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Förord 
 
Det har under arbetet med den här uppsatsen varit en lång väg från idé till färdig produkt. Jag 
minns knappt hur många gånger jag bytt fokus, men jag minns tydligt hur skönt det var att 
hitta den slutgiltiga lösningen. Jag vill tacka er som har hjälpt mig räta ut den kringelikrokiga 
vägen fram till det färdiga resultatet och visat att det bara behöver vara så krångligt som vi 
själva vill göra det. De omvägar som jag har tagit har dock inneburit en ökad kunskap. Jag har 
insett att integrationsprocessen i Karlskrona inte är okomplicerad, men att utvecklingen drivs 
framåt av duktiga, entusiastiska och passionerade människor. Det ger mig hopp om en ljusare 
framtid. 
     Min självkännedom sattes vid olika tidspunkter under arbetsprocessen tillfälligt ur spel då 
jag insåg att jag, för en person som avskyr fördomar, själv har en del att arbeta med. Det 
kändes inte roligt att stå till svars för sådant vi ofta inte vill kännas vid om oss själva.  
     Jag vill tacka alla som har gett mig viljan och orken att fortsätta arbeta när det kändes som 
tyngst, era uppmuntrande ord och intresse för mitt valda ämne kändes som en bekräftelse att 
jag var på rätt väg. Inga namn nämnda, inga namn glömda. 
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Sammanfattning 
 
Kungsmarken i Karlskrona kommun har under många år fått lida under medias lupp och 
området kan tyvärr idag endast avnjuta en mycket låg statusposition i boendehierarkin i 
kommunen. Området är en del av miljonprogrammet och har till synes fått lida samma 
konsekvenser som liknande områden sedan det byggdes. Den ensidiga negativa diskursen som 
förföljt miljonprogramområden som Kungsmarken länge i massmedia, har belyst sociala 
problem, som kriminalitet, drogberoende, bidragsberoende eller kulturell inkompetens.  
     Författarens förförståelse ligger bl.a. i egen erfarenhet som boende i ett miljonprogram i 
Göteborg, Hjällbo, och även förståelse av hur det är att vara invandrare i ett annat land. 
     Uppsatsens syfte är att skildra diskursen om bostadsområdet Kungsmarken ur två aspekter. 
Dels genom att definiera lokalpressens roll i diskursen om Kungsmarken och dess invånare, 
samt avgöra om nyhetsrapporteringen från området skiljer sig åt i jämförelse med 
nyhetsrapporteringen från andra bostadsområden i kommunen. Sedan ges även en skildring av 
diskursen inifrån området genom en återgiven vardagsskildring som boende i området.  
     Metodvalet är kvalitativ och en metodtriangulering bestående av diskursanalys, intervju 
och deltagande observation har gjorts. Två månaders nummer av tidningarna Sydöstran och 
Blekinge Läns Tidning genomgicks och kompletterades med kvalitativa intervjuer med 
chefredaktörerna för respektive tidning. För att ge läsaren av denna uppsats ett 
insiderperspektiv på hur det är att bo i området, gjordes en etnologisk deltagande observation 
baserad på författarens egna erfarenheter som boende i Kungsmarken sedan september 2002.  
     Den tidigare forskningen behandlar medias skildrande av miljonprogrammen i Göteborg, 
Malmö och Stockholm. Böckerna som använts är Miljonprogram och Media, Rosengård och 
den svarta poesin samt Till förortens försvar. Eva Norströms forskningsrapport Finns 
vardagsrasism? kommer även in under tidigare forskning. Studien behandlar till viss del den 
etniska boendesegregationen i Karlskrona kommun.  
     Teoriavsnittet består av Elias och Scotsons Etablerade och outsiders som behandlar 
maktförhållandet mellan olika grupper i ett samhälle. De förklarar hur ett område och dess 
invånare stigmatiseras utifrån tillskrivna karaktärsbrister genom begreppet moralisk 
differentiering. 
     Av det insamlade materialet drogs slutsatsen att nyhetsrapporteringen från Kungsmarken, 
under oktober och december månad, var något snedvriden och speglade en brist på positiva 
aktiviteter för både ungdomar och vuxna i området. I många fall innehöll artiklar 
brottsofferskildringar som, i min mening, direkt bidrar till att en hotbild skapas runtomkring 
området. Överdrivna rubriker var snarare regel än undantag och chefredaktörerna uttryckte 
ändå vid intervjutillfället att material som ska publiceras om Kungsmarken diskuteras 
ingående innan det trycks. Artiklarna vittnade dock inte om att det har legat ett övervägande 
bakom valet att publicera. I vissa fall förekom det dock även en positiv diskurs, men ofta 
rörde det sig inte om området, utan snarare om dess invånare i mångfaldens tecken. Det 
skrevs om religiösa och kulturella traditioner  i samband med Ramadan, den islamiska 
fastemånaden och om den nya moskén som planeras bli permanent i området. I samband med 
att ett negativt diskursförlopp har kunnat observeras, har även en motbild kommit inifrån 
området. Flera boende har själva uttryckt att de anser att medias skildrande är orättvist och 
osant. De anser att rapporteringen från området endast kommer fram om de är av negativ art.  
     En dragen slutsats är att tidningarnas snedvridna rapportering från Kungsmarken 
understödjer att en negativ diskurs förekommer, inte bara ute i samhället, utan även i hemmet. 



Den mentala segregationen av Kungsmarken och dess invånare, som kan ses som en privat 
negativ diskurs när det talas om det okända, underlättas av en offentlig negativ diskurs. 
Lokaltidningarnas bild blir gällande för karlskroniternas bild av vad Kungsmarken och dess 
invånare är.       
 


