämnar jag Husby  
65. Expressen, 26 februari 2017. "Det finns no gozoner i Sverige för invandrare också"  
66. Expressen, 21 mars 2017. Att agera som om vår existens hotades av en kvinnohatare gör honom mer 

uppblåst än han redan är 
67. Expressen, 7 mars 2018. Trump till Löfven: "Ni har problem med invandring"  
68. Expressen, 13 juni 2018. Här är no go-zonerna i Stockholms t-bana  
69. Expressen, 14 juli 2018. En gång i tiden var en trasig rulltrappa bara en trasig rulltrappa 
70. Expressen, 6 september 2018. Stöttepelarna  
71. Svenska Dagbladet, 28 oktober 2014. 55 "no go"-zoner i Sverige 
72. Svenska Dagbladet, 30 oktober 2014. Mest läst på SvD.se 
73. Svenska Dagbladet, 6 november 2014. En av världens tryggaste städer  
74. Svenska Dagbladet, 4 augusti 2015. SD är inte ärliga mot väljarna  
75. Svenska Dagbladet, 12 augusti 2015. Politiskt ansvar efter Ikeamorden  
76. Svenska Dagbladet, 17 augusti 2016. Samhället som fotbollsplan  
77. Svenska Dagbladet, 7 april 2017. Bild av våldsamt Sverige ska varna Ungerns väljare för invandring  
78. Svenska Dagbladet, 23 maj 2017. Zaida Catalán "inte tränad för uppdraget"  
79. Svenska Dagbladet, 22 juni 2017. Tvärtom. Det här är go go-zoner.  
80. Svenska Dagbladet, 19 juli 2017.Utblick  
81. Svenska Dagbladet, 30 augusti 2017. Norska regeringen varnade Sverige inför ministerbesök  
82. Svenska Dagbladet, 31 augusti 2017. Listhaug kokar soppa på en pik  
83. Svenska Dagbladet, 31 augusti 2017. Norsk kritik mot Rinkeby-besök  
84. Svenska Dagbladet, 21 september 2017. Ivar Arpi: Inför rut-avdrag för säkerhetstjänster  
85. Svenska Dagbladet, 27 september 2017. Tove Lifvendahl: Sagan om konungarnas återkomst  
86. Svenska Dagbladet, 17 oktober 2017. Tyranniska stater på väg att förstöra sig själva  
87. Svenska Dagbladet, 20 oktober 2017. Per Gudmundson: Oslos polischef fruktar Stockholms no go-

zoner  
88. Svenska Dagbladet, 28 oktober 2017. Skolorna får inte bli no go-zoner 
89. Svenska Dagbladet, 4 november 2017. En sammanhängande nation är uppgiften  
90. Svenska Dagbladet, 26 november 2017. Spott, bajs och en kniv i nacken - ändå vill de inte lämna 

polisyrket  
91. Svenska Dagbladet, 29 december 2017. Rikspolischefen hoppas på ljusning i utsatta områden  
92. Svenska Dagbladet, 9 januari 2018. "Vi har sett ljuset i tunneln - och så händer det här"   
93. Svenska Dagbladet, 11 februari 2018. Gängen som gör svenska dansbanor till no go-zoner  
94. Svenska Dagbladet, 4 juni 2018. Fyra stationer i t-banan "no go" för ordningsvakter utan polisen  
95. Svenska Dagbladet, 11 juni 2018. "Har vänt på processen" - så kan de nå framgång vid toppmötet  
96. Svenska Dagbladet, 13 juli 2018.Charlotta Buxton: May får hoppas på ett händelselöst besök  
97. Svenska Dagbladet, 15 juli 2018. Allt du behöver veta om minoritetsgruppen svenskologer  



 31 

98. Svenska Dagbladet, 4 augusti 2018. Om ungas liv i en no-go-zon  
99. Svenska Dagbladet, 26 september 2018. "Bonde söker fru" är det queeraste som finns 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 32 

9. Bilaga 1 

9.1. Kodschema och förtydligande av variablar 

Kodningen omfattar brödtext, rubriker, ingresser, bildtexter samt tillhörande faktarutor. 
 
Variabel Variabelvärde Förtydligande 

1. Medium 1. Aftonbladet 
2. Dagens Nyheter 
3. Expressen 
4. Svenska Dagbladet 

 

 

2. Datum 
Månad och årtal 
 

mmm-yy Exempelvis ”Okt-17” 

3. Artikeltyp 1. Debatt, analys 
2. Ledare 
3. Nyheter 
4. Reportage, intervju 
5. Övrigt (recension, ettapuff) 
 

 

4. Förekomst av 
orden utsatta 
områden 
och/eller förort 

1. Inget 
2. Utsatta områden 
3. Förort 
4. Båda 
 

Huruvida synonymer till 
no go-zoner nämns eller 
inte.  

5. Huvudtema i 
rubrik och 
ingress 

1. Annat 
2. Oro för samhället 
3. Våld och kriminalitet 
4. Polis och rättsväsende 
5. En annan sida 
6. Sverigebilden 
7. Valet 

 

Tolkning utifrån vilket 
tema som huvudsakligen 
framkommer i artikelns 
rubrik och ingress. 

6. Platsmarkör  1. Annan 
2. Rinkeby 
3. Bergsjön 
4. Tensta 
5. Rosengård 
6. Husby 
7. Gårdsten 
8. Järvafältet 
9. Östberga 
10. Botkyrka 
11. Vårby 

Den plats som 
huvudsakligen 
återkommer i texten.  
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9.2. Figurer och tabeller 

Figur 1. Huvudmaterialets (99 artiklar) fördelning mellan de undersökta tidningarna och åren. 

 
 
 
Figur 2. Antal artikeltyper fördelade på teman. 

 
 
 
Figur 3. Antal artiklar innehållande orden förort och/eller utsatta områden. 
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Tabell 1. Huvudtema fördelat på år i relation till antal artiklar. Antal (inom parantes). 

Rang 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Våld och 

kriminalitet  

(2) 

Våld och 

kriminalitet  

(2) 

Våld och 

kriminalitet  

(4) 

Våld och 

kriminalitet  

(13) 

Våld och 

kriminalitet  

(6) 

2 
Polisiär 

(1) 

Polisiär 

(1) 

Polisiär  

(2) 
Sverigebilden (13) 

Motstånd  

(6) 

3 
Motstånd 

(0) 

Motstånd 

(0) 

Motstånd 

(2) 

Motstånd 

(6) 

Valet 2018 

(5) 

4 
Sverigebilden  

(0) 

Sverigebilden 

(0) 

Sverigebilden 

(2) 

Polisiär  

(2) 

Polisiär 

(2) 

5 
Valet 2018 

(0) 

Valet 2018 

(0) 

Valet 2018 

(0) 

Valet 2018 

(2) 

Sverigebilden 

(1) 

Summa 3 3 10 36 20 

Annat 1 1 1 15 9 

Totalt 4 4 11 51 29 
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 Tabell 2. Våld- och kriminalitetstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal. 
 

Tema våld och kriminalitet 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Aftonbladet 0 0 1 6 1 8 

Dagens Nyheter 0 1 2 2 0 5 

Expressen 0 0 0 2 2 4 

SvD 1 1 1 3 4 10 

Summa 1 2 4 13 7 27 

 
Tabell 3. Sverigebildstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal. 
 

Tema motstånd 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Aftonbladet 0 0 1 2 1 4 

Dagens Nyheter 0 0 1 3 4 8 

Expressen 0 0 0 1 0 1 

SvD 0 0 0 0 1 1 

Summa 0 0 2 6 6 14 

 
 
Tabell 4. Motsåndstemats artiklar fördelade på tidning och år. Antal. 

Tema motstånd 2014 2015 2016 2017 2018 Totalt 

Aftonbladet 0 0 1 2 1 4 

Dagens Nyheter 0 0 1 3 4 8 

Expressen 0 0 0 1 0 1 

SvD 0 0 0 0 1 1 

Summa 0 0 2 6 6 14 
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10. Bilaga 2 

 

 

ONSDAG 20 MAJ 2015 5

•A5

Chef för ledarredaktionen: Johannes Åman, epost: johannes.aman@dn.se 
Ledarskribenter: Erik Helmerson, Gunnar Jonsson, Hanne Kjöller,
Carl Johan von Seth, Amanda Björkman (vik). Webb: dn.se/ledare

För två, tre decennier sedan 
träffade jag en man som 
var homosexuell och alko-
holist. Han var runt 40 och 
hade först ”kommit ut” som 
alkoholist och långt senare 

som homosexuell. Och han berättade 
om reaktionerna när han som nykter 
alkoholist kom ut ur gay-garderoben. 
Aha, så det var alltså därför, sa vänner 
och arbetskamrater. Nej, svarade han, 
det var också.

Det här säger naturligtvis någonting 
om stämningarna för 30 år sedan. Men 

också om människans längtan efter 
orsakssamband för att begripliggöra 
världen. Hjärnan fyller ut tomrummen 
i en berättelse så att den passar våra 
föreställningar. Ofta omedvetet. 

Av en händelse  trillade jag över fysio-
terapeuten och civilingenjören Jacob 
Gudiols bloggrubrik ”Socker och hyper- 
aktiva barn – ser vi vad vi  vill se?”. Med 
hänvisning till forskning avlivar han, 
liksom flera andra också gjort, den 
etablerade myten om att socker gör 
barn speedade. 

Det samband forskarna däremot fun-
nit rörde huruvida föräldrarna trodde 
att deras barn ätit socker och deras 
uppfattning om barnet uppträdde 
hyperaktivt eller inte. Vi ser det vi vill, 
eller tror oss, se helt enkelt.

Däremot ges inget generellt svar på 
varför vissa föreställningar uppstår. 
Inte heller varför några av myterna blir 

Brottslighet.

Bryt våldsgängens makt
Det ska inte finnas 
parallellsamhällen 
i Sverige. Förorterna 
måste räddas från de 
kriminella.

Vad associerar du till ordet 
”bibliotek”? Knappast, 
gissar jag, gäng, bråk, 
trakasserier, nedskräp-
ning och omkringslängda 
böcker. Ändå är det den 

verklighet som uppmärksammades av 
Paulina Neuding i SvD i förra veckan. 

”Jag upplever att jag representerar 
den delen av samhället de hatar”, säger 
en bibliotekarie om gängen. ”De beter 
sig som att de inte skiljer biblioteket 
från skolan eller polisen.”

Resultatet av stöket? Biblioteken 
stänger tidigare. Ännu en service för 
medborgarna i ”utsatta områden” 
försämras på grund av kriminalitet.

Mindre tid att låna böcker må låta 
harmlöst. Men det är symtom på en 
fullständigt motbjudande verklighet 
där den service som de allra flesta 
medborgare tar för given allt oftare 
förmenas dem på grund av en växande 
kriminalitet.

”Den sista banken flyttade när någon 
skickade in raketer så att den brand- 
skadades. Apoteket rånades gång 
på gång, och de tröttnade till slut. 
Försäkringskassan har flyttat därifrån. 
Det kastas sten på polis, ambulans 
och brandmän flera gånger i månaden 

– men det blir inga nyheter av sånt 
längre.”

Den som talar heter Jacob Ekström 
och är polis, området han beskriver 
är Stockholmsförorterna Rinkeby och 
Tensta. Stycket kommer från en text 
som borde bli obligatorisk läsning för 
den som intresserar sig för vart Sverige 
är på väg: ”Därför ökar de kriminella 
gängens makt”, en ny artikel av Henrik 
Höjer i Forskning och framsteg.

Texten målar upp en tid där två Sve-
rige existerar sida vid sida. I de värst 
drabbade områdena kan man säga att 
den svenska demokratin, präglad av 
transparens, rättssäkerhet och tillit, 
slutat fungera. De kallas no-go-zoner, 
polisen och därmed rättssamhället når 
inte in, och gängens makt är så stor att 
de nästan har fria händer.

Där tilliten för rättsstaten minskar 
tyr man sig till klaner, gäng och lokala 
kriminella. Det ökar våldet – och mins-
kar tilliten ytterligare. 

Artikelns styrka  är dess forsknings-
baserade hållning, den bygger inte 
på känslor utan på siffror och raka 
intervjuer med bland andra forskare 
och poliser. Kanske är det just bristen 
på effektsökeri som görs att den sökta 
effekten uppnås.

En blixtbeskrivning, kompletterad 
med fakta från nysläppta rapporten 
”Polisens lägesbild av grov organiserad 
brottslighet 2015”:

Skjutvapen har blivit klart van-
ligare i kriminella uppgörelser. Våldet 
i miljöerna både ökar och blir grövre. 
Den organiserade brottsligheten är inte 
bara knark, skjutningar och gäng utan 
expanderar till områden som männi-
skohandel, miljöbrott och bidragsfusk.

Vilka är brottslingarna? En procent 
av befolkningen står för 63 procent av 
våldsbrotten, en svindlande uppgift 
från Göteborgs universitet. Enligt en 
studie från 2012 är gängmedlemmar 
nästan bara män, ofta mellan 20 och 
30 år. Lättkränkta, ofta sprungna ur 

trasiga familjer. 76 procent var första 
eller andra generationens invandrare, 
särskilt från västra Asien eller Öst-
europa.

Och vilka är offren? Ja, ofta själva 
nya svenskar eftersom en stor del av 
kriminaliteten äger rum i utanför-
skapsområden. De är företagare som 
utpressas, unga som rånas, helt vanliga 
medborgare som berövas bibliotek, 
bank, och apotek på grund av majori-
tetssamhällets oförmåga att hantera 
brottsligheten.

Att serviceinrättningarna flyttar blir 
så en ursäkt för mer våld (”samhället 
skiter i oss”) vilket gör att fler, både 
institutioner och stabila medborgare, 
packar och drar.

Kan utvecklingen brytas?  Naturligtvis.
Polisen måste beivra även småbrott. 

Det är ett sätt att visa medborgarna att 
deras oro tas på allvar även om de bor 
i ett ”utsatt område”, vilket i sin tur 
ökar förtroendet för polisen och lusten 
att vittna.

Över huvud taget måste kulturen 
som bannlyser samarbete med polisen 
brytas och stödet till vittnen och brotts-
offer öka. 

Integrationen måste förbättras med 
riktade åtgärder till de mest utsatta 
skolorna och eleverna samt lägre trösk-
lar in på arbetsmarknaden för deras 
föräldrar och äldre syskon. Här måste 
enklare jobb, kanske skattesubventio-
nerade och med lägre ingångslöner, 
diskuteras på allvar.

Polisen måste, långsiktigt och ut-
hålligt, fortsätta arbeta mot de mest 
aktiva tunga kriminella och få bort dem 
från gatorna.

Det finns ingen som helst anledning 
att glorifiera förortskriminaliteten. Att 
bränna bilar och kasta sten på poliser 
och brandkår är ingen legitim protest 
mot det Förtryckande Samhället utan 
just kriminalitet, och den drabbar bara 
boende i samma områden.

Viktigast av allt: Inte en kvadrat- 
meter av Sverige ska vara en no-go-zon.
erik.helmerson@dn.se
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Orsakssamband.

Javisst gör det ont när myter brister
så seglivade, trots att de kanske tidigt 
motbevisas. 

Kanske har det något att göra med 
den utveckling som Martin Ingvar, 
Christer Sturmark och Åsa Wikforss 
skisserade i artikeln ”Den postmo-
derna sanningsrelativismen leder oss 
ner i en antiintellektuell avgrund” (DN 
Debatt 22/3). Resonemanget utgick för-
visso från sanningsrelativismen inom 
akademin och i den offentliga debat-
ten. Inom dessa fält har man givetvis 
rätt att ställa högre krav på sanning än 
bland privata blogginlägg. 

Men även på ett övergripande plan 
är det fascinerande hur människan ofta 
biter sig fast i sina föreställningar i stället 
för att välkomna ny kunskap. Trion kon-
staterar att vi lever i en värld där ”any-
thing goes”. Och där ”det som är sant för 
dig behöver inte vara sant för mig”. 

Nu väntar jag bara på breven om att 
socker visst ger hyperaktiva barn. 

Hanne Kjöller
Ledarskribent

Erik Helmerson
Ledarskribent

Vad ser vi?  Foto: Benkt Eurenius



 37 

11. Bilaga 3 

 
 



 38 

 

 



 39 

12. Bilaga 4 

 
 



 40 

13. Bilaga 5 

 
 



 41 

 
 
 
 



 42 

 
 
 
 



 43 

 


