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Sammanfattning 

I min kandidatuppsats i sociologi undersökte jag hur Rågsveds nyöppnade poliskontor 

uppfattades av unga män som bodde och studerade i området. I mina resultat framgick 

det att flera av de intervjuade upplevde att media påverkade samhällets generella 

uppfattning av Rågsved och dess invånare på ett negativt sätt. Därför är syftet i denna 

magisteruppsats att undersöka den mediala diskursen kring Rågsved, och hur Rågsved 

framställs i media. Utifrån en socialkonstruktivistisk ansats studerades diskursers 

inverkan på samhällets bild av Rågsved. Materialet består av artiklar i tidningen Dagens 

Nyheter från år 2002 och 2009 för att möjliggöra en jämförelse och urskilja eventuella 

skillnader och/eller likheter mellan två tidsperioder. Den valda teorin är diskursanalys 

och Goffmans teori om stigmatisering. Analysen genomfördes genom att använda 

Faircloughs kritiska diskursanalys och hans analysmodell. Utifrån resultat- och 

analysdelen påvisas två olika diskurser: brott och utanförskapets verkan i Rågsved. Likt 

tidigare forskning påpekar är de egenskaper som tillskrivs Rågsved och dess invånare 

av negativ art, då artiklarna enbart berör kriminalitet, utanförskap, svaga 

socioekonomiska medel, invandrare och sociala problem. Således konstrueras ett 

område som framstår som otryggt och med en stor andel ”avvikande” individer. Det 

leder till en representation av ”vi” och ”de”, vilket kan verka stigmatiserande enligt 

Goffmans teori. Detta gäller för de två olika årtalens samtliga artiklar i Dagens Nyheter. 
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1. Inledning 

I min kandidatuppsats i sociologi (Jukovic, 2009) undersökte jag hur män i åldern 14-15 i 

Rågsved uppfattade det relativt nyöppnande poliskontoret i orten. (De intervjuade männen 

bodde och studerade i Rågsved.) I denna studie kom det fram att flera av de intervjuade 

killarna upplevde att media påverkade samhällets generella uppfattning av Rågsved som 

område och de boende där på ett negativt sätt. Vissa av killarna uttryckte att media aldrig 

beskrev Rågsved i positiv bemärkelse och att detta i sin tur ledde till en stigmatisering av 

området i sig och de boende där. I studien framgick det att det poliskontoret inte tycktes ha 

fått den funktion som det var tänkt från början, då många av de intervjuade, trots att de 

upplevde polisen som ett viktigt element i samhället, kom att uppfatta den utökade polisiära 

närvaron i skolan som överdramatiserad och överflödig många gånger. Istället för att öka 

tryggheten ledde polisens handlande till att många elever upplevde sig stämplade av polisen. 

Slutsatsen var därför att ett poliskontor i Rågsved inte är en total lösning på problemen 

Rågsved har, utan istället kan, tillsammans med media och skolans agerande, bidra till 

stämpling. På uppdrag av Integrationsverket, TCO och Gringo har Mats Wingborg (2005) 

skrivit en studie som undersöker hur medborgare i förorten själva uppfattar hur förorten, 

invandrare beskrivs samt om de upplever att det förekommer etnisk diskriminering. Studien 

visar att nästan hälften av medborgarna i de invandrarrika förorterna Hjällbo, Rinkeby och 

Rosengård anser att deras förorter skildras enbart/huvudsakligen negativt i media. På en punkt 

upplevs medias beskrivning som särskilt negativ, vilket är när "invandrarkillar" beskrivs som 

våldsbenägna och farliga. Det skapar en stark social uteslutning och i värsta fall blir det en 

självuppfyllande profetia (Wingborg, 2005), d.v.s. att de stämplade lever upp till den bilden 

som har skapats. Studien påvisar att drygt en fjärdedel av de boende i förorterna även anser att 

invandrartjejer skildras negativt av media. Vidare menar författaren att de mediala bilderna av 

de invandrarrika förorterna skapar ett stigma för alla som lever i dessa förorter. Rågsved är en 

förort vars problematik inte har uppmärksammats särskilt mycket av forskningen. Med detta 

som bakgrund gör jag gällande att det är av intresse att studera medias sätt att representera 
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Rågsved och vilka stigmatiserande effekter detta kan tänkas ha, utöver det resultat som 

framgick i kandidatuppsatsens gällande poliskontoret i Rågsved.  

1.2 Bakgrund  

I detta kapitel kommer jag att lägga fram fakta om Rågsved, men också få fram vad media 

själva har för roll i samhällsklimatet och vilken ideologi som är härskande just i medialt 

sammanhang. Detta är för att läsaren ska tillgodoses bakgrundsinformation som är bra att ha 

med sig under läsningens gång. 

1.2.1 Fakta om Rågsved 

Rågsved ligger i Söderort som tillhör Stockholms kommun: Under de senaste åren/årtionden 

har området/Rågsved blivit känt genom en rad dokumentärfilmer som har skildrat de 

förändrade och tuffare livsvillkoren invånarna har tvingats hantera. Det senaste exemplet är 

dokumentären Vi som överlevde Rågsved (SVT, 2008). Situationen i Rågsved har försämrats 

drastiskt under 1990-talet (Bunar, 2003); kriminaliteten har ökat och stor del av svenskfödda 

invånare samt medelklassfamiljer (oavsett ursprung) lämnar området. Rågsved har en nu 

population på ca 10 000 invånare där hälften utgörs av utrikesfödda; området präglas alltså av 

en hög segregation jämfört med det övriga samhället (Socialtjänsteförvaltningen, 2008). Flera 

åtgärder har satts in för att försöka förbättra situationen: fysiska åtgärder av områdets 

utseende och sociala åtgärder för att integrera invandrare (Bunar, 2003). I förhållande till 

övriga områden i stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör (som Rågsved administrativt tillhör) är 

medelinkomsten något lägre och utbetalningar av ekonomiskt bistånd något högre 

(Socialtjänsteförvaltningen, 2008). Vanliga ordningstörningar som upplevs är klotter, 

nedskräpning, dålig belysning och narkotikaanvändning på offentliga platser (även detta 

enligt Socialtjänsteförvaltningen 2008).  Detta är alltså bilden som finns att tillgå utifrån 

allmänna fakta om Rågsved. I denna studie är det dock av intresse att studera medias roll och 

den bild de ger av Rågsved. 
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1.2.2 Medias roll och den nuvarande ideologin 

Medias roll definieras utifrån Hadenius m.fl. (2008) sätt att beskriva svensk medias 

förhållande till politiska institutioner. Författarna utgår ifrån att vi i Sverige har något av en 

kombination mellan en frihetlig ideologi och socialt ansvarstagande ideologi. Den 

förstnämnda innebär att medborgarna förutsätts vara aktiva och intresserade av att skapa 

opinion. Samtidigt ska allt som kan tänkas förhindra fri åsiktsbildning motverkas eftersom 

massmedier ses som ett av de viktigaste medlen för att föra fram åsikter. Följaktligen står 

media därför fria från riksdag och regering som en tredje statsmakt. Den socialt 

ansvarstagande ideologin är en sorts kritik till den frihetliga ideologin, då denna ansetts ha 

inneburit frihet från även ansvar och moraliska förpliktelser. Friheten anses inte gälla alla, 

utan endast politiska eliter och ägarna av massmedia. Därmed ingår det i ideologin ett krav på 

informationen utformad av medierna själva, medbestämmande för journalister eller vissa 

statliga åtaganden. Massmedias uppgift är att informera om vad som händer i samhället, att 

agera som allmänhetens företrädare och granska och kontrollera olika makthavare i samhället 

samt att agera som ett forum för debatt (Journalistförbundet, 2009).  

1.3 Syfte och frågeställning 

Kandidatuppsatsens (Jukovic, 2009) resultat påvisade att det inte endast är poliskontoret i 

Rågsved som verkar stigmatiserande, utan att det kan finnas andra faktorer, till exempel 

media, som samverkar till att bidra med en stigmatiserande effekt. Således är den här studiens 

syfte att undersöka och analysera diskurser kring Rågsved utifrån dagstidningen Dagens 

Nyheter och att studera hur diskurser kan komma att inverka på samhällets bild av Rågsved 

som bostadsområde och dess invånare. Detta görs utifrån en socialkonstruktivistisk ansats 

med fokus på artiklar från två olika årtal. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 
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 Vad för typ av artiklar berör Rågsved i Dagens Nyheter under de två (valda) 

åren? 

 Vilka egenskaper tillskrivs Rågsved och dess invånare till följd av Dagens 

Nyheters framställningar under de två (valda) åren? 

 Vad förmedlar Dagens Nyheter för budskap om Rågsved till följd av 

förekommande konstruktioner/verklighetsbeskrivningar om stadsdelen under 

två olika åren? 

 Vilka typer av ”vi” och ”de” kategorier skapar Dagens Nyheters 

representationer och hur gör de det? 

 Finns det stigmatiserande diskurser i materialet? Om ja, på vilket sätt är de 

stigmatiserande? 

1.4 Disposition 

Uppsatsen börjar med ett avsnitt där tidigare forskning, främst svensk, framgår i indelade 

underrubriker beroende på forskningens fokus. Nästa kapitel består av de valda teoretiska 

perspektiven som sammanfattande går igenom diskursanalysen som teori och Goffmans 

(2001) stigmatiseringsteori. Detta följs av ett metodkapitel som innehåller avgränsning och 

urval av data, diskursanalysen som metod och vilken analysmodell som används. För- och 

nackdelar med den valda metoden diskuteras och följs sedan av en kort introduktion om 

förhållningssättet till materialet. Nästkommande kapitel består av en resultatpresentation och 

en analys där teorin och metoden diskursanalys tillämpas utifrån tidningsartiklar som data. 

Uppsatsen avslutas med ett diskussionsavsnitt där även förslag på åtgärder samt förslag för 

framtid forskning framkommer.  
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2. Tidigare forskning 

Under detta kapitel framgår den tidigare forskningen uppdelad i rubriker som sammanfattar 

de ämnen och den angreppsvinkel som forskarna har utgått ifrån samt en rubrik under vilken 

internationell forskning inom ämnet framgår. Flertalet författare har studerat mediala 

diskurser, stigmatisering och kategorier som ”vi och dem”, men till denna uppsats har de som 

är närmast uppsatsens syfte valts ut, det vill säga forskning som gäller ”vi och ”de” 

perspektivet samt stigmatisering. Dessutom är det forskning som jag har befattat mig med 

tidigare, som också har väckt en nyfikenhet och vilja att studera Rågsved närmre. Intentionen 

är att den tidigare forskningen ska kunna användas vid resultat- och analysdel.  

2.1 Kulturer i förorten förenat med ett 

stigmatiserande ”vi och de”-perspektiv 

Sernhede (2002) tar upp problematiken inom ramen för Göteborgs etniska boendesegregation 

i hyresrättsområden. I sin bok Alienation is my nation tar han upp livsvillkor och kulturella 

uttryck i segregationens och det nya klassamhällets Sverige. Visserligen påpekar Sernhede 

(2002) att majoriteten av invånarna i dessa stadsdelar i själva verket inte har fastnat i ett 

sådant utanförskap, men att det finns tendenser i områden där grupperna av bidragsberoende 

och marginaliserade som tenderar att färga ett helt områdes sociala liv. Att media sänder ut 

stereotypa föreställningar om dessa bostadsområden och människor som bor där underlättar 

inte problematiken. Att ständigt beskrivas i negativa termer skapar främlingskap, menar 

Sernhede (2002). Medierna snarare förstärker de fördomar och attityder vi omges av än 

fungerar som katalysatorer för utveckling och förändring, och ett ”vi” och ”de” perspektiv 

skapas. Detta är en process som Sernhede (2002) kallar för ”territoriell stigmatisering”, vilket 

betyder att om ett bostadsområde eller en hel stadsdel stämplas offentligt, innebär det 

dessutom per automatik en stigmatisering av dess invånare. På liknande sätt kan Rågsved som 
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förort stigmatiseras på grund av att Dagens Nyheter endast skriver om området i negativa 

termer. Författarens argumentering gällande stigmatiseringsproblematiken i Göteborgsförorter 

kan användas i analysdelen för att jämföra resultat, med visst förbehåll eftersom Stockholms 

och Göteborg är skilda städer med bland annat olik ekonomi och invånarantal. Sernhede 

(2002) menar att stigmatiseringen kan leda till en strategi för att erövra respekt genom att 

faktiskt agera på ett sådant sätt som den bild media levererar ut till samhället. Detta kan 

utvecklas till en avsaknad av förutsättningar för uppbyggandet av interpersonell tillit, vilket i 

sin tur leder till en försvagad solidaritetskänsla. Bilderna av den ”hotfulla ungdomen i den 

farliga förorten” florerar genom media och tränger in i medvetandet hos allmänheten, så även 

socialarbetare, lärare och fritidsledare som arbetar i dessa områden. Sernhede (2002) påvisar 

att den bild media har inpräntat faktiskt inte stämmer överens med polisens statistik, men det 

har inte påverkat den stora utbredningen av det negativa tankesätt som kommer till uttryck när 

det talas om förorter i Sverige. 

Ålund (1997) påpekar också likt Sernhede medias påverkan i sin avhandling 

Multikultiungdom. Enligt henne är omvärldens bild av den multietniska förorten ensidig och 

stereotypisk. Mycket av ansvaret för denna stereotypa bild lägger författaren på medierna, då 

hon menar att eländesbeskrivningar av ghettoliknande förhållanden dominerar i mediala 

förortsskildringar. Den mediala bilden av förorten har vanligtvis handlat om det 

problematiska och hotfulla, vilket mycket väl kan tänkas gälla även Rågsved. Författaren 

lyfter också fram en identitetsutveckling som leder till transetniskt utbyte bland ungdomar i 

förorten, vilket till exempel har skapat den så kallade rinkebysvenskan. Detta ska ses till följd 

av begreppet ”invandrare” som en gemensam nämnare. Dessutom, menar Ålund (1997), har 

beskrivningar av förhållandena i den multietniska förorten sällan lämnat utrymme åt 

förortsbornas egna erfarenheter och perspektiv, vilket har resulterat i en marginalisering av 

det ”mångkulturella”. Det var just detta en av intervjupersonerna i kandidatuppsatsen beskrev: 

att det först och främst är negativa saker som står i tidningen och att det för det andra aldrig är 

någon från Rågsved som får presentera en mer positiv sida.  
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2.2 Den mediala diskursen ”vi” och ”de” 

I Mim och verklighet. En studie av stadens gränser skriver Ristilammi (2003) att i det 

vardagliga talet likväl som i den mediala diskursen om miljonprogrammets förorter, 

förekommer ofta ”betongen” som en metafor. Betong som materia associeras ofta till begrepp 

som orörlighet och förstelning, och har därför använts som en metafor för de negativa sidorna 

av den moderna urbaniteten enligt författaren. Diskussionen kring miljonprogrammets 

förorter har föranlett en hel del kritik gällande arkitekturen, en kritik som Ristilammi (2003) 

menar också är en kritik av hela samhällssystemet. Vidare poängterar författaren: ”Betongen 

har kommit att tillhöra ’de Andras område’, betongförorterna” (Ristilammi 2003:123).  

Följaktligen är problemet med förorterna att den starka symbolladdningen i media har smittat 

av sig på både betongen som material och människorna som bor i betongförorterna och det 

kan också gälla Rågsved som också är en så kallad ”betongförort”.  Utanförskap, etnicitet, 

sociala problem och betong har smält samman i ett. Sedan förorternas tillkomst under det 

välkända miljonprogrammet (vilket Rågsved ingår i) då 100 000 bostäder byggdes under åren 

1965-1974, har de stått i centrum för en lång och intensiv massmedial debatt. Debatten har 

kommit att handla om alltifrån förorternas betonglika arkitektur till deras livsmiljö och 

socioekonomiska utsatthet. Under senare år har debatten i huvudsak handlat om invånarnas 

levnadsförhållanden, och då främst invånare med utländsk bakgrund (Ericsson, Molina & 

Ristilammi, 2002). 

 

I boken Mörk magi i vita medier skriver Brune (1998) att medierna förvandlar diskurser som 

utgår ifrån begränsade verksamhetsområden till allmänt språkbruk och till ett gemensamt sätt 

att se. Detta får även konsekvenser för människors minskade möjlighet till makt över sin egen 

situation. Människor med olika nationaliteter och språk sammanfördes med begreppet 

”invandrare” under 1960-talet för att sammanföra människor alla möjliga utlänningar med 

uppehållstillstånd. I medierna har detta ord kommit att bli gemensamt med ”annorlundaskap” 

(att vara annorlunda) och bidragit till gränsdragningar i samhället, ett ”vi och de” tänkande. 

Kategorin invandrare ställs i relation till kategorin svenskar, där ”svenskarna” tillskrivs 

egenskaper som moderna, jämställda, högutvecklade och fria, och där ”invandrarna” blir en 
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motpol till dessa egenskaper. Dessa gränsdragningar och kategoriseringar där två grupper, 

svenskar och invandrare, ställs mot varandra bidrar, enligt Brune (1998), till segregation och 

utanförskap. Mediernas rapportering om förorten och dess invånare innehåller element av hot 

som skapar en underliggande känsla av kuslighet och obehag inför det som framstår som 

främmande och annorlunda. Stereotypa föreställningar om t.ex. förorternas unga som 

reproduceras i medierna har införlivats i ”verklighetsuppfattningen” hos stora delar av den 

svenska befolkningen (Brune, 1998). Medförfattaren Ristilammi (1998) skriver i sitt kapitel 

Rosengård och den svarta poesin om svensk nyhetsjournalistik och journalister som besöker 

förorter och stadsdelar med många ”invandrare” brukar liknas vid koloniala upptäcktsresande, 

som reser in till mörkrets hjärta för att presentera det främmande landet/området för oss. Den 

här typen av journalistik har tydliga kopplingar till ett tankemönster som ligger djupt inbäddat 

i vårt kulturella omedvetna och får negativa effekter då det öppnar upp för schablonbilder, 

stereotyper, fördomar och generaliseringar, menar Ristilammi (1998). Det kan alltså tänkas att 

journalister skriver på liknande sätt om Rågsved och att det kan skapas stereotypa bilder av 

området och de som bor där. I bilden av förorten som en främmande, farlig och hotfull plats 

framstår förortsbon som ”den Andre”, det vill säga en representation för vår egen skuggsida. 

Av den anledningen laddas förorten och dess invånare med såväl förakt, avståndstagande och 

fruktan som vissa lockande exotiska kvalitéer (Ristilammi, 1998). Författaren framhåller 

Rosengård som exempel och menar att medierna har skapat bilden av Rosengård som en slags 

motbild till det normala, anpassade svenska. Rosengård, likt andra ”miljonprogramsförorter” 

som Tensta, Rinkeby, Fittja och Rågsved, har blivit till något etniskt annorlunda, som 

författaren nämner det. Därmed har förorterna i det allmänna medvetandet blivit till platser 

där icke-svenskarna bor.  

 

I avhandlingen Nyheter från gränsen hävdar Brune (2004) att invandrare har jämförelsevis låg 

status och makt i samhället, vilket gör att journalistiken kan ta sig en större beskrivningsmakt 

i förhållande till ”invandrare” som kategori eller individer jämfört med de individer och 

grupper i samhället som deltar i att utforma mediernas verklighetsdefinitioner, det vill säga 

”svenskarna”. Praktiska nyhetsord som ”invandrarkvinna”, ”invandrarungdom”, 

”invandrartät” och ”invandrarförort” upprepas i medierna tills de ser ut att beteckna något 
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påtagligt och bidrar till att befästa kategorin ”invandrare” som en särskild grupp enligt 

författaren. ”Invandrare” som kategori presenteras ofta med utgångspunkt i problem som 

definieras av myndigheter tillsammans med medierna, statistiska skillnader mellan ”svenskar” 

och ”invandrare” omvandlas till egenskaper eller brister hos denna avvikande kategori och 

dessutom fogas generella utsagor om ”invandrare” från experter, utsedda representanter för 

”invandrare” eller från textens berättare in i nyheterna (Brune, 2004). Enligt Sandström 

(2004) finns ”invandrarkillen” och ”invandrarförorten” som färdiga kategorier i mediearkivet 

med en bestämd uppsättning egenskaper. När något konkret äger rum i exempelvis Rosengård 

är sannolikheten stor att beskrivningen av verkliga människor och platser infogas i ett färdigt 

scenario med igenkännbar rekvisita. I nyheterna behöver det inte längre stå ”invandrarkillen” 

eller ”invandrartätt område” på något speciellt sätt, eftersom det räcker med att bara använda 

orden för att framkalla associationer hävdar författaren. På liknandes sätt kan Rågsved ha en 

eventuell uppsättning av stereotypiska egenskaper som har framkallats utifrån begrepp som 

”invandrare”, kriminalitet och segregation. 

2.3 Internationell forskning 

Trots att det finns studier som påvisar och belyser problematiken med journalisters sätt att 

skriva och föra fram information om förortsområden, så forsätter det att existera. Förklaringen 

till varför journalister kan fortsätta att skriva på detta sätt har professorn van Dijk forskat om. 

van Dijk är professor i diskursanalytiska studier vid universitet i Amsterdam och har även 

författat många böcker och artiklar som berör diskurser. Den artikel som ligger nära i ämnet 

för denna uppsats handlar om en ny typ av rasism (van Dijk, 2000). En sådan typ av rasism 

döljer sig bakom en fasad av demokrati, respekt och är mer sofistikerad i dagsläget. Det 

människor idag vanligen tänker om rasism existerar bara i extrem högern: slaveri, 

segregation, apartheid, lynchning och systematisk diskriminering. Den nya rasismen ser på 

minoriteter som avvikande, inte som biologiskt annorlunda. van Dijk visar i sina resultat att 

nyhetsrapporterande och skriverier om etniska minoriteter leder till att minoriteter presenteras 

stereotypiskt som norm- och lagbrytande, alltså annorlunda, avvikande och ett hot mot ”oss”. 

“Vi” som grupp eller nation presenteras som offer eller ställningstagare mot sådant avvikande. 
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Sådana presentationer förstärks ofta med metaforer och trovärdigheten av dessa är ofta 

förstärkta av siffror och statistik. Den nya rasismen i västerländska samhällen är ett system av 

etnisk- eller rasberoende ojämlikhet bestående av uppsättningar, ibland till exempel subtil 

vardaglig diskriminering, som stöds av socialt delade representationer, såsom stereotypa 

uppfattningar, fördomar och ideologier. Detta system återges inte bara i det dagliga 

deltagandet av (vita) gruppmedlemmarna i olika icke-verbala former av vardagsrasism, men 

också av diskursen. Text och tal om ”de andra”, särskilt av eliten, fungerar främst som en 

källa till etnisk övertygelse och sammanhållning för gruppmedlemmarna och ett sätt att 

upprätthålla och legitimera dominans. Detta gäller särskilt för mediediskurser i allmänhet och 

nyhetsrapportering i synnerhet. Systematiskt negativa bilder av ”de andra”, vilket avgörande 

har bidragit till negativa mentala modeller, stereotyper, fördomar och ideologier, blir indirekt 

till antagande och reproduktion av rasism enligt van Dijk (2000).   

 

Vidare kritik inom ämnet kring journalisters påverkan och stigmatisering framförs i en rapport 

utförd av Henry och Tator (2000). I den framkommer mediernas partiskhet och den 

diskriminering som finns i Canadian Press.  Minoriteter är underrepresenterade och i stort sett 

osynliga i media och när de väl visas i medierna är bilden ofta felaktig och stereotyp. Medias 

karaktär påverkar den typ av nyheter som produceras och sprids, trots påståenden om 

objektivitet och neutralitet av journalister, redaktörer och förläggare tillåts deras individuella 

och organisatoriska övertygelser, värderingar och intressen påverka produktionen av 

nyhetsdiskurser.  Enligt forskarna tycks det finnas en bristande medvetenhet och förståelse 

bland mediearbetarna gällande deras bidrag till rasism, då de känner sig fria att kritisera andra 

institutioner, men är resistenta mot kritik av sina egna normer och praxis.  Analysen av dessa 

fallstudier gav en dramatisk illustration av hur media formulerar och sänder starka och 

negativa berättelser, bilder och idéer om etniska minoriteter, vilket i sin tur kan ha en 

betydande påverkan på det kollektiva föreställningssystemet i det kanadensiska samhället. De 

felaktiga antaganden och stereotypa bilder som huvudsakligen publiceras verkar 

journalisterna vara blinda inför, möjligen en tendens som bygger på att de flesta journalisterna 

och redaktörerna är vita män tillhörande medelklassen (Henry & Tator, 2000). 
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2.4. Sammanfattning av tidigare forskning 

Forskare som studerat tidningsspråket har påvisat hur särskilda diskurser, det vill säga idéer 

och föreställningar, om ”invandrare” och förorter skapas och reproduceras inom 

tidningsjournalistiken. Dessa diskurser särskiljer svensken från ”den Andre” genom att 

”svenskheten” ställs mot det ”utländska”. En genomgående slutsats från forskningen är att 

medierna producerar och befäster stereotyper av invandrare och etniska grupper. Den mediala 

”invandrardiskursen” skapar en gräns mellan ”vi” och ”de”, en gräns som utesluter ett jämlikt 

förhållande. Egenskaper som tillskrivs ”de” är oönskade hos ”oss” och utgör därför ett hot. 

Att vara invandrare och boende i förorten blir synonymt med sociala problem; en stereotyp 

bild media har framkallat. Den bilden får effekt för dem som bor i förorten i dubbel 

bemärkelse – som boende i förorten och som invandrare. 

3. Teoretisk utgångspunkt 

Under detta avsnitt finns en kort redogörelse för den teoretiska utgångspunkten och en kort 

genomgång om hur den används i studien. I diskursanalysen är det svårt att särskilja teori och 

metod, varför texten nedan är ett försök att fokusera på diskursanalysens utgångspunkter som 

teori. Den praktiskt tillämpade diskursanalysen återkommer under metodkapitlet. Vidare 

används delar av Goffmans (2001) teori om stigmatisering där begrepp som kategori blir 

användbart då det relaterar till studiens syfte och den valda analysmetoden. 

3.1 Diskursanalys 

En sammanfattande och kort innebörd av begreppet diskurs är att de starkaste åsikterna som 

för tillfället härskar i diskursen är även det som kännetecknar den, det vill säga de utsagor om 

verkligheten som betraktas som sanna (Jørgensen och Phillips, 2000). Då diskursanalysen 
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både fungerar som metod och teori vill jag under detta avsnitt förmedla hur diskursanalysen 

används som teori i den här uppsatsen. Diskurser är vad jag som forskare ska försöka 

blottlägga för att avslöja till exempel personers åsikter, tankar, normer, attityder, kunskaper 

och värderingar. Genom diskursanalysen söker man svar på hur världen via språket tolkas, 

presenteras, framställs och konstrueras. Att studera diskurser innebär därför att fundera över 

vad som underförstått sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas (Bergström 

& Boreus, 2000). Teoretiskt sätt ses alla verklighetsuppfattningar som socialt konstruerade 

vilket dock leder till en maktfråga om vilken kunskap/tolkning som ska anses vara sann 

(Bergström & Boreus, 2000). Ett exempel är bilden av förorter där det kan tänkas att medias 

makt gör att deras beskrivningar ses som sanna. I varje sammanhang där den aktuella 

diskursen verkar, råder en viss talordning över vem som definieras eller betraktas som kunnig 

och mest ”trovärdig” att uttala sig (Börjesson, 2003). Språket har även en formande sida 

eftersom sociala fenomen som identiteter, relationer, trosuppfattningar m.m. formas av och 

genom språket. Vi kan till exempel inte diskutera ”stigmatisering” utan att ha tillgång till 

begreppet och vi kan inte utföra sociala handlingar som inte kan beskrivas i språket. Det är 

genom språket som den sociala verkligheten konstrueras, varför språket ses som produktivt 

och meningsskapande. Språket återger därför inte verkligheten utan bidrar till att forma den 

(Bergström & Boréus, 2000). May (2001) menar att texter i sig står för vissa underliggande 

sociala mönster eller värderingar, så kallat ”tysta meningsstrukturer”. Texter kan då vara lika 

intressanta på grund av det som de utelämnar som på grund av det som de innehåller. De är 

inga avspeglingar av verkligheten utan konstruerar den sociala verkligheten och vissa 

versioner av händelserna. Därför menar May (2001) att det är viktigt att söka efter textens 

”mening” vilket jag som forskare ska försöka göra i resultat- och analysedelen. 

3.2 Goffmans stigmatiseringsteori 

Den valda teorin är Goffmans stigmatiseringsteori (2001) där en huvudtanke är att det inom 

varje samhälle kommer att finnas kategoriseringar av människor, vilka existerar på basis av 

någon egenskap som nedvärderar individen. För att en egenskap ska nedvärdera en individ 

fordras det att egenskapen i fråga avviker på ett icke-önskvärt sätt från normstandarden i 
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samhället. Exempel på en sådan egenskap är ”invandrare” i förorten, som dels avviker på 

grund av sitt ursprung, dels på grund av sin boendemiljö. Normerna för hur individer ska vara 

och bete sig i samhället, så kallade identitetsmönster, utförs av "normala" individer 

rutinmässigt och utan större eftertanke. Detta leder till att människor i ens omgivning ska bete 

sig på ett förväntat sätt annars störs interaktionen och rutinerna. Vad som i denna studie ska 

betraktas som normalt är således att vara svensk och bo i en miljö som inte har de 

stereotypiska dragen av bilden av förorten, det vill säga hyresrätter som är gamla och 

åtgångna, ett område med mycket kriminalitet och ett stort antal människor med annat 

ursprung än svenskt samt att dessa individer har en lägre socioekonomisk status. Vid 

avvikande beteende söker ”de normala” ofta förklaringar till beteendet, trots att individen 

själv kanske inte är medveten om sitt avvikande beteende. När individen upptäcker att de 

andra ser denne som annorlunda, uppstår en brist på överrensstämmelse mellan personens 

faktiska och tillskrivna sociala identitet. I denna diskrepans uppstår någonting som kallas för 

stigma enligt Goffman (2001). Eftersom den stigmatiserade har samma referensramar som de 

normala uppstår en sorts skam av att inte vara normal. Skammen och de normalas behandling 

av den stigmatiserade reducerar ofta dennes livschanser och leder många gånger till 

självnedvärdering. Vid utsatt stigmatisering kan individen bryta med verkligheten och hitta 

egna tolkningar av den, utnyttja stigmat som en ursäkt för att låta bli att utföra sina plikter, se 

sitt stigma som en välsignelse och/eller välja att isolera sig från de normala, eftersom 

blandade kontakter kan leda till osäkerhet och känslan av att vara ifrågasatt. Det kan till 

exempel vara en ung individ boendes i Rågsved som uppfattar att ”de normala” pekat ut 

denne som avvikande och följaktligen väljer att agera därefter. De normala kan i sin tur 

uppfatta en interaktion med en stigmatiserad som ansträngande och obehaglig, men även 

ignorera stigmat eller den stigmatiserade. Goffman (2001) använder sig av begreppen de egna 

och de visa som den stigmatiserade kan söka tröst hos. De egna är personer som har samma 

stigma och i vars sällskap individen kan känna sig hemma och oberörd av dennes defekt. En 

del av de egna kan göra ett yrke av sitt stigma och kan bli representanter och talesmän för 

personer i den egna stigmagruppen. De visa är normala personer som tagit ställning till de 

stigmatiserade. De kan arbeta på institutioner eller vara släkt med den stigmatiserade. 
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Indelningen av avvikande eller normal återspeglas i valet av vänner, äktenskapspartner (det 

vill säga över gränsen och inom gränsen). Ju mer en avvikande person umgås med normala, 

desto mer kommer den att se sig själv som normal. Den stigmatiserade har relationer till den 

egna gruppen, en grupp som har samma slags stigma, eftersom individen kan hitta en 

förståelse och grund att bygga upp sin identitet på. Den egna gruppen ser individen som lojal 

och autentisk så länge denne inte stöter bort dem. På sådant sätt ses inte andra grupper i 

samhället som verkliga, något som inte stämmer eftersom man ändå tänker enligt samhällets 

mönster. Således är avvikelse egentligen något normalt i samhället eftersom människan kan 

spela både rollen som normal och avvikande (Goffman, 2001).   

4. Metod 

Under detta kapitel framgår tillvägagångssättet för att finna material, en kort förklaring av 

dokumentanalys, vilket forskningsperspektiv som råder i uppsatsen och vad den går ut på, ett 

beskrivande av hur analysmodellen ser ut och hur förhållandet ser ut till det empiriska 

materialet. 

4.1 Urval och avgränsning 

Det empiriska materialet består av tidningsartiklar om Rågsved från Dagens Nyheter som har 

insamlats från tidningens hemsida genom sökordet ”Rågsved”. Jag har inte använt mig av 

Mediatext som universitetsbiblioteket erbjuder av den enkla anledningen att liknande sökning 

kan göras direkt på Dagen Nyheters hemsida. Att jag endast använder mig av Dagens Nyheter 

beror på tids- och utrymmesskäl, då jag vill undersöka samtliga artiklar från året 2002 och 

året 2009. Det hade dock varit av stort intresse (och höjt validiteten samt reliabiliteten) om 

flera tidningars artiklar hade ingått i materialet. Totalt har jag samlat in femton artiklar från 

Stockholmsdelen som också har fått utgöra avgränsningen, då det fanns väldigt få eller inga 

artiklar alls under andra delar för de två åren. Anmärkningsvärt är att jag inte fann någon 
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artikel som beskrev Rågsved i positiv bemärkelse, vilket problematiseras längre fram i 

studiens konklusionsdel. Eftersom studiens fokus ligger på diskurser i pressen, det vill säga 

tidningstexters innehåll, utgör en av studiens avgränsningar i att inte undersöka andra typer av 

medier som exempelvis radio, tv och Internet. Valet av dessa två årtal lämpar sig bäst 

eftersom frågeställningarna och syftet utgår från en nuvarande diskurs om Rågsved i media 

jämfört med diskurser från tidigare år. Tanken är att den tidigare forskningen påvisar att 

problemet har funnits i flera år och att medier då eventuellt är medvetna om problematiken 

och således har ändrat sitt sätt att skriva artiklar om Rågsved. Min förförståelse gör gällande 

att det är mer legitimt att i mediala sammanhang framställa och beskriva Rågsved på ett 

negativt, stereotypt och fördomsfullt sätt i jämförelse med andra, mer välbärgade och 

etablerade stadsdelar och bostadsområden. Därför studeras samtliga artiklar vare sig de berör 

en kriminell handling som har ägt rum eller om det gäller en nyöppnad affär. I och med min 

förförståelse kan den mediala diskursen kring Rågsved tänkas få mer negativ och dramatisk 

karaktär i samband med oroligheter än vad fallet skulle vara ifall det hade handlat om ett 

annat, mer välbärgat och etablerat område i samhället. 

4.2 Dokumentanalys 

För att undersöka och analysera mediala diskurser kring Rågsved krävs en systematisk 

genomgång av olika textdokument i syfte att kategorisera innehållet och belysa data som är 

relevanta för studien i fråga. Detta kallas för dokumentanalys. Sålunda läses ett skriftligt 

material som används i analysen och rapporten i den utsträckning som det anses belysa 

studiens frågeställningar. Dokumentanalys är en metod där vissa texter ges status som källor 

eller data för själva undersökningen, på samma sätt som fältanteckningar, intervjuutskrifter 

och liknande är data (Repstad, 1999). Den här formen av dokumentstudie lämpar sig väl när 

för denna uppsats då syftet är att undersöka och analysera mediala framställningar. Vidare 

används metoden med fördel då syftet med studien inbegriper att systematisera och 

kategorisera innehållet i texter och kritiskt granska det (Repstad, 1999). Studien är replikerbar 

eftersom tillvägagångssättet enkelt kan upprepas och samma artiklar kan återfinnas på Dagens 

Nyheters hemsida. Såtillvida har studien en god reliabilitet (Bryman, 2002). Studiens validitet 
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torde även den vara acceptabel, då det eftersträvas en god överensstämmelse mellan det 

studerade materialet och teoretiska idéer som utvecklas. Resultatet går till viss del att 

generalisera, eftersom förorter med liknelser till Rågsved torde beskrivas likartat i media. Det 

visar även den tidigare forskningen på och sålunda har studien en god validitet (Bryman, 

2002). 

4.3 Forskningsperspektiv 

För att undersöka och analysera mediala diskurser kring Rågsved har jag valt att utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Perspektivet tillåter strukturer att träda fram vilket 

möjliggör ett ifrågasättande av den kunskap som vi tar för given, vilket stämmer väl överens 

med mitt eget förhållningssätt till våra ”kunskaper” om verkligheten. I den här studien 

betraktas, precis som socialkonstruktivismen, kunskap om världen och verkligheten som en 

produkt av vårt sätt att definiera och kategorisera världen, och inte som en objektiv avbildning 

av den. Det är via språket vi förstår världen och konstruerar vår verklighet. Därför består de 

kunskaper vi har om vår värld inte av rena spegelbilder av verkligheten, utan betraktas utifrån 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som olika sätt att kategorisera vår värld genom 

språkliga konstruktioner (Bergström & Boréus, 2000). Det finns fyra premisser att anta inom 

socialkonstruktivismen enligt Jørgensen och Phillips (2000). Den första premissen är att det 

alltid existerar en kritisk inställning till självklar kunskap vilket jag har intagit inför studien, 

Den andra premissen går ut på att våra världsbilder inte är statiska utan befinner sig i en 

ständig förändring och är utbytbara, eftersom vårt sätt att betrakta verkligheten och få 

kunskap om den är historiskt och kulturellt betingat, alltså kan ett sätt att betrakta Rågsved 

idag bli annorlunda i framtiden. Den tredje premissen talar om sambandet mellan kunskap och 

sociala processer – kunskap om världen och verkligheten skapas och formas i sociala 

processer, och genom kampen om vad som är sant eller falskt byggs gemensamma sanningar 

upp. Media kan således ses som ett socialt forum där dessa processer kan ske och 

gemensamma uppfattningar om Rågsved kan skapas. Slutligen innebär den fjärde premissen 

om sambandet mellan kunskap och social handling att olika världsbilder frambringar olika 

sociala handlingar. En socialt konstruerad världsbild resulterar i att vissa handlingar blir 
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naturliga medan andra handlingar blir otänkbara, exempelvis sättet att beskriva Rågsved 

(Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

För denna studie blir utgångspunkten att textdokument inte är neutrala artefakter som på ett 

oberoende sätt rapporterar om den sociala verkligheten, utan uppfattas snarare som medier för 

social maktutövning. Genom diskursanalys granskas texterna och hur dessa representerar de 

händelser som de beskriver samt hur texterna på så sätt försöker sätta en auktoritetsstämpel på 

den sociala verklighet som de beskriver. Texten betraktas inte som en enkel spegling av den 

sociala verklighet som den refererar till, utan som en produkt konstruerad för vissa intressen. 

Målet är att genom diskursanalys lyckas lyfta fram att det som framstår som ”naturliga” 

kategorier, exempelvis ”vi” och ”de” egentligen inte avspeglar den faktiska världen.  

4.4 Analysmodell 

I den här studien blir det adekvat att använda den kritiska diskursanalysen som Norman 

Fairclough tillämpar, eftersom denna inriktning studerar i detalj vad som sägs eller skrivs och 

kan därmed användas som ett användbart verktyg för att analysera mediala konstruktioner. 

Enligt Fairclough (1992 och 1995) bidrar diskurser till att upprätthålla rådande maktstrukturer 

i samhället och spelar en viktig roll i skapandet av den sociala verkligheten, då de konstruerar 

sociala identiteter och vidmakthåller befintliga sociala relationer. Genom att belysa hur makt 

utövas genom språket lägger den kritiska diskursanalysen stor vikt vid relationen mellan 

diskurs och social makt. Frågor som till exempel ”vem har rätt att tala och definiera och vem 

har det inte?” är sådant den kritiska diskursanalysen ställer, vilket är frågor den här studien 

bland annat har som syfte att undersöka. Utgångspunkten är således att låta den språkliga 

nivån bli analysobjektet och att studera eventuell förändring (Fairclough, 1992 och 1995).  

 

Faircloughs (2003) modell innehåller tre olika nivåer för analys av en diskurs, det är dock 

endast en nivå som tillämpas i denna uppsats, den textanalytiska. Det beror på att materialets 

omfattning och innehåll inte är tillräckligt för de andra två nivåerna. Varje fall av språkbruk är 

en kommunikativ händelse som har tre dimensioner. Författaren skiljer mellan diskurs som 
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text, diskurs som diskursiv praktik och diskurs som social praktik.  Fairclough (2003) menar 

att den diskursiva praktiken ska lägga fokus vid textens eller diskursens meningssammanhang 

och vara tolkande. Detta är själva produktionen och konsumtionen av texter. Vidare har 

författaren ytterligare en nivå som är förklarande och kallas för social praktik och fokus ligger 

på den mer samhälleliga, strukturella roll som diskursen spelar, det vill säga en handling inom 

ramen för en verksamhet. Diskursen analyseras utifrån ett maktperspektiv i syfte att avslöja 

dolda strukturella maktordningar i samhället. Jag har valt utesluta dessa två analysnivåer och 

fokusera på texten och lingvistiken enligt den textanalytiska nivån för att sedan använda 

Goffmans (2001) teori för att ”avslöja” vilka typer av sociala kategorier som finns ”inbakade” 

i texten eller diskursen, samt vilka egenskaper och roller som tillskrivs de sociala 

kategorierna. På detta sätt kan jag ta reda på hur den sociala kategorin eller gruppen i 

samhället positioneras, som en följd av de egenskaper och roller som diskursivt tillskrivits 

dem. Det främsta exemplet blir hur kategorierna ”vi” och ”de” skapas utifrån olika 

egenskaper och roller som tillskrivs i texterna. Detta begrepp är taget från dels den tidigare 

forskningen, dels Goffmans (2001) teori om stigmatisering. Den sistnämnde talar dock mer 

om normala och avvikande, men för att få ett samlat begrepp använder jag ”vi” och ”de” i 

första hand. 

På textanalytisk nivå läggs fokus på själva texten som kan vara tal skrift, bild eller en 

blandning av det språkliga och visuella. Textanalysen ska uppmärksamma formella drag och 

vara beskrivande. För att göra en textanalys finns följande redskap som fokuserar på 

grammatik:  

 Transitivitet ämnar undersöka hur så kallade processtyper har kodats in i satser i 

texten. Det finns fyra olika processtyper: relationella processer (verb som anger 

relationer t.ex. vara, bli, inneha), aktionsprocesser (en agent som gör något, dvs. 

användning av pronomen t.ex. du, jag, vi), händelseprocesser (händelser t.ex. 

”Skottlossning orsakade dödsfall”) samt mentala processer (verb med koppling till 

kognition, perception, samt affektion). Transitivitet undersöker även vilka röster som 

används, dessa kan delas in i passiva och aktiva (Fairclough, 1992).  
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 Modalitet används för att ange visshet eller ovisshet om något och uttrycks genom 

verb (t.ex. kunna, vilja, borde) eller genom uttryck (t.ex. antagligen, möjligtvis, 

tydligen). Modalitet kan vara subjektiv eller objektiv (Fairclough, 1992).  

Ovanstående tjänar som analysinstrument vid analysen av det empiriska materialet för att 

analysera hur ”vi och de" kategorier skapas i texten. Båda instrumenten kan tillsammans med 

Goffmans teori åskådliggöra implicita strukturer i texterna. Av tids- och utrymmesskäl går det 

dock inte att ge en heltäckande diskursanalys utan intentionen är snarare att mer övergripande 

använda textanalysnivån som instrument för att öka förståelsen av det empiriska materialet. 

Genom att utgå från textnivån i analysen finns följande tankeschema: texten formar en 

berättelse och kan därmed ingå i en struktur vars syfte är att upprätthålla och reproducera 

ojämlika maktförhållanden mellan grupper i samhället vilket skapar stigmatisering enligt 

Goffmans (2001) teori. Skulle detta vara fallet, det vill säga att textmaterialet genererar en 

sådan tolkning, blir konklusionen att texten inte bara är en text, utan utgör en mekanism som 

bidrar till att befästa rådande maktstrukturer i samhället. Den vidmakthåller och reproducerar 

ojämlika maktförhållanden mellan starka och svaga, privilegierade och mindre privilegierade, 

grupper i samhället. 

4.4.1 Den kritiska diskursanalysens fördelar och nackdelar 

Det största problemet med den kritiska diskursanalysen är oklarheterna om konsekvenserna av 

skiljelinjen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Det finns inga riktlinjer för hur 

mycket social analys och sociologiska teorier som behövs, varför det också blir svårt att veta 

vilken teori eller vilket angreppssätt som är adekvat (Jørgensen & Phillips, 2000). 

Diskursanalysen har en rad fördelar för studien när det gäller exempelvis synen på språkets 

betydelse för hur vår verklighet skapas och presenteras. Att se ett studerat fenomen som 

konstruerat möjliggör ett perspektiv där frågorna hur det är konstruerat, i vilket sammanhang 

och med vilka konsekvenser kan besvaras. Via språket får vi världen presenterad för oss, 

varför språket determinerar hur olika verklighetsbeskrivningar yttrar sig. Hur 

verklighetsbeskrivningen av Rågsved diskursivt konstrueras får betydelse för vilka 

föreställningar som görs gällande Rågsved. Således formas i denna process ”kunskapen” om 
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Rågsved. Intresset för frågor om makt och medvetenheten om de språkliga uttryckens 

tvingande karaktär är en annan fördel med diskursanalysen, eftersom det belyser hur det 

språkliga mönstret sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla (Bergström och Boréus, 

2000). Diskursanalysen står också stark i fråga om att hantera frågor om social kategorisering 

och identitetskonstruktioner. Med hjälp av diskursanalys söker man rekonstruera sociala 

identiteter. Genom att i offentligt tryck visa vad som sägs eller skrivs om vissa individer eller 

grupper ökar förståelsen för hur diskurser bidrar till att forma identiteter. Varje 

identitetsformation sker i och genom diskurser. Föreställningen att identiteter skulle vara 

”neutrala” eller materiellt baserade avvisas därför av konstruktivister. Identiteter som 

”kvinna”, ”man”, ”invandrare” etc. är inte givna, de finns inte ”där ute”, utan de skapas och 

formas diskursivt. Därför är det intressant att studera hur sociala kategorier blir till och vad de 

fyller för social funktion (Bergström & Boréus, 2000).  

5. Resultat och analys 

De olika valda åren presenteras under egna rubriker där resultatet och analysen vävs ihop 

genom att citat presenteras och analyseras, varvid tidigare forskning. Efter detta finns en 

summering och jämförelse mellan de två olika årtalen. Stigmatiseringsteorin återkopplas 

också i resultat- och analysdelen till viss del, men har ett eget avsnitt för att skapa en översikt 

för samtliga artiklar.   

5.1 Artiklar från Dagens nyheter, 2002 

Skott genom köksfönster i Rågsved 

Ett skott ven genom lägenheten när en man i Rågsved tände sin kökslampa. - Han ringde själv till 

polis och lät inte alls förvånad över det inträffade, säger Gert Andersson, vakthavande polisbefäl vid 
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Stockholmspolisens länskommunikationscentral/.../Pistolkulan for genom köksfönstret, studsade mot 

en vägg och landade på golvet. (Dagens nyheter, 2002-12-31) 

Händelseprocessen är en skottlossning där agenterna är ett aktivt polisbefäl, och den passiva 

agenten offret för skottlossningen. Själva aktionsprocessen består i mannens sätt att bete sig 

när han ringde för att anmäla händelsen. ”Ven, for, studsade, landade” är en sorts mental 

process då orden leder läsaren till att skapa en sorts känsla och bild av skottlossningen. Det är 

anmärkningsvärt att en så kort artikel ändå kan innehålla ett så starkt uttalande som citatet 

ovan, utan att det fördjupas. Då syftar jag till de facto att polisbefälet får komma till tals om 

hur offret agerade, men offret kan inte på något sätt få försvara varför denne betedde sig som 

den gjorde. På sådant sätt låter journalisten polisbefälets åsikt väga tyngst. Indirekt tycks 

journalisten vilja få fram att offret antingen har varit medveten om ett eventuellt hot eller själv 

lever i sådana kretsar där skott genom köksfönstret kan förekomma som följd av den krets 

offret befinner sig i. Det finns en ovisshet om varför mannen betedde sig som han gjorde och 

utifrån modalitetredskapet är uttrycket ”inte alls förvånad” ett tecken för detta. ”Hans” 

beteende skiljer sig från det ”normala” enligt polisen och ett avvikande beteende kan verka 

stigmatiserande enligt Goffman (2001). Området Rågsved förknippas således på ett direkt 

plan med kriminalitet i rubriken och på ett indirekt plan genom beskrivningen av händelsen i 

texten. 

Tretton nya lågprisbutiker i sikte 

-Vårt löfte var att ge människor möjlighet att handla bra produkter till ett lägre pris. Samtidigt vill vi 

skapa service och trygghet i förorter med centrumanläggningar som idag är utdöende /…/Det är ett 

nybyggnadsområde där planarbetet inte är klart. Vi kan inte ta planeringsfrågorna i fel ordning. 

Området ska få en lågprisaffär, men i ett senare skede (säger Annika Billström om nyöppnande av 

lågprisbutik i Mariehäll/Bjällbo som stoppades av S, författarens anteckning) (Dagens nyheter, 2002-

12-19) 

I denna artikel ges utrymme åt expertuttalanden i form av politiker som agent och som läsare 

blir det underförstått att i Rågsved och andra förorter har det önskats matkedjor som säljer 

billig mat. Händelseprocessen gäller skapandet av nya lågprisbutiker och aktionsprocessen 
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berör politikernas beslutsfattande om hur detta ska gå till eftersom olika block tycker olika om 

lågprisbutikernas tillkomst. Artikeln skulle kunna ha enbart behandlat lågprisbutikernas 

tillkomst, men i citatet lyfts det också fram att de ska skapa en ökad trygghet i förorten enligt 

politikern som intervjuas. Det existerar en mental process i citatet som lyfter fram positiva 

kopplingar genom ord som ”ge” och ”skapa” och om detta är tanken för att 

centrumanläggningarna är utdöende kan det verka positivt, men utdöendet kan bero på andra 

faktorer som att det till exempel saknas postkontor eller liknande. Just de utdöende 

centrumanläggningarna påminner om de punkter Ristilammi (2003) tar upp kring kritiken av 

arkitekturen i förorten då det symboliserar den moderna samhällsutvecklingens negativa 

konsekvenser. I samhällsdebatten får utdöende centrumanläggningar och liknande 

symbolisera politisk maktfullkomlighet och även visa hur människor har fastnat i en form av 

maktlöshet som de inte själva kan påverka. Det är ovisst gällande hur och när de ska öppna 

eftersom planeringarna stoppas. Förvisso utgör artikeln en grund för det politiska arbetet, men 

det politiska arbetet utförs i samband med att medborgarna har önskemål om förändring. 

Därför hade det varit adekvat att veta vilka det är som vill ha lågprisbutikerna och i sådana 

fall borde deras önskemål ha funnits med som en bakgrund till artikeln.  

Ljusstake orsakade brand i Rågsved 

En brinnande ljusstake på Gillerbacken i Rågsved i Stockholms södra förorter orsakade kraftig 

rökutveckling/…/Den brinnande ljusstaken hade självsläckt, men röken var fortfarande tjock. 

Lägenhetsinnehavaren var inte hemma (Dagens nyheter, 2002-12-09) 

Ovan är en faktabaserad nyhetsartikel där det inte framkommer var journalisten har fått 

informationen ifrån, utan som läsare får det antas att polis och brandkår har blivit intervjuade 

och/eller eventuellt åskådare till branden. Branden har skett i Rågsved och den passiva 

agenten är i detta fall lägenhetsinnehavaren och den aktiva agenten framställs vara 

brandkåren. Händelseprocessen och aktionsprocessen avslöjar att branden orsakades av ett 

nedbrunnet ljus och att lägenhetsinnehavaren inte var hemma. Den relationella processen 

återfinns i att den brinnande ljusstaken orsakade kraftig rökutveckling och att 

lägenhetsinnehavaren inte var hemma. Vissheten om att ljuset hade självsläckt, dock skapat 
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tjock rök framställer lägenhetsinnehavaren som vårdslös. Det finns ingen information om var 

lägenhetsinnehavaren befann sig, enbart att denne inte var hemma som en sorts mental 

process som skapar bilden av vårdslöshet bland invånare i Rågsved. Således finns det inget i 

texten som pekar på att det var just lägenhetsägarens vårdslöshet som orsakade branden, det 

kunde ju ha varit någon som var på besök eller liknande. Den tolkningen som kan göras 

utifrån texten är att den innehåller underförstådda kategorier, främst i rubriken, vilket gör det 

svårare att konstatera ”vi och de”-kategorier. 

Posten rånad i Rågsved 

Två maskerade män rånade vid niotiden på fredagsmorgonen posten i Rågsved i södra 

Stockholm/…/Innan de sprang därifrån sköt rånarna ett skott i taket med hagelgevär (Dagens 

nyheter, 2002-11-01) 

Journalisten skriver i denna artikel på ett sätt som dels framställer denne som ett ögonvittne 

till händelsen som återger sin historia till polisen, dels som journalist. Det gör att fakta blir 

svåra att tolka som en återgivning gjord av polis, rånoffer eller journalisten. Det torde dock 

vara journalisten som är den aktiva agenten och rånarna är de passiva agenterna i 

händelseprocessen rånad post. Den mentala processen skapas av beskrivandet av vapen samt 

att de sköt i taket innan de sprang därifrån och förmedlar koppling av perception och affektion 

till läsaren gällande händelsen och den allmänt rådande situationen Rågsved som svår. Utifrån 

analysinstrumenten framställer texten en negativ bild av Rågsved, då ”vi” kan läsa om 

händelsen hos ”de”. 

Sexupplysning i Stockholm hinns inte med 

-De flesta ungdomsmottagningarna är idag underbemannade och det är ett stort problem. 

Sjukskrivningarna ökar och av fem ungdomsmottagningar i södra Stockholm är det minst två som 

stängt sin öppet hus-verksamhet, eftersom personalen inte hinner med säger Lotta Partby kurator på 

ungdomsmottagning i Rågsved /…/Samtidigt vet man att det sker en ökad spridning av 

könsjukdomar/…/-Jag förstår om aborterna ökar. Min dotter hinner bli gravid innan dess. (Mamma 

till tonårsdotter som väntar på tid, författarens anteckning) (Dagens nyheter, 2002-10-10)  
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Till tals i artikeln kommer experter och en orolig mamma. Relationella processen består av 

underbemannade ungdomsmottagningar och ungdomar som påverkas negativt av detta i form 

av ökade aborter och liknande. Själva händelsen berör Rågsveds ungdomsmottagning där en 

av kuratorerna beskriver den ökade problematiken då ungdomsmottagningen inte fungerar 

som den borde. Men de agenter som borde ha intervjuats angående problematiken, får inte 

komma till tals, det vill säga ungdomarna. ”Underbemannade, sjukskrivningarna ökar, 

personalen hinner inte med, ökad spridning av sjukdomar” är ord som skapar perception till 

en epidemi i Rågsved och andra utsatta orter. Mammans uttalanden om sin dotter är en sorts 

modalitet som skapar visshet om problemet genom hennes uttryck om aborternas ökning och 

dotterns eventuella framtida graviditet.  

Man knivskuren i Rågsved 

En 47-årig man knivskars, rånades och kastades ner på spåret vid Rågsveds tunnelbana i 

natt/…/Mannen lämnades på spåret men kunde själv ta sig upp när de tre rånarna försvann från 

platsen. Polisen har ännu inte fått tag på gärningsmännen (Dagens nyheter, 2002-10-04) 

Händelseprocessen är en man som blir knivskuren, rånad och lämnad på tunnelbanespåret i 

Rågsved och i aktionsprocessen ingår rånarna som agenter. Journalisten använder orden 

”kastades”, ”tvingades” och ”lämnades” och förmedlar perceptuella kopplingar till händelsen 

som brutal. Att mannen kunde ta sig upp på egen hand är ett ord som påvisar vissheten om att 

han klarade sig, däremot finns en ovisshet om förövarna som utförde dådet i Rågsved 

eftersom polisen inte hade fått tag på gärningsmännen ännu. Texten ger negativa associationer 

till Rågsved där ”vi” får ta del av ”de” i ett händelseförlopp.  

Betyg sjunker i förorten 

/…/ de mycket socialt utsatta områdena Rinkeby, Skärholmen, Tensta-Hjulsta och Rågsved – ligger 

kvar på 32 procent icke godkända. /…/-I de mycket socialt utsatta områdena är andelen icke 

godkända oerhört hög, det är en gigantisk social katastrof, men det har inte skett någon 

förändring/../I övrigt ser vi hur segregationen rullar på [meddelar Erik Nilsson (s), författarens 
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anteckning]/…/Skolborgarrådet Jan Björklund (fp) kallar socialdemokraternas rapport för” rent 

trams” och menar att det går att bevisa vad som helst med statistik (Dagens nyheter, 2002-09-05) 

Journalisten hänvisar till en rapport gjord av socialdemokraterna som påvisar att slutbetygen 

har sjunkit i förorterna och detta är själva relationsprocessen. Artikeln är skriven på sådant 

sätt att den framstår som en rapport av en rapport. Politikern Erik Nilsson (s) och 

skolborgarrådet Jan Björklund (fp) får komma till tals i artikeln. Och är således agenterna i 

artikeln utifrån aktionsprocessredskapet. Sättet att ”spela ut” de två politikernas uttalanden 

mot varandra skapar en sorts strid om vem som är mest trovärdig. Deras utsagor gör att det 

existerar en modalitet och anger att det finns ovisshet samt visshet om situationen, det beror 

dock på vem av politikerna läsaren vill se som mest trovärdig. Att ”segregationen rullar på” är 

en mental process som får Rågsved och andra liknande förorter att framställas negativt. Att 

uttrycka att segregationen rullar på ger bilden av en snöboll som bara blir större och större och 

som inte kan stoppas. Även om det i artikeln uttrycks att något måste ske för att förbättra 

skolornas resultat tycks den diskursen vara att det egentligen inte finns något hopp för 

Rågsved eller andra förorter med samma problematik. Artiklar som syftar till att påvisa 

problem och uppmärksamma samhället på att något måste göras, undergräver också tankar om 

att detta inte är en ort att bo i om hög standard önskas. Det är de som tillhör utanförskapet 

som bor här och endast ”de” inte ”vi”. 

 

5.2 Artiklar från Dagens Nyheter, 2009 

Hyresgäster i utdömt hus får nya lägenheter 

-Det var ju en katastrofsituation och våra medlemmar ställde upp med kort varsel. Det handlade om 

lägenheter som ändå skulle gått till bostadsförmedlingen eller till exempel var klara efter 

ombyggnationer, säger Tore Ljungkvist/…/-Vi tycker det är pinsamt att fastighetsägaren själv inte 

har gjort något för att hjälpa sina hyresgäster. Däremot är det glädjande att Fastighetsägarna gjort 

en riktigt bra insats här, det är roligt att man någon gång kan säga att privata fastighetsägare gör 
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något säger P O Brogren, presschef hos Hyresgästföreningen Region Stockholm (Dagens nyheter 

2009-12-16) 

Hyresgästerna i Rågsved räddades av en privat branschorganisation (händelseprocessen), när 

fastighetsägaren inte hjälpte dem att få nya lägenheter, och det är just denna organisation som 

får komma till tals i artikeln och är således den aktiva agenten. Aktionsprocessen utstakas av 

ordet ”vi” (som i privata fastighetsägare). Självklart är det en bra sak organisationen har 

lyckats åstadkomma, men sättet att samtidigt hylla en grupp varvid en annan misskrediteras 

placerar inte Rågsved i rätt ljus då det framkommer att fastighetsägarna i Rågsved inte sköter 

sig. Hyresgäster som befann sig i en katastrofsituation och räddades från denna situation, inte 

av fastighetsägaren själv, utan av organisationen Fastighetsägarna, ger associationer (mental 

process) till nödställda människor, ”de” som räddas av ”oss” eftersom inte ens den tidigare 

fastighetsägaren hjälpte till (modalitet eftersom ”Fastighetsägarna gjort en riktigt bra insats”). 

Det blir lite av ett ”tyck synd om”-syndrom texterna förmedlar till läsaren, att Rågsvedborna 

behöver hjälp från privata aktörer för att klara sig.  Rågsved och de boende där försätts i en 

roll som hjälplösa vare sig de vill eller inte, eftersom hela området utmålas som en plats där 

de boendes lämnas åt sitt eget öde. Om det är så att Rågsved behöver hjälp, varför inte skriva 

mer utförligt om de insatser som görs i positiv andemening, istället för att måla upp hjälplösa 

människor. Utifrån Goffmans teori kan även ett sådant ”stämplande” leda till att människor 

uppfattar sig som ”hjälplösa” och anser att det inte spelar någon roll vad de gör, eftersom 

samhället ändå beaktar de som avvikande. 

Hård kritik mot förskola med scientologernas pedagogik 

Här saknas utbildad personal, pedagogiskt material och kontroller mot brottsregister/…/- Vi anser 

att den här verksamheten brister totalt i kvalitet säger Kristoffer Wallin, handläggare på 

utbildningsförvaltningen/…/antalet förskolor under föreningen Albatross paraply har vuxit mycket på 

senare år i Stockholms södra förorter (Dagens nyheter, 2009-11-06) 

Det här är ytterligare en artikel som påvisar de problem som finns och att det existerar 

utbildningsproblem för barn i dessa områden, som till exempel Rågsved. Händelseprocessen 



   

  27 

 

består av förskolor som inte är välfungerande, på grund av aktionsprocesser som inbegriper 

personalens bristande utbildning. ”Saknas” anger den relationella processen som sedan tydligt 

kommer in på den bristande kvalitén vilket direkt påverkar barnen. Som läsare bjuds du in 

problematiken som existerar på grundnivå: om barnen inte kan tillgodoses sina behov, hur ska 

de då kunna tillgodoses sina behov i vuxen ålder? Texten för bara fram än mer problematik, 

men inga specifika lösningar vilket skapar ovisshet enligt modalitetsredskapet. Även här tycks 

en tanke finnas vad gäller att beskriva problematiken, men egentligen förstärks bara bilden till 

mottagaren: Rågsveds sociala problematik är så pass illa att även barnen drabbas trots att de 

befinner sig i en miljö som borde vara trygg. När sådan problematik uppdagas kan det vara 

svårt att få bort stämpeln och artikeln förstärker ”vi” och ”de” genom uppdagningen. En sådan 

typ av stämpling kan verka territoriellt stigmatiserande enligt Sernehede (2002). Det stämmer 

också överens med Goffmans (2001) stigmatiseringsteori som fokuserar på individer. Ett barn 

som har fått gå på ”sämre” förskola kommer att få bära den stämpeln vidare till skolan där det 

eventuellt kan ses på barnets skolresultat. Har barnet inte fått grundläggande kunskaper är det 

således omöjligt för den att kunna gå vidare till nästa nivå. 

Segregationen ökar stort i invandrartäta förorter 

I 50-talsförorten Rågsved i södra Stockholm har andelen invandrare på elva år ökat från fyra av tio 

till två av tre. –Segregation är om de bor där ofrivilligt och vill komma därifrån (Joakim Larsson 

(m).-Och vart ska vi flytta säger Abdiweli Malin. Till Rinkeby eller Skärholmen? Det är lika bra att 

stanna där man är van/…/Allt har blivit nedlagt säger han (Abdiwel, författarens anteckning)och 

sveper med armen över det kringbyggda torget/…/Men Clary Bill, som har bott i Rågsved i 22 år, går 

inte gärna parkvägen till Hagsätra. –Förr var det jättefint här, nu är det otäckt, jag är rädd att bli 

rånad. Och jag vågar inte åka tunnelbana, det är bråkigt där, säger hon (Dagens nyheter, 2009-09-

26) 

Händelseprocessen består av den ökade segregationen i Rågsved och det ökade antalet 

invandrare som bor där. Aktionsprocesserna består av politiker och Rågsvedbor som 

intervjuas. De kan sägas vara de aktiva rösterna, medan journalisten är den passiva som 

berättar om situationen generellt. I artikeln kan den relationella processen anses vara 

segregeringen eftersom ordet anger relationer i Rågsved. Journalistens generella beskrivning 
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av Rågsved ger gehör för en förnimmelse om ett område med stora socioekonomiska 

problem. Rågsvedsbornas uttalanden skapar visshet om problemet dock utifrån olika 

perspektiv. Samtidigt som det skapas ett ”vi” och ”de” mellan läsaren och Rågsvedsborna, 

uppstår det en sorts ”vi och de”-kategori även mellan de människor som bor i Rågsved. Hon 

(Clary) som har bott i Rågsved länge, men nu är för rädd att gå ut samt han (Abdiweli) som är 

där för att han inte har något val och tillhör den majoritet som bor där. Tanken med artikeln är 

nog att beskriva problematiken utifrån boendes perspektiv och myndigheters perspektiv, men 

den är med och skapar och stärker problematiken än mer. Brune (2004) menar att praktiska 

nyhetsord som invandrartät och invandrarförort upprepas i medierna tills de ser ut att 

beteckna något påtagligt. Invandrare som kategori presenteras ofta med utgångspunkt i 

problem som definieras av myndigheter tillsammans med medierna. Dessutom fogas generella 

utsagor om invandrare från experter, utsedda representanter för invandrare eller från textens 

berättare in i nyheterna. Det är nog föga förvånande att läsa om förorter med dessa problem 

som kommer till uttryck ovan. Sernhede (2002) menar att när ett bostadsområde i medierna 

och i folks medvetande etableras som ett område med dåligt rykte och låg status, utvecklas i 

samspel med det övriga samhället en dynamik som ytterligare förstärker de processer som 

redan separerat ut området från resten av staden. Som Goffman (2001) menar har de 

avvikande samma referensramar som de normala, men i detta fall kan de inte göra något åt 

situationen som det kan förstås av Abdiwelis uttalande. Trösten att ta till är att vara med de 

egna som har samma stigma. I artiklar som denna synliggörs de misskrediterade, även om 

tanken är att åskådliggöra problematiken. 

Thaimassage fasad för prostitution 

Under 2008 tog den huvudåtalade 60-åringen över och drev en handfull lokaler, belägna i 

/…/Rågsved/…/I lokalerna arbetade thailändska kvinnor som massörer/…/I början av 2009 började 

polis misstänka att de även sålde sexuella tjänster/…/Han är reslig, klädd i kavaj och bär en 

klackring och en kedja av guld. En medåtalad beskriver i förhör honom som ”dominant, duktig på att 

prata omkull personer, en riktig utnyttjare (journalistens beskrivning, författarens anteckning) 

(Dagens nyheter, 2009-07-24) 
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Händelseprocessen består av en upptäckt kopplerihärva som haft sin verksamhet i bland annat 

Rågsved där aktionsprocessen utgörs av en åtalad man (som aktiv agent), en medåtalad man 

och journalisten som passiv agent. Artikeln berör egentligen Rågsved indirekt eftersom 

koppleriverksamheten har ägt rum i även andra områden och den skiljer sig från de andra 

brott eller olycksrelaterade artiklarna då Rågsved inte finns med i rubriken. När brottets art 

beskrivs ingående och likväl mannens utseende och beteende, väcks nog inga goda 

associationer (mentala processer) till Rågsved och de andra berörda områdena. Mottagaren får 

vissheten om ett område där ”de” bor och ”vi” kan läsa om kopplerihärvan som bedrivits där. 

Branden i Rågsved släcktes efter sju timmar 

/…/ Det brann i ett grovsoplager i Rågsved/…/Branden ledde till kraftig rökutveckling och brandlukt 

kändes ända upp till Kungsholmen i centrala Stockholm /.../-Det var många som märkte av branden. 

Röken spred sig och låg över stora delar av södra Stockholm, säger Denny Winston stabsbefäl på 

Storstockholms brandförsvar/…/ Orsaken till branden är fortfarande oklar. (Dagens nyheter, 2009-

07-14) 

Branden är händelseprocessen i sig som har orsakat rökutveckling som spridit sig ända till 

Kungsholmen. I aktionsprocessen ingår stabsbefälet och de ”många” som kände av röklukten. 

”Kände” är ett ord som kan förknippas med den relationella processen då ordet skapar en 

gemensam nämnare för de ”många”. Journalisten nöjer sig inte med att beskriva att röken 

spred sig till city utan lade till att den spred sig till Kungsholmen. Det kan eventuellt utmynna 

i en sorts mental process som ger sken av förorten Rågsveds (”de”) bränder och andra 

problem sprider sig så långt ut som till Kungsholmen (”vi”). Modaliteten tar sig uttryck i 

ovissheten om brandens orsak. 

Stockholms skolor långt ifrån världsklass 

/…/I Rågsved lyckades 40 procent (att klara av grundskolan författarens anteckning)/…/-Så länge 

postadress och taxeringsnivå tillåts bestämma elevernas resultat i skolan är det ett misslyckande, 

säger Roger Mogert (S), oppositionsråd. /…/-De elever vars resultat vi nu mäter har under nästan 

hela sin skoltid gått i en skola präglad av brist på kunskapsuppföljning, ofta i en miljö utan trygghet 
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och arbetsro, säger Lotta Edholm (fp). /…/Många av de elever som väljer fristående skolor har 

föräldrar med relativt hög utbildning. Det har gjort att skolsegregationen ökat eftersom det innebär 

att de elever som antas vara mest motiverade samlas på vissa skolor, medan andra dräneras på just 

dessa resursstarka elever (Lotta Edholm (fp), författarens anteckning)(Dagens nyheter, 2009-03-04) 

Stockholms skolor håller inte måttet och i Rågsved lyckas bara 40 procent gå ut med 

fullständiga betyg. I aktionsprocessen ingår politiker som aktiva medan journalisten är passiv 

och berättar generellt om problematiken. Eleverna kan också sägas vara passiva då de nämns, 

men inte själva kommer till uttryck i artikeln. ”Skolsegregation” ger inblick i den relationella 

processen då ordet direkt anger vad för typ av problem och relation till problemet som finns. 

”Dräneras” är ett ord som perceptuellt framhåller avsaknaden av resursstarka elever och 

vissheten om problematiken förstås bäst av ”en skola präglad av brist på 

kunskapsuppföljning…”. Istället för att det skrivs om skolproblematiken, bör problemen 

åtgärdas eftersom det enligt Goffman (2001) kan bli en självuppfyllande profetia när det till 

exempel skrivs att betygen sjunker i förorten. Det som förmedlas är inte bara att det existerar 

ett problem, det förmedlas också att ”vi” som kan välja inte behöver gå i en skola som ”de” 

med sämre betyg. 

Knivhuggen man söks i Rågsved 

Flera polispatruller söker efter en man i 20-årsåldern som ska ha blivit knivhuggen i magen i 

Rågsveds centrum i södra Stockholm.-Vi får en identitet på offret från vittnen, men vi har inte 

anträffat målsägaren säger Roger Kämpe på länskommunikationscentralen på Stockholmspolisen 

(Dagens nyheter, 2009-03-01) 

Händelseprocessen består av en man som blivit utsatt för knivhugg och aktionsprocessen 

består av polisen som söker efter honom och att offret är försvunnet. Den relationella 

processen består av den ej anträffade mannen. Artikeln målar upp perceptioner av en person 

som kan tänkas vandra runt i Rågsved blodig eller eventuellt död (eftersom ett knivhugg i 

magen är allvarligt). Polisen som intervjuas meddelar att sjukhusen inte har sett till offret . 

Istället för att notera i artikeln att personer i området kan vara uppmärksamma och höra av sig 

till polisen, ligger fokus på att beskriva att området är osäkert då de två gärningsmännen går 



   

  31 

 

på fri fot. Modaliteten anges som oviss gällande händelsen vad gäller offret och gärningsmän. 

Budskapet som ges till läsaren blir att i Rågsved kan människor gå omkring skadade efter 

brott, det framstår nästan som en vardagssak.  

Väpnat rån i Rågsved 

Vid 14-tiden under tisdagen trängde sig tre män in i en bostad vid Ervallakroken i Rågsved och 

rånade kvinnan som bor i bostaden under pistolhot/…/-Polisen jobbar för fullt just nu i området, men 

har ännu har vi inte fått in något om att gärningsmännen ska ha påträffats säger Joakim Caryll 

(Dagens nyheter, 2009-01-20) 

Den relationella processen framställs av den rånade kvinnan. Gärningsmännen och polisen 

fungerar som agenter i artikeln där polisen är de aktiva enligt aktionsprocessen. Händelsen 

består av ett rån utfört i kvinnans lägenhet. Det som ter sig mest slående i denna artikel är den 

nästintill exakta beskrivningen av var brottet skedde och att journalisten skriver att det var en 

kvinna som utsattes för dådet. För det första blir det enklare att avgöra vem som utsatts för 

dådet, för det andra målar det upp en bild av ett instabilt område (mental process), trots att det 

även framkommer i artikeln att polisen jobbar på för fullt. Ovissheten om gärningsmännen 

uttrycker polisen i citatet ovan. I den här artikeln och artikeln innan skapas inte bara en ”vi 

och de” kategori mellan läsaren och den som befinner sig i Rågsved. Det skapas också en ”vi 

och de” kategori mellan individerna boendes eller närvarande i Rågsved, det vill säga de som 

sköter sig och de som inte sköter sig.   

5.3 Summering och jämförelse 

Resultatet tycks mynna ut i främst två rådande diskurser inom det som Dagens Nyheter kallar 

Stockholmsdelen: brott och utanförskap. Av samtliga artiklar är åtta brotts- eller 

olycksrelaterade och sju samhällsorienterade på sådant sätt att de beskriver utanförskapet. 

Kategorier och strukturella roller utgår därmed ifrån dessa diskurser. De brottsbeskrivande 

artiklarna är korta, men det framgår ändå ett mönster av hur artiklarna konstrueras. I varje 

sådan artikel förutom en (Thaimassage fasad för prostitution, 2009) finns namnet på orten 
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med i rubriken, men inte i rubrikerna till de artiklar som är samhällsorienterade. Visserligen 

beror detta på att de flesta samhällsorienterade artiklarna berör fler områden än Rågsved. I 

artiklarna från Skott genom köksfönstret i Rågsved (2002) och Posten i Rågsved rånad 

framgår det i brottsdiskursen en råhet i de brott som begås och för att lyfta fram det brutala 

beskrivs till exempel vapnen. En hagelbössa och en pistol torde vara lika hotfulla så varför 

beskriva vapnet? Eventuellt för att skapa en bild av förövaren som än mer ond eller för att 

lyfta händelsens status i brottssammanhang. Förorten Rågsved är ett område som förmedlas 

negativa egenskaper i många av artiklarna från båda årtalen: segregation, kriminalitet, högt 

invandrarantal, låg socioekonomisk status och de boende har en sorts ”hjälplöshet”. Även om 

tanken är att beskriva ett faktiskt problem är det endast det negativa som tar plats i artiklarna. 

Journalisterna under de två olika årtalen väver in experters uttalanden i artiklarna som 

tydliggör ett existerande utanförskap som består av sämre socioekonomisk bakgrund, högt 

invandrarantal och icke fungerande institutioner.   

Det existerar inga anmärkningsvärda skillnader mellan de två valda årtalens artiklar: de har 

ungefär lika många artiklar som är brotts- eller olycksrelaterade och utanförskapsrelaterade. 

Det är visserligen inte ett stort spann mellan åren, dock har det kommit fram så pass mycket 

forskning under åren att Dagens Nyheter och andra medier borde ha uppmärksammat sin roll i 

stigmatiserandet av förorter och invånarna där, varför en tanke inför studien var att artiklarna 

från år 2009 eventuellt skulle skilja sig från artiklarna skrivna år 2002. Utifrån redskapen som 

använts i analysen, kan följande konstateras: det existerar diskurser som får en negativ effekt 

på Rågsved som område. Rågsved beskrivs utifrån Dagens Nyheter på två sätt: antingen 

genom brottsrelaterade nyheter eller genom utanförskapets verkan i Rågsved och andra 

förorter och det ser likadant ut under de två valda årtalen. Likt tidigare forskning påvisar, är 

de egenskaper som tillskrivs Rågsved och dess invånare av negativ art, då artiklarna berör 

kriminalitet, utanförskap, svaga socioekonomiska medel, invandrare och liknande sociala 

problem. Således konstrueras ett område som framstår som otryggt och med en stor andel 

”avvikande” individer. Det leder till en representation av ”vi” och ”de” i artiklarna från de två 

valda årtalen. 
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Rågsved framstår som en motbild till det normala och anpassade svenska. Jag ser kopplingar 

till Ristilammis (2003) forskning, som visar hur den ”invandrartäta” förorten har blivit till 

platsen där ”icke-svenskarna” bor. Rågsved representerar på så vis en ”etnisk annorlundahet”, 

för att använda Ristilammis uttryck. I samband med att Rågsved framställs som ett 

”problemområde” där våld, kriminalitet, arbetslöshet och bidragsberoende utgör invånarnas 

vardag, blir följden att ”invandrarna” som social kategori får stå som representanter för det 

normlösa, främmande och avvikande i samhället, vilket också Sandström (2004) påvisar i sina 

forskningsresultat. Att vara ”invandrare” och/eller bo i Rågsved blir med andra ord synonymt 

med att vara annorlunda. Det kan således skapas en stigmatisering när kategorin ”invandrare” 

konstrueras, samt tillskriver denna en rad negativa egenskaper. Då ”invandrarna” som social 

kategori kopplas samman med specifika problem eller platser, konstrueras per automatik 

också specifika ”invandrarproblem” eller ”invandrarplatser” i samhället. Den här formen av 

drag i texter kan likställas med Brunes (2004) forskningsresultat, som visar hur medierna 

konstruerar och befäster stereotyper av ”invandrare”. Den mediala ”invandrardiskursen”, visar 

Brunes forskning, kännetecknas av att ”invandrare” som kategori ofta presenteras med 

utgångspunkt i problem som definieras av myndigheter och media, vilket bidrar till att skapa 

en gräns mellan ”vi” och ”de”, en gräns som Brune menar utesluter ett jämlikt förhållande.  

5.4 Applicering av stigmatiseringsteorin 

Enligt denna teori leder medias sätt att skriva om Rågsved till stigmatisering då de egenskaper 

som tillskrivs avviker från normstandarden på ett icke-önskvärt sätt: i detta fall brottsdiskurser 

och utanförskapsdiskurser i Rågsved. Inom dessa diskurser synliggörs förorten och människor 

som bor där som avvikande från de normala ”svenskar” som bor i normala miljöer där dessa 

diskurser inte existerar. Således kommer de normala exempelvis söka förklaring för det 

avvikande beteendet genom att ta del av medias redovisningar. Genom att media, i detta fall 

Dagens Nyheter, skriver om Rågsved som avvikande upptäcker individer från dessa områden 

att andra ser annorlunda på de och det finns en brist på överensstämmelse mellan personens 

faktiska och tillskrivna sociala identitet. Det är i denna diskrepans som stigma uppstår och 
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Rågsved skiljer sig inte från andra förorter som den tidigare forskningen studerar. Vad kan det 

då betyda för Rågsved och de boende där? Eftersom stigmatiserade ofta har samma 

referensramar som de normala, kan man utgå ifrån att de eventuellt upplever en sorts ”skam” 

av att de inte är normala enligt Goffmans teori. Detta i kombination med behandlingen från de 

normala reducerar ofta livschanserna. Att Rågsved därmed gång på gång tilldelas negativa 

egenskaper i Dagens Nyheter, och troligtvis i andra tidningar, skapar förutsättningar för 

stigmatisering. Rågsved som område och de som bor där blir misskrediterade då stigmat blir 

synligt för andra genom Dagens Nyheters beskrivning av Rågsved och ibland direkt eller 

indirekt beskrivning av dem som bor där. Följaktligen kan det tänkas att personer från 

Rågsved eventuellt också är miskreditabla då de vill dölja stigmat genom att i möte med nya 

människor undvika att berätta vart de bor. Det kan dock vara svårt att dölja stigmat eftersom 

individer lämnar social information genom kroppsliga uttryck, språk, tal eller de olika 

symboler Goffman (2001) talar om. För denna studie lämnas social information om Rågsved 

och boende där genom beskrivning i Dagens Nyheter, men det kan också vara möjligt att 

stigmasymbolen Rågsved har fått påverkar de boende negativt när de till exempel ska söka 

arbete och skriver sin bostadsadress i sin ansökan. Själva namnet Rågsved blir således en 

stigmasymbol eller som Sernhede (2002) kallar problematiken, ”territoriell stigmatisering”, 

som innebär att när ett område stämplas offentligt innebär det också per automatik en 

stigmatisering av dess invånare. Rågsved och de boende där utgör dock en grupp människor 

som tyvärr inte har fått möjligheten att inte ”avvika”. Det är inte fel på människorna som bor 

där, inte heller är det fel på området, utan det är de strukturella maktordningarna som skapar 

problemen. Det behöver inte vara illa att många människor med olika bakgrund bor inom 

samma område, utan det kan snarare vara kunskapsgivande. Dock är det illa om dessa 

människor bor där för att de inte har något annat val.  

I min kandidatuppsats framkom det av resultatet att poliskontoret har en stor inverkan vad 

gäller stämpling, men att det finns andra aktörer, till exempel media, som tillsammans med 

poliskontoret bidrar till stämplingen. Att sålunda hela tiden peka ut utanförskapet och 

brottsligheten kan skapa ett stigma enligt Goffmans (2001) teori, vilket positionerar Rågsved 

som ”de” avvikande från ”vi” som är normala.  
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6. Konklusion 

Resultatet ger indikationer på att Rågsved allt som oftast beskrivs i sammanhang med 

negativa händelser/ord utifrån de artiklar som har studerats. Rågsved tillskrivs egenskaper 

som associerar till andra förorter vilket tidigare forskning påvisat: inga välfungerande 

institutioner/utdöende centrumanläggningar, högt invandrarantal med lägre socioekonomisk 

status, kriminalitet, utanförskap/segregering, lägre boendestandard. Budskapet blir således att 

detta är en förort med en svår social problematik vilket i sin tur skapar ”vi” och ”de” 

kategorier, eftersom artiklarna endast har lyft fram negativa sidor. Rågsved ses som 

avvikande jämfört med det ”vi” anser vara normalt.  ”De” blir ett hot mot ”oss” eftersom de 

avviker vilket van Dijks menar skapas av medias nyhetsrapporterande. De diskurser som var 

ledande i artiklarna var brotts- och utanförskapsdiskurserna som enligt Goffmans (2001) teori 

kan verka stigmatiserande för området och de som bor där. Likt den tidigare forskningen som 

har presenterats kommer även jag fram till att media bidrar till en stigmatisering. Förvisso är 

denna undersökning mer en indikation på ett problem då endast Dagens nyheters artiklar 

används som empiriskt material. Således skrapar studien endast på ytan när det gäller 

beskrivningen av Rågsved. Trots detta var intentionen med uppsatsen att belysa 

problematiken med media i Rågsved vilket uppnås genom att jämföra resultatet med tidigare 

forskning och den valda teorin. Studiens mest negativa inslag är att den är lite ”framtung”. 

Med detta menas att teori, tidigare forskning och metod har fått ta en stor del av uppsatsen, 

vilket beror på att resultat- och analysdel återkopplas till dessa delar för att kunna styrka 

svaren på frågeställningarna. En noga genomgång av dessa delar upplevdes därmed som högst 

nödvändig. Vidare är de valda årtalen ganska nära i tiden, vilket delvis beror på att sökmotorn 

inte kunde erbjuda artiklar från tidigare år. Min tanke var att flertalet studier har gjorts 

gällande förorter under 2000-talet och på så vis skulle resultatet ha kunnat påvisa en skillnad 

mellan åren. Ett annat sätt att studera och jämföra beskrivningen av Rågsved hade varit att 

ställa Rågsved jämte annan ort för att kunna ge ett mer konkret svar på frågeställningarna. 

Valet av enbart Dagens Nyheter kan tyckas snävt, men under startskedet av materialsökandet 
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fann jag att Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet ofta hade samma händelser 

beskrivna i sina artiklar varför jag valda att ta Sveriges största dagstidning som representant 

för media. För övrigt existerar det ofta en problematik vid textanalys gällande tolkandet: en 

annan författare hade eventuellt kunnat tolka texterna annorlunda och kanske inte upplevt 

artiklarna särskilt negativa. Vid tolkning av texter spelar förförståelsen en stor roll därför att 

en fullständig objektivitet är svår, om inte omöjlig, att uppnå. Jag har försökt att vara så 

objektiv som möjligt och att minimera problematiken genom att ta ut tydliga citat och även 

vara tydlig i min analys av citaten från artiklarna. Teorin som sådan ansåg jag vara lämplig för 

studiens syfte, men en tanke som har funnits igenom uppsatsskrivandet är att det alltid 

kommer att finnas någon som ses som avvikande. På samma sätt som människor i förorten ses 

som avvikande, kan det faktiskt påstås att människor i rika områden är avvikande för att de 

inte stämmer överens med normen, kulturen och liknande. Några individer kommer nog alltid 

att anses avvikande, men fokus på avvikandet ändras när diskurserna ändras. Det negativa 

inslaget jag finner i stigmatiseringsteorin är således att det ofta i studier finns något som 

avviker från det normala. I kvantitativa studier kan det gälla en så kallad ”outlier” som inte 

har svarat/passar in likt majoriteten. Att vara avvikande behöver inte alltid vara negativt, men 

frågan handlar då om att lösa negativa effekter som ett avvikande beteende kan leda till, det 

vill säga stigmatisering, och det är vad den tidigare forskningen pekar på. Den tidigare 

forskningen berör inte Stockholms förorter i första hand vilket är en nackdel, däremot berör 

den förorter i Sverige (bortsett från den internationella forskningen). Om detta kan sägas att 

olika områden och kommuner har olika ekonomi vilket i sig kan påverka exakt hur stor 

problematiken är i Göteborg kontra Stockholm. Även i Stockholm finns det skillnader 

kommuner emellan, så jämförelsen med tidigare forskning ska ses ur perspektivet: Sveriges 

förorter. 

Trots vissa svagheter i uppsatsen tycker jag mig kunna påstå att mediediskurserna inte bara är 

ett symptom på problemet med stigmatisering, utan de förstärker också individuella 

övertygelser och beteenden. Medierapporteringen om Rågsved och dess invånare innehåller 

element av hot som skapar en känsla av obehag inför det som framstår som främmande varför 

det behövs politik som främjar rättvisa och jämlikhet. Utan ökad tillgång till integration 
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kommer människor praktiskt taget inte ha något inflytande på hur de representeras av andra i 

media. Skolor med utbildning i journalistik bör därför se över sina kursplaner i förhållande till 

hur de har eller inte har behandlat etnisk mångfald. Studien pekar på att journalister antingen 

inte är medvetna om de stigmatiserande diskurser de är med att skapa eller medvetet låter 

diskurserna passera likt Henry och Tators (2000) studie implicerar om de kanadensiska 

förhållandena. Journalistens makt skönjas ur resultatet när det gäller vem som får komma till 

tals i artiklarna. Eftersom tidigare forskning påvisar att problemet funnits länge torde media 

ha ändrat sitt sätt att representera Rågsved. Det leder till att de tillåts överföra stereotypa 

bilder av ”de” i förorten till sina läsare, det vill säga ”vi” och att det de intervjuade 

förmedlade till mig i min kandidatuppsats stämde gällande den negativa bild media förmedlar: 

i de studerade artiklarna framkommer övervägande negativa inslag gällande Rågsved. 

6.1 Framtida forskning 

För att fördjupa sig i ytterligare föreslås en större undersökning i ämnet förorter i media: fler 

artiklar bör studeras och intervjuer bör utföras med journalister och utgivningsansvariga samt 

intervjuer med människor boendes i berörda områden. Även studier om vad som inte verkar 

stigmatiserande i media är av framtida intresse. Utöver detta kan det vara av intresse att 

studera vilka förorter som ”drabbas” mest av medias negativa beskrivningar för att på så sätt 

kunna urskilja vilka element som får ett område att bli mer ”intressant” för media. 
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