
1.  Inledning 
 
I detta inledande kapitlet kommer det långsamt att byggas upp en bild av studiens bakgrund, 
författarens förförståelse, studiens problemområde och syfte. En definition av för uppsatsen 
relevanta begrepp följer sedan. Dispositionen ger läsaren en översikt över studiens upplägg 
som förenklar läsningen och bidrar till uppsatsens översiktliga struktur. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens Sverige är integration ett mycket hett debatterat ämne. Inom debatten finns många 
olika aspekter från om muslimska kvinnor ska tillåtas bära slöja i skolan till hur invandrarnas 
kunskaper ska kunna tas tillvara på arbetsmarknaden. Men vi borde kanske först fråga oss vad 
integration innebär. Är det att öka samförståelsen eller handlar det om att minska de kulturella 
klyftorna genom att göra invandrare mer svenska? Den huvudsakliga frågan skulle då kanske 
bli; Vill invandrare bli svenska? När vi talar om invandrare brukar det handla om första-, 
andra- eller tredjegenerationens invandrare. Trots att en person är född i Sverige betraktas 
hon/han ändå som en invandrare. Detta ger uttryck för att det finns väldigt lite tolerans i 
samhället som ger utrymme för att vara annorlunda. Kanske kan jag personligen känna att ett 
land som i grund och botten är uppbyggt av invandrare, från början till slut, borde vara mer 
tolerant. Men sanningen är att normen för hur en konform person ska se ut, fortfarande idag, 
karaktäriseras av en ung, vit, man.  Därför spelar det ingen roll att en person fullständigt eller 
bitvis har anammat den svenska kulturen.  Svenskar stämplas, genom sina fysiska attribut, 
som invandrare, det är ofrånkomligt. 
     Kungsmarken är en del av satsningen inom miljonprogrammet och byggdes 1967-73. 
Karlskronahem har för närvarande 855 lägenheter i husen Månstenen och Kristallen, de 
uppskattar antalet boende till ca 3500 personer. Migrationsverket hyr ca 120 lägenheter av 
Karlskronahem i samband med flyktingmottagningen. Fastighetsbolaget PBA håller i 
uthyrningen av det så kallade Västra huset där det finns 353 lägenheter och ca 750 boende.1  
     Karlskrona Kommun började ta emot flyktingar sedan 1986, då kommunen tecknade avtal 
med Statens Invandrarverk om att motta flyktingar. Integrationsarbetet i kommunen har pågått 
sedan dess. 2002 hade ca 10,2 % av befolkningen i Karlskrona utländsk bakgrund, alltså 
sammanlagt ca 6162 personer2. Många av flyktingarna som kommit till Karlskrona 
hänvisades bostad i Kungsmarken och i det närliggande bostadsområdet, den så kallade 
Fastlandsstaden. Migrationsverket, som har hand om mottagandet av asylsökande har en 
förläggning med ca 300 flyktingar i Kungsmarken. Sunnadalsskolan som ligger i 
Kungsmarken har högst antal invandrarelever i Karlskrona Kommun. Grundskolans elever 
består till 90 % av barn och ungdomar med utländsk härkomst. Skolan tar även emot 
asylsökande barn i förskola och förberedande klasser.3 
     Bostadsområdet Kungsmarken, som idag är det invandrartätaste området i Karlskrona, har 
uppmärksammats mycket i lokaltidningarna under flera år. Sedan några månader tillbaka har 
många artiklar skrivits om bland annat den till synes allt mer omfattande kriminaliteten i 
området. Både offentliga personer och invånare i området har fått komma till tals i debatten 
om denna problematik. Eftersom media i form av lokaltidningarna Sydöstran och Blekinge 
Läns Tidning har publicerat mycket material om Kungsmarken, kändes det helt rätt att göra en 
                                                             
1 Muntliga källor, anställda vid bostadsbolaget Karlskronahem och Fastighetsbolaget PBA 
2 Denna siffra är troligtvis något högre idag, informationen är från årsskiftet 2001/2002 
3 Eva Norström, 2002, Finns ”vardagsrasism”? En studie över strukturella mekanismer och föreställningar som 
kan ligga till grund för rasism, marginalisering och diskriminering i Karlskrona 

 

 



granskning av den bild som tidningarna skapar av området. Lokaltidningarnas bilds 
kompatibilitet med verkligheten återstår sedan att analysera. Blekinge Läns Tidning 
uppskattar antalet läsare till 92000 och Sydöstran uppskattar sitt antal läsare till 58000. 
Lokalpressen spelar därför en mycket viktig roll i bildandet av en opinion om området 
Kungsmarken. 
 
1.2 Förförståelse 
  
I mitt relativt korta liv har jag på många sätt kommit i kontakt med problematiken i 
integrationsdebatten. Sedan lång tid tillbaka har jag på flera sätt även kommit i kontakt med 
invandrare. Under gymnasietiden bodde jag i Göteborgsförorten Hjällbo, som har en 
invandrartäthet på över 90 procent. Med andra ord befann jag mig, som svensk, i minoritet. 
Det är en mycket speciell känsla att vara i minoritet i ens eget land och det gav mig många 
insikter om hur det är att vara invandrare i Sverige. Jag ska inte gå så långt att säga att det var 
fler som bar slöja än som inte gjorde det, men jag kunde känna männen och kvinnornas 
blickar på mig när jag förde mig och klädde mig annorlunda än dem. Om de i sin tur känner 
likadant när de passerar svenskar kan jag inte vara säker på. De är annorlunda i det svenska 
samhället liksom jag var annorlunda i Hjällbo. Det finns många skillnader mellan hur 
människor agerar i och utanför förorten. Redan några dagar efter att vi flyttade in kom den 
första grannen på besök och bjöd på hemlagat för att hälsa oss välkomna och snart kände vi 
nästan alla våra grannar. Endast i vår trappuppgång hade vi ca 5 nationaliteter. Många som 
flyttade till området hade redan bekanta eller familj där och deras sociala kontaktnät var väl 
utbyggt och omfattande. Jag trivdes väl i området, men något som var tråkigt var att möta 
reaktionerna från skolkamrater som gärna talade ner området. Hjällbo är en stereotyp av ett så 
kallat betonggetto och präglas av en slags uppgivenhet som kommer från arbetslösheten och 
det övriga utanförskapet. Området har dåligt anseende i Göteborg och påstås ha högre 
brottslighet än andra områden. Det sägs att bara socialfall, knarkare och alkoholister kan tänka 
sig att bo där, men dessa fördomar har klumpats ihop med andra fördomar om andra förorter 
till Göteborg som t ex Bergsjön4, Angered, Västra Frölunda, Hammarkullen m fl. Under den 
tid jag bodde i Hjällbo spelades ”Hammarkullen” in av Sveriges Television. Hammarkullen är 
det närmast belägna ”granngettot” till Hjällbo och har ungefär lika ”gott” anseende. I 
”Hammarkullen” plockades stereotyperna ur fördomarna fram och både maffian och 
knarkaren fick sin speciella plats i serien. Det kändes väldigt tråkigt att se fördomar 
förkroppsligas och sändas ut till det redan fördomsfulla svenska folket, som kunde få sig ett 
gott skratt och samtidigt sina fördomar bekräftade. Det kan sägas att efter att ha fått bemöta 
fördomsfulla kommentarer från olika håll så börjar en slags solidaritet att bildas med andra 
invånare i området. Detta skulle kunna klassificeras som en försvarsteknik. Elias5 skriver i sin 
bok Etablerade och outsiders om hur en liten del av befolkningen i ett visst område eller inom 
en viss grupp ger ett missvisande intryck som blir rådande för hela gruppen. Outsidergruppen 
kommer med tiden att ta till sig hur den etablerade gruppen ser på dem och konsekvenserna 
blir utanförskap och konflikter. I dagens Sverige kan vi se att de som riskerar att påverkas 
negativt av utanförskapet är den andra och tredje generationen invandrare. De som har vuxit 
upp i Sverige och brottas med att finna en egen identitet som kan rymma både deras föräldrars 
och Sveriges kultur6. 
     En annan del av min förförståelse ligger i mina egna erfarenheter av att vara invandrare. 
Jag har bott och arbetat bland annat i Norge, Danmark och Portugal. Dessa länder är mycket 
                                                             
4 Jag bodde sammanlagt ett år i Bergsjön innan jag flyttade till Hjällbo. 
5 Elias & Scotson, 1999 
6 För en intressant skildring av invandrarungdomars erfarenheter rekommenderar jag varmt Mauricio Rojas 
(1995) ”Sveriges oälskade barn – att vara svensk men ändå inte”. 



olika och sättet som jag bemötts på har skiftat mycket. Personligen trodde jag inte att andra 
skandinaviska länder hyste särskilt mycket fördomar om oss svenskar, men det visade sig inte 
vara sant. Både i Danmark och i Norge har jag fått uppleva de fördomar som finns. I Portugal 
har jag upplevt fördomar som har följt med turismen. Är du blond, lång och ljushyad så är du 
en turist. Det är väldigt svårt att få portugiserna att ändra uppfattning om dig som person om 
du har dessa attribut. Då jag försökte skaffa arbete eller komma in på en kurs möttes jag ofta 
av nedvärderande eller sarkastiska kommentarer från olika håll som många gånger gjorde så 
att jag bara ville ge upp tanken på att utgöra en del av samhället. Det var först när jag började 
arbeta och ha en regelbunden kontakt med människor som de började förstå att jag kanske inte 
bara var en dum, blond svenska. Dessa fördomar kommer från samma källa som de fördomar 
som svenskar har mot invandrare. Första intrycket gäller. Så länge vi uppfattar en person som 
avvikande från normen så kommer vi att behandla den annorlunda.  
     När jag flyttade till Karlskrona kommun hamnade jag, ganska slumpmässigt, i 
Kungsmarken. Jag är nöjd med det ödet, då det har givit mig många intressanta erfarenheter 
som jag kanske inte fått lyckan att uppleva i ett annat område. I olika situationer så har jag 
konfronterats med de fördomar som existerar om Kungsmarken, t ex. på arbetet eller i 
högskolan. En barndomsvän som också studerat i Karlskrona, sade till mig innan jag flyttade 
att han ville varna mig för ett område där jag troligen inte ville bo. Jag hann dock inte få 
någon varning eftersom jag just då befann mig i utlandet. När två veckor hade gått sedan 
flytten till Karlskrona ringde han upp och frågade hur jag hade det. Han frågade mig vid detta 
tillfälle var jag bodde, och jag svarade Kungsmarken. Jag kunde inte låta bli att fråga om det 
var där han skulle avråda mig ifrån att bosätta mig. Det var det.  På inget sätt har jag förvånats 
över dessa fördomar, därför att de verkar komma helt naturligt som en slags naturlig reaktion 
på något som är främmande.  Områden som Kungsmarken finns överallt i Sverige och 
återfinns både i småstadens lägenhetsområden som i miljonprogrammen i storstädernas 
periferi. Det verkar vara omöjligt att undgå att dessa typer av områden i slutänden blir 
”invandrartäta” eller ”svenskglesa”, om nu det låter bättre. Det kan tyckas vara en naturlig 
företeelse, eftersom ”betonggetton” replikeras även i mindre städer som Karlskrona.   
     Min egen erfarenhet både utav hur det är att stämplas som avvikande och inte accepteras, 
trots mina egna bästa intentioner samt det ständiga utanförskapet kan färga min analys. Jag är 
definitivt antirasist och har med tiden, och övning, lärt mig att inte döma eller förakta 
människor för deras okunskap, slutenhet eller envishet. Jag har helt enkelt lärt mig att inte ha 
fördomar om fördomsfulla människor, svenskar som utlänningar, hur tokigt det än låter. Trots 
att jag kommit en bit på väg så menar jag inte att jag är fördomsfri. Därför vore det lämpligt 
att läsaren tar detta i åtanke när hon/han läser uppsatsen.  
  
1.3 Problemformulering och syfte 
 
Kungsmarken är idag det bostadsområde som i Karlskrona Kommun har lägst status. Är det 
möjligt att lägga en del av ansvaret för detta på lokalpressen? Kungsmarken är byggt i 
miljonprogrammets anda och har därför till synes tagit en del av den lägre status som de flesta 
av dessa områden har givits. Den massmediala rapporteringen från denna typ av 
bostadsområden har från början varit negativ och diskursen skapar en mental segregation 
bland övriga boende utanför området. Eftersom området har låg status, tillskrivs även de 
boende i området lägre status, det omgivande samhället lägger ett moraliskt stigma över de 
boende. När områdets status sänks börjar de boende i större utsträckning lämna området. Till 
slut blir endast de som inte kan ta sig ut kvar, det vill säga de som automatiskt ges bostad i 
området eller inte kan få en bostad utanför området. Därmed skapas en boendesegregation av 
etnisk art. När miljonprogrammet befann sig i ett tidigt stadium, varnade många arkitekter och 
socialarbetare för de följder det skulle få att bygga dessa gigantiska lägenhetskomplex, därför 



kan även själva arkitekturen och dess målsättning med låga hyror ses som en bidragande 
faktor till bostadssegregationen. Massmedias bild av miljonprogrammets bostadsområden och 
förorter kännetecknas av en i huvudsak negativ diskurs som i sig stigmatiserar dessa 
bostadsområden. Den bild som förmedlas handlar många gånger om moraliskt och socialt 
förfall och på senare tid den ghettostämpling områdena fått. Det omgivande samhället får 
många gånger endast sin bakgrundsinformation från tidningarnas rapportering och bildar 
därmed en bild, lika skev som tidningarnas, av området i fråga. När detta sedan diskuteras 
inbördes i gruppen, skapas och återskapas den mentala segregationen. Det skapas även en 
distans till det som diskuteras och informella regler för vad som får sägas i diskursen om 
området. Alla dessa faktorer bidrar till stigmatiseringen av Kungsmarken och liknande 
områden runt om i Sverige. Denna stigmatisering omfattar även de boende i området, som 
tillskrivs områdets egenskaper. 
Modellen visar mitt problemområde och min analytiska fokus. 
 
Modell 1. Uppsatsens problemområde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Modellen beskriver det onda segregeringskretsloppet som områden som Kungsmarken utsätts 
för. Miljonprogrammet(1) har sedan det kommit till utsatts för massmedias makt och 
besvikelsen som följde med det otillräckliga utförandet av Sveriges kanske största 
bostadsvision gjorde det möjligt för en negativ diskurs att hävda sig redan från starten. Den 
massmediala rapporteringen från området(2) har oftast endast skildrat de negativa aspekterna 
som har förföljt områdena i offentlighetens öga. Rapporteringen i sin ensidighet har i sin tur 
lett till att områdena i fråga, som Kungsmarken, stigmatiserats och talats ner(3). Ordet som 
spreds från mun till mun i den mentala segregationen (4) bidrog till områdenas ständigt 
sjunkande status. Människorna som bodde i områdena började bli varse om vad det 
omgivande samhället ansåg om dem och sökte bostäder i andra områden. Men inta alla har 
möjligheten att finna en annan bostad vilket på sikt ledde till att fenomenet etnisk 
bostadssegregation kunde noteras inte bara i storstädernas periferi utan även i mindre städer 
som exempelvis Karlskrona(5). De konsekvenser som miljonprogrammets visionärer varnats 
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för har kommit att bli den verkligheten som vi idag tar för given. När ett område väl en gång 
blivit stämplat så är det nästan omöjligt att vända processen. 
     Studiens syfte är att skildra diskursen om bostadsområdet Kungsmarken. Studiens ena 
delsyfte är att definiera lokalpressens roll i diskursen om bostadsområdet Kungsmarken och 
de boende i området, samt avgöra om rapporteringen från området skiljer sig åt, i jämförelse 
med andra bostadsområden med liknande problematik i kommunen. Det andra delsyftet består 
av en skildring av diskursen i och utanför området genom en vardagsskildring som boende i 
området. 
 
1.4   Begreppsdefinition 
 
Här kommer jag att definiera för uppsatsen relevanta begrepp. De begrepp som jag har tagit 
upp är de begrepp som analysen utgår ifrån. Jag kommer alltså att analysera mitt insamlade 
material utifrån dessa begrepp. Begreppen definieras endast kort då de bearbetas ytterligare i 
avsnittet tidigare forskning och teori. 
 
Mental segregation - begreppet myntades av Ylva Brune. Begreppet innebär de förutfattade 
meningar om människor och gränserna mot de samma samt kulturer, grupper och bestämda 
platser. Mental segregation är något som förs över från ”..människa till människa, från mun 
till mun genom diskurser om Den Andre7". 
 
Etablerade och outsiders – härleds till Elias och Scotsons studie av ”gamla” och ”nya” 
invånare i det lilla samhället Winston Parva. Dessa två motsatsord ger uttryck för ett förvridet 
maktförhållande över den sociala kontrollen i samhället. I studien kom det fram att en 
minoritet valdes ut för att representera de två arbetarklassområdena. Från ”byn”, som var 
bebott av personer som hade en historia i Winston Parva, fick ”gräddan” representera 
området. Det var de som hade lyckats som skulle framhållas som representativa för den delen 
av samhället. Det andra ”nya” området, som beboddes av nyinflyttade arbetarklassfamiljer 
som kommit till staden under arbetsrelaterade förhållanden, representerades, inte frivilligt, av 
en minoritet av störande, halvkriminella personer med sociala problem. Denna tidiga 
stigmatisering av det nya området ledde till en mer utdragen process av social kontroll som 
drabbade de boende i det nya området negativt. I min egen studie får begreppet outsiders stå 
för de boende i Kungsmarken medan de etablerade utgörs av det omgivande samhället, alltså 
boende i Karlskrona kommuns övriga bostadsområden. I min analys kommer jag dock att ta 
med mig begreppen på olika nivåer då fenomenets innebörd i staden, området, huset och 
trappuppgången diskuteras.8 
 
Moralisk differentiering – I Etablerade och outsiders, skriver Elias om att det inom varje 
grupp finns en moralisk hierarki; vissa uppträder mera moraliskt och korrekt än andra, de 
följer samhällets normer, lagar och regler i större utsträckning. Deras beteende är konformt 
med samhällets krav på kultur och ordning. Denna moraliska differentiering är ett verktyg 
med vilket den etablerade gruppen söker upprätthålla maktskillnader. Rent praktiskt innebär 
detta att den etablerade gruppen tillskriver outsidergruppen ”dåliga” karakteristika som denna 
grupps ”värsta” del uppvisar. Det är beteendet hos en misskötsam minoritet i gruppen som får 
bli gällande för gruppen i sin helhet. Den etablerade gruppen ser till att representeras av deras 
normsättande del, det exemplariska och mest välartade inom gruppen. En del av en grupp får 
alltså fungera som representanter för hela gruppen. Följden blir därmed att outsidergruppen 

                                                             
7 Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002, s.36 
8 Elias&Scotson,1999,s.xii 



stigmatiseras av den etablerade gruppen som tack vare sin symboliska överhet står i en 
maktposition över outsidergruppen.9 
 
Stigmatisering – begreppet kommer från Goffmans stigma som behandlar det sociala 
handikapp det innebär att genom olika tillskrivna attribut påtvingas en stereotyp. Personen i 
fråga framställs som något hon/han inte är och får lida av omgivningens reaktioner på dennes 
till synes avvikande karaktäristika. Goffman menar, att det är endast när en skillnad upptäcks 
mellan en persons förväntade sociala identitet och hans faktiska sociala identitet som 
stämplingen blir aktuell. Han använder termen stigma som en betäckning för en egenskap som 
är djupt misskrediterande, han delar upp stigmana i tre kategorier; kroppsliga missbildningar, 
fläckar på den personliga karaktären (dolt stigma) och stambetingade stigman10. Goffman 
menar, att sättet att förhålla sig till dessa stigman är beroende av hur pass synliga de 
misskrediterade egenskaperna är. Den andra kategorin av stigman, bestående av t ex 
fängelsevistelse, droganvändande, sexuell läggning, kan beskrivas som dolda, de syns inte på 
utåt.11  
 
1.5    Disposition 
 
Det inledande kapitlet består av bakgrund som ska leda in läsaren i det som ska behandlas i 
uppsatsen. Därefter följer en grundlig genomgång av författarens förförståelse. Uppsatsens 
problemområde och syfte presenteras sedan. Efter detta avsnitt definieras för uppsatsen 
centrala begrepp som avslutar det inledande kapitlet.  
    Det inledande kapitlet följs av tidigare forskning om Kungsmarken, media och 
miljonprogrammen 
     Metodavsnittet innehåller en genomgång av kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Kvalitativ intervju, diskursanalys och deltagande observation tas upp som kvalitativa metoder. 
Därefter redogörs det för studiens metodval som består av diskursanalys av artiklar i 
lokalpressen, kvalitativ intervju samt deltagande observation. Avsnittet som behandlar 
studiens genomförande följer sedan. Där beskrivs hur insamlandet av data har gått till. 
Avsnittet kommer att delas in mellan de olika metoderna som valts. 
     Teoriavsnittet består av refererat från Elias & Scotsons Etablerade och Outsiders.  
I resultatavsnittet demonstreras det insamlade materialet i en omfattande sammanfattning som 
belyses genom citat från artiklar publicerade i lokalpressen, följt av en sammanfattning av de 
kvalitativa intervjuerna. Den deltagande observationen består av en berättande text som 
redogör för mina egna upplevelser och de händelser som har färgat min tid i Kungsmarken.  
     Analysavsnittet behandlar alla aspekter av undersökningen, såväl teoretiskt som empiriskt 
material analyseras ingående. Sist kommer slutdiskussionen där tankar och nya 
frågeställningar som studien lett till tas upp.  
 
 

                                                             
9 Elias & Scotson, 1999, s. xii 
10 stigman som ras, nation och religion. De två sistnämnda kan vara både dolda och öppna stigman, beroende på 

var de observeras. En kvinna som bär sjal i ett muslimskt land ses inte som något avvikande, men om hon 

placeras på ett torg i en medelsvensk stad, bidrar hennes klädsel till en religiös stigmatisering.     
11 Hilte, 1996, s.125-127 



2. Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet ska jag redogöra för tidigare forskning som kan relateras till min egen 
studie. Jag kommer inledningsvis att göra ett utdrag ur Eva Norströms studie av Karlskrona 
som kallas Finns ”vardagsrasism”? som handlar om Kungsmarken och bostadssegregationen 
i Karlskrona. I detta avsnitt tar jag även upp Till förortens försvar av Anders Törnquist och 
senare Ristilammis Rosengård och den svarta poesin. Avsnittet om tidigare forskning avslutas 
med Miljonprogrammet och media som är en studie som utförts för Integrationsverket i 
samarbete med Riksantikvarieämbetet. 
 
 
2.1  Boendesegregation i Karlskrona 
 
Eva Norström, etnolog, genomförde 2002 en studie i Karlskrona över strukturella mekanismer 
och föreställningar som kan ligga till grund för rasism, marginalisering och diskriminering i 
staden. I studien finns ett avsnitt som behandlar bostadsområdet Kungsmarken.  
      Av de många intervjuer hon har gjort drar hon slutsatsen att det inom kommunen råder en 
klar bostadssegregation. Hennes informanter uttrycker en svårighet att finna bostäder utanför 
Kungsmarken. Vissa grupper, som studenter från Singapore och kadetter som bor hos 
familjer, hänvisas direkt till området. Till skillnad mot asylsökande och flyktingar, hänvisas 
vissa aldrig till Kungsmarken. En tjänsteman som intervjuats anser att det i Karlskrona är 
alldeles för lätt att segregera. Han anser inte att det är statens uppgift att segregera och bara 
bygga bostadsrätter, ”Frågan är för vem man bygger”, säger han. Detta är en viktig 
frågeställning som bör tas i beaktning i studerandet av bostadssegregation.  
     I Norströms studie framkommer det att många trivs i Kungsmarken, men att det finns 
många problem i området. I vissa hus är antalet asylsökande högt och i området bor även 
människor med sociala problem samt drogproblem. Detta skapar av olika anledningar 
konflikter. För de asylsökande består problemen av att leva med osäkerhet inför framtiden, 
brist på sysselsättning och trångboddheten. Även konflikter med drog- eller alkoholpåverkade 
personer i området skapar rädsla och bekymmer. Invandrare i området upplever det som att 
bostadsbolaget och polisen inte tar deras problem på allvar. Föräldrar är oroliga för sina barns 
säkerhet på grund av våldsamma personer i området. 
     Flera av Norströms informanter anser sig inte ha något val när det gäller bostad. Det tycks 
vara omöjligt att få en bostad i ett annat område, trots att de har arbete och talar svenska. En 
ung man resonerade att det bästa sättet att lära känna svensk kultur är att bo bland svenskar. 
Han bad därför att få bo i ett mindre samhälle i kommunen. Han fick bostad i ett hyreshys och 
kom väl överens med de andra äldre personerna som utgjorde majoriteten av de övriga boende 
i huset. De problem han upplevde var med de övriga boende i samhället. Hans fönster 
bombarderades med stenar och ringledningen till hans ringklocka manipulerades, vilket 
gjorde att den ringde oavbrutet hela natten. När han visade sig ute i samhället möttes han av 
hot om våld, skrik och skrän från andra boende i samhället. Polisen tog inte hans anmälningar 
på allvar. När problemen inte bedarrade eller försvann slutade det med att kommunens 
tjänstemän ansåg att det vore bäst för honom att flytta till Kungsmarken, vilket han gjorde.  
     Denna studie belyser en mycket sorglig bild av bostadssegregationen i Karlskrona och ger 
en rejäl tankeställare. Bostadssegregation är en ömsesidig process från statligt såväl som från 
kommunalt håll, men även en process mellan boende i de berörda områdena12. 
 
 

                                                             
12 Norström, 2002, s. 



2.2   Till förortens försvar 
 
Anders Törnquist skriver i Till förortens försvar om Eriksbo, Hammarkullen och Hjällbo 
under åren 1970-1995. Dessa tre stadsdelar ligger geografiskt nära varandra i nordöstra 
Göteborg. De är tre typiska storstadsförorter som byggdes i miljonprogrammetsanda. Under 
åren har de blivit utsatta för liknande tryck från det omgivande samhället. De delar kommun, 
bostadsmarknad, ekonomi och politisk styrning. De tre förorterna är i nutid kända för olika 
saker. Eriksbo är känt för den kooperativa rörelse som finns där, Hjällbo för sin fattigdom och 
invandrartäthet och Hammarkullen som en symbol för mycket av det som har gått snett i 
miljonprogrammets förorter och även för sin stridbarhet. I Storstadsutredningen från 1989 
pekades problemområden ut och Storstadskommittén förstärkte 1998 bilden av att sociala 
problem var koncentrerade till vissa förorter i storstädernas periferi.13  
     I massmedia skildrades problematiken i de utsatta områdena som en följetong. Reportage 
skrevs om bråk, misär och hopplöshet, både med en förortsvinkling eller som en del av 
invandringen, arbetslösheten eller stigande socialbidrag. Både husen och betongen och de 
boende, segregerade och de kriminella sattes i fokus för reportagen. De tre områden som 
utgör basen för studien var alla utsatta för medias rapportering. Problematiken i de utsatta 
områdena består i arbetslöshet, invandrare, socialbidrag, ungdomsgäng, missbruk och våld.  
Miljonprogramsområdena har åter utpekats på samma sätt som de har utpekats sedan de 
byggdes. Studiens huvudsakliga syfte är att beskriva och försöka förstå den historiska 
utvecklingen i de tre förorterna och hitta förklaringar till utvecklingen. 14  
     Visionen med miljonprogrammet baserades på bostadspolitiska mål som att minska 
trångboddheten och förbättra boendestandarden. Miljonprogrammet var på många sätt tänkt 
som ett förverkligande av folkhemmet, men resultatet blev åtminstone delvis ett annat. 
Miljonprogramsområdena skulle erbjuda ett attraktivt alternativ till trånga och slitna 
innerstadsmiljöer. ”Det som nu uppfattas som “oattraktiva problemområden” betraktades på 
ett annorlunda sätt när beståndet av trånga omoderna lägenheter fortfarande var omfattande 
eller innan tillgången på överkomliga småhus var av större omfattning”.15  
     Resultatet av miljonprogrammet blev negativt, inte bara pga. problematiken i 
förortsområdena idag, utan även av det föga tillfredsställande uppfyllandet av förväntningarna 
som programmet innebar på sin tid. Törnquist beskriver misslyckandet med uppbyggnaden av 
folkhemmet som ett trauma. Följande citat speglar vad som förorternas skräckbild egentligen 
består av. ”Arnstberg (1998) menar att det inte är ” det mångkulturella utan uppkomsten av 
slum- och fattigkulturer som sticker i ögonen” och exemplifierar dessa med svaga mansroller 
och utslagna män, matrifokala familjer, utökade familjer och tendenser till kollektiv ekonomi, 
droger, spel, kriminalitet, gäng.”16  
     Miljonprogrammen skulle tillåta en bostadskarriär inom staden, men det visade sig att det 
uppkom en låsning i de utsatta områdena på 90-talet. De boende har varken möjligheter att ta 
sig in i det svenska samhället genom arbete, utbildning eller möjlighet till att få en annan 
bostad. Detta skapar ytterligare stigmatisering och ett möjligt framtida bildande av andra 
kulturer som med tiden tar avstånd från samhällets värderingar.17  
     Törnquist skriver om andra studier som gjorts om miljonprogrammets förorter. En del av 
den tidigare forskningen om ämnet behandlar massmedias misshandel av bland annat 
Hammarkullen, framför allt i samband med förekomsten av ungdomsgäng och missbruk. 
Flera studier pekar ut de överdrivna skildringarna i massmedia. Det existerar en vrede över 
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förtalet som drabbar de boende och får långtgående konsekvenser för de sköra samhällsformer 
som kämpar för överlevnad i förorten.  Exempel på sådana studier är Ristilammis Rosengård 
och den svarta poesin (1994) och Arnstbergs Skärholmen- tio år senare (1980).18 
     Enligt Törnquist betyder var man bor mycket för den enskildes identitet. Ristilammi talar 
om självkänslan i boendet i dessa termer.  

 
Värderar en majoritet av omgivningen vår boendemiljö på ett negativt sätt får 
detta negativa konsekvenser för vår självsyn. Boendemiljön förvandlas då till ett 
stigma – ett enskilt kännetecken som stämplar individen som person.19 
 

Törnquist tar upp massmedias roll i problematiseringen av utsatta förortsområden. Han säger 
att ett antagande i studien är att den yttre bilden av förorten också har betydelse för de boende 
och de som arbetar i området. Medias roll i skapandet och förmedlandet av bilden av dessa 
områden är en central del. Negativ skildring av dessa områden kan väcka känslor som 
ledsamhet, men även motstånd som kan leda till motbilder och på sikt positiva konsekvenser 
för området. Lokala krafter och media agerar i samspel, enligt Törnquist. Han beskriver 
Ristilammi som den som mest konsekvent tagit upp massmedia och den bild som förmedlas 
av massmedia i sin forskning. Citatet nedan redogör för några av Ristilammis ståndpunkter 
som speglar pressens behandling av förorterna, sammanfattade av Törnquist.20 
 
• Att göra något åt de problem som finns i områden som Rosengård kräver ekonomiska 

resurser. Att få resurser kräver motiveringar- en ”positiv särbehandling kräver att det 
negativa särskiljandet betonas”. Detta påverkar bilden av förorten också i media. 

• Det finns en individualisering och dramatisering; det ”särskilda, enskilda, lyfts fram och 
polariseras så att individen måste framställas som ond eller god". Antingen gentemot andra i 
samhället eller gentemot en generaliserad struktur.” 

• Med Karla Werner talar han också om en ”mörk magi”, om ”platser där ingen av de 
intervjuade ville stanna". Det är inte tal om att inlåta sig med en dialog med dessa miljöer.” 

• Som bakgrund finns dessutom hans mer generella frågeställning: ”Hur ser de processer ut 
som bidrar till att forma ett meningssammanhang där en hel stadsdels annorlundahet 
ständigt skapas och återskapas?” 

  
Törnquist egen genomgång av massmediabilden, bygger på en studie av Göteborgsposten 
samt genomgång av klipparkiv. Hans analyserar huruvida artiklar är positiva eller negativa, 
vilka egenskaper som tillskrivs stadsdelarna samt vilka skillnader som finns i beskrivningarna 
av dem.21 
     Törnquists genomgång av nio årgångar av Göteborgsposten i kombination med andra 
klipparkiv han haft tillgång till gett honom en bild av massmedias bevakning av förorterna. 
Bilden av de tre områdena beskriver han som dominerad av problem, men inte entydigt 
negativ. Det finns flera diskurser om områdena, hans intryck är dock att även den positiva 
diskursen spelas upp mot en bakgrund av en allmänt känd negativ uppfattning om dessa 
stadsdelar.  Han anser att det på detta sätt är nästan omöjligt för en positiv diskurs att hävda 
sig. Resultatet av detta blir att massmediebilden av stadsdelar med typisk förortsprägel bidrar 
till stadsdelarnas problem. Områdena blir mindre attraktiva, omflyttningen ökar och färre 
söker sig till området. Törnquist anser att massmedias skildringar från området ofta handlar 
om ”nedskrivningar, braskande inslag om elände som skall fånga läsaren: det är fattigt, 
kriminellt, missbruk finns, skolorna är dåliga, den kommunala servicen är dålig etc.” Han ger 
några exempel på varför bilden kan anses vara onyanserad: 
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• Kriminalitet är ofta dramatiserat. Ett brott i en stadsdel fläckar hela stadsdelen om det slås 

upp, det kommer att ingå i ”historien” om stadsdelen och det kommer ibland att prägla även 
den fysiska upplevelsen, t ex. ”Mördarstigen” mellan Hjällbo och Hammarkullen där det så 
kallade ”Eivormordet” begicks 1973. Brott är påfallande ofta mycket exakt platsbestämda i 
förorten med en helt annan stigmatiserande effekt än mer suddiga angivelser i centrala stan 
där, trots allt, de flesta brott begås. 

• Vid andra tillfällen får t ex. en stadsdel som Hammarkullen tjäna som illustration till ett 
socialt problem: bostadspolitik, höga hus eller skolan. Problem som kanske finns där men 
som finns på många håll- det är bara så enkelt att gripa till den välkända stadsdelen som en 
bild för det mindre lyckade. 

• Här finns indirekta reportage om t ex. bostäder, fritidsliv osv. som återfaller på ”förorten” 
med rubriker som: ” Det är bäst att bo i småhus”, ”Förortsbarn vår nya underklass”, ”Riv 
höghusen”, ” Barn far illa i höga hus” eller beskrivningen av sammanhållningen i ett 
radhusområde. 

• Vissa tendentiösa och dramatiserande delar förekommer i framställningen av dessa 
stadsdelar. Till exempel förekommer det nästan aldrig bilder eller artiklar från de områden 
där 20-25 % av Hammarkullens befolkning bor, dessutom en betydligt större andel a dem 
som är engagerade och intervjuade, dvs. radhus och villor. Enstaka bilder på 
trevåningshusen i Sandeslätt förekommer - det är allt. Detta är ett icke sannhärdigt 
utnyttjande av de spektakulära storskaliga husen i centrum22. 

  
Törnquist beskriver hur tveksamma sammanhang ibland kastas i ansiktet på läsaren: våldet 
härskar i stadsdelen; alla är rädda osv.  Ofta är det dock enstaka händelser som har föranlett 
artikeln. Denna typ av massmediala bilder förknippar Törnquist med den negativa 
samhälleliga diskursen eller som Ristilammi utrycker det, den ”svarta poesin”.  Media har 
skapat en svart bild av vissa områden, speciellt Hammarkullen och Hjällbo. Serien om 
Hammarkullen på tv kan ses som ett direkt uttryck för detta. 
     Bilden i massmedia sysselsätter och engagerar, enligt Törnquist, de som är aktiva i 
lokalsamhällena. De direkta påhoppen påverkar hela stadsdelarna och deras befolkning och 
kanske mest de som driver stadsdelarnas sak. Massmedia är även påverkbart och 
lokalsamhällenas påverkan kan avläsas i pressen, för det finns också en positiv diskurs som 
ofta skapas av företrädare för området. Det är en motbild och ett slags försvar mot den 
negativa samhälleliga diskursen om stadsdelen. Även det positiva måste dock sälja och därför 
blir även den delen av diskursen överdriven, liksom den negativa delen. Törnquist skriver att 
civil- eller lokalsamhället Hammarkullen vid många tillfällen använt massmedia för att betona 
behoven i samhället.  
      

Bilden av de tre stadsdelarna blir alltså i långa stycken en dubbel bild. Även den 
egenproducerade bilden är dubbel. Man är beroende av att det omgivande 
storsamhället uppfattar eländet och behoven samtidigt som man är angelägen 
om att visa att man kan ta hand om sig själva och de resurser man får.23 
 

Av det genomgångna massmediala materialet som samlats in drar Törnquist slutsatsen att ”det 
är i massmedia som olika bilder av förorten visas upp, bilder som ofta understryker 
stadsdelarnas utsatthet och som inte sällan förvärrar marknadskrafternas verkningar.”24 
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2.3  Rosengård och den svarta poesin 
 
Per-Markku Ristilammi har personlig erfarenhet som boende i Rosengård, i Malmös periferi, 
från när området fortfarande var i sitt halvfärdiga tillstånd, med lera mellan husen och 
byggnadsställningar som fortfarande låg kvar. En av anledningarna att han valde att skriva om 
Rosengård var att hans egen bild inte överensstämde med den bilden forskarna gav av dessa 
stora döda byggnader som passiviserade den arma människan som skulle bo där. Rosengård 
var en del av miljonprogrammet, liksom flera andra bostadsområden byggda under 60-talet. 
Under årens lopp har området tampats med många sociala problem och därmed fått ett dåligt 
rykte. Området har, liksom liknande storstadsområden, blivit till en symbol för ett 
samhälleligt misslyckande och det är just hur skapandet av denna föreställning och dess 
konsekvenser som Ristilammi intresserar sig för. Han frågar sig varför Rosengård har fått ett 
så dåligt rykte och uttrycker en konflikt mellan svaret att det kanske är ett dåligt område och 
hans egen erfarenhet som bestrider det givna svaret. Studiens huvudfråga är: ”Hur ser de 
processer ut som bidrar till att forma ett meningssammanhang där en hel stadsdels 
annorlundahet ständigt skapas och återskapas?”25 Han beskriver vidare processen som ligger 
bakom områdets dåliga rykte. 
 

Annorlundahet är resultatet av en process som skiljer ut Rosengård från det 
övriga samhället och som i debatten om förorterna mejslar ut genrer vilka fäster 
identitet till bostadsområde och skapar den arkitekturdeterminism jag vill 
undvika.26 

 
Ristilammi intresserar sig för avskiljandet och utpekandet av Rosengård samt de processer 
som omdefinierar områdets framtidsutopi till ett stigmatiserat misslyckande.27  
     Studien omfattar 18, av Ristilammi personligt utförda, intervjuer med boende och 
människor som arbetar i området, samt 33 intervjuer som samlats in under studentfältarbetet 
”Kulturella arenor på Rosengård och Holma” hösten 1990. Eftersom Ristilammi anser att den 
offentliga massmediala bilden har en inverkan på uppfattningen av Rosengård och de boendes 
syn på sig själva har även en annan materialinsamling genomförts. Det genomgångna 
materialet består av pressklipp hämtade ur Malmö stadsbiblioteks lokalhistoriska avdelning 
och Rosengårdsbibliotekets rosengårdssamling. Allt som allt består materialet av 650 artiklar 
från de bägge biblioteken som sträcker sig från 1968-1988. Ristilammi har även för 
jämförelsens skull tagit fram ett femtiotal artiklar om Tensta- Rinkeby i Stockholm från 
tidsperioden mellan 1985- 1990.28 Ristilammi beskriver hur det genom Rosengårds historia 
har lagrats in olika betydelser i den samlade mängden av uttalanden som kan göras om 
området, han kallar denna mängd för diskurs. Denna diskurs, skriver han, är inte något som är 
fristående från det vardagliga livet, utan tvärtom ständigt återskapas i samtal mellan 
människor eller i människors reflektioner över vad de läser i tidningen eller ser på TV. 
Diskursen har dock, enligt Ristilammi, en styrande effekt över vad som är möjligt att skriva 
eller säga om Rosengård. Diskursbegreppet innefattar en maktaspekt genom begreppets 
blandning av retorik och handling. Ristilammi ser diskursen som ett resultat av mänsklig 
verksamhet och som ett vapen som kan användas medvetet eller omedvetet i maktkamper av 
olika slag. Diskursens styrande verkan illustreras i detta citat av Franzén och Sandstedt. 
 

Med förortsdebatten, vilken tog sin början i slutet av 60-talet, har vi fått en 
specifik associationsstruktur kopplad till just förorten. Denna 
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associationsstruktur finns nedlagd i den dominerande förortsbilden som 
framkommer ur debatten. Förorten blir ett begrepp till vilket passivitet och 
isolering associeras, och förorten ses som något dåligt. Det blir en omöjlighet att 
associera aktivitet och gemenskap till förorten och betrakta den som bra – den 
givna associationsstrukturen utesluter detta.29 

 
Ristilammi påpekar att de processer som verkar i skapandet av Rosengårds annorlundahet 
handlar både om mentala strukturer såväl som materiella strukturer och konkreta handlingar. 
När det gäller stigma och identitet är boendet viktigt för människors självkänsla, skriver 
Ristilammi. När vi definierar oss själva använder vi inte bara människor utan även de 
omgivande tingen och miljöerna för att uppnå en självkänsla. Boendemiljön kan förvandlas 
till ett stigma om den värderas negativt av omgivningen. En person blir stämplad för var hon 
bor. Diskursen har, enligt författaren, en reducerande natur och utesluter vissa möjligheter att 
komma till uttryck medan andra tillåts mer utrymme, den ger möjlighet till en identifiering. 
De problem som hör till identiteten på det personliga planet ”skapas genom spänningen 
mellan omgivningens förväntningar på individens uppförande och hennes egen syn på sig 
själv”.30  
     Ristilammi beskriver hur de kritiska artiklarna börjat dyka upp så fort de första husen på 
Rosengård stod färdiga. Den tidens radikala socialarbetare och arkitekter pekade på de sociala 
problem som skulle kunna uppstå på Rosengård. Artiklarna hade formen av debattinlägg. 
Artiklarna från början av 70-talet har en mer expressiv form. Hårdheten, steriliteten och det 
vindpinade på Rosengård är element som återkommer i skildrandet av området. Det finns en 
uttalad maktlöshet som beskriver människornas öde i området. Pressen utnyttjar distinkta 
symboler för att locka en masspublik till tidningsstånden. Även de tidiga forskningsrapporter 
som skrevs om Rosengård innehåller spår av ett poetiskt symbolspråk, det är något som är 
allvarligt fel med planeringen som är moraliskt förkastlig. Ristilammi hämtar ett citat från 
boken ”Fallet Rosengård” av Flemström & Ronnby som får illustrera detta. 
 

Har rosengårdsbon någon gång fängslats av namnet stadsdelen begåvats med? 
Nej, förvisso inte! Har han någon gång fäst intresse vid det, så är det för den 
falska bild den ger av stadsdelen. Rosengård är väl så långt ifrån en rosengård 
man kan tänka sig, där surrar inga bin bland frodiga blomster, där gläds man 
inte av fågelkvitter, där insuper man ingen blomsterdoft. I Rosengård dominerar 
bilden av utspridda höghuslimpor med blåsiga och torftigt utrustade gårdar 
emellan, asfalt och betong som gungar i solvärmen, bilavgaser och dålig luft 
som väller in över området, Amiralsgatan som skär som en stinkande kloak 
genom bebyggelsen och flygplanen som en gång i halvtimmen dundrar fram på 
ett par hundra meters höjd.31  

 
Ett försök gjordes för att nyansera debatten, enligt Ristilammi, av Alf Ronnby, medförfattare 
till Fallet Rosengård, i hans inlägg i Aftonbladet. Han påpekade där att det inte är de maktlösa 
människorna eller politikerna som ska pekas ut utan det samhällssystem som råder.  De som 
försökte att göra något positivt på Rosengård framställdes som små, men sega människor 
kämpandes mot en dogmatisk överhet.32 
     Under 70-talet växte medvetenheten inom journalistkåren och det insågs att det fanns ett 
behov av positiva nyheter från Rosengård. Även invånarna i området försökte vända 
diskursen åt ”rätt” håll och skapade med insändare en motbild.33 
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Bilderna som följde med artiklarna var även de mycket genomtänkta för att överensstämma 
med innehållet i artiklarna. Om det behövs en negativ bakgrund till att förbättringar behövs, 
så väljs ofta ett grodperspektiv den lilla sårbara människan kontrasterad mot den oändliga, 
hårda omänskliga betongen. Fotograferna använder sig av de anonyma höghuskropparnas 
symboliska värde i illustrationen av området. Diskursen består, som Ristilammi utrycker det, 
inte bara av skriven text, utan även visuella medier visuella medier.34 
     Diskursen om Rosengård bär, enligt Ristilammi, många likheter med andra liknande 
storstadsförorter i miljonprogrammets anda. Han skriver att ”genrerna är alltså inte knutna 
enbart till ett specifikt bostadsområde, utan de karakteristiska sätten att beskriva återkommer i 
bilder av liknande bostadsområden över hela landet”.35 
 
2.4  Miljonprogram och media 
 
I Miljonprogram och medias förord konstateras det att massmedia har haft en mycket 
inflytelserik roll i diskursen om miljonprogrammet enda sedan de första byggnaderna 
uppförts.   Det berättas om hur visionen om ett nytt samhälle och en modern människa, som 
var central för samhällsplaneringen under 50- och 60-talen, nu har fått ställas åt sidan för 
massmedias reportage. Kritik mot förortens arkitektur och livsmiljö, samt de sociala 
problemen, står i fokus.  Massmedia har fått en central roll i skapandet av föreställningar om 
förorten. Debatten har i huvudsak behandlat invånarnas levnadsförhållanden och i synnerhet 
boende av utländsk härkomst. Det sätt som media tolkar och beskriver verkligheten på i dessa 
områden påverkar inte bara integrationsprocesser och allmänhetens uppfattning om 
integration. De boendes syn på sig själva och sitt bostadsområde påverkas också36.  
     Till skillnad från Törnquists studie har denna studie av massmedialt inflytande utgått ifrån 
Stockholms förorter Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla, Husby och Hjulsta på Järvafältet. 
Materialet som använts sträcker sig från 1960-talet och framåt37.  
     Miljonprogrammets förorter beskrivs ofta med statistik över antalet arbetslösa, 
bidragstagare, deltagande i politiska val och frekvens av kriminalitet för att ge några exempel. 
Dessa statistiska indikatorer har fungerat som markörer för olikhet och annorlundahet, snarare 
än att visa hur missgynnade områdena är. Områden har stämplats genom dessa statistiska 
redogörelser till att representera problem.  De massmediala representationerna av områdena 
vänder, enligt granskningen, rapporteringen mot en svensk publik. Problemen som de skildras 
i den massmediala rapporteringen är formulerade på ett sätt som ger läsaren känslan av att 
områdena är problematiska, farliga, eller spännande. Den viktigaste beståndsdelen i 
stigmatiseringen av dessa områden är andelen invånare med utländsk bakgrund i den lokala 
befolkningen. Det budskap som media förmedlar är att koncentrationen av invandrare ökar 
genom att andelen personer med utländsk bakgrund ökar. Områdena blir till ”getton”. 
Användandet av statistik visar dock även en annan aspekt av de boende i området. Statistiken 
visar nämligen att andelen svenskar i områdena ökar.  Det handlar här om svenskar som är 
barn till utlandsfödda personer, men författarna frågar med rätta ”..men är inte dessa barn 
svenskar? Som frågan tidigare ställts av flera: ”När slutar man vara invandrare?”38  
     Rapport Tensta behandlas av Ericsson, Molina och Ristilammi som en milstolpe i den 
massmediala skildringen av miljonprogrammet. Rapporten sägs redan från början ge en 
mycket negativ bild av miljonprogrammet i allmänhet och har speciellt riktat in sig på 
Järvafältet och Tensta. Författarna konstruerar med hjälp av intervjuer, reportage och bilder 
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en berättelse som är ganska enkel att läsa: Tensta håller på att bli ett samhälle där någon 
knappast kommer att vilja bosätta sig.  Något som forskartrion tycker är en intressant detalj i 
detta sammanhang är att författarna av rapporten vid denna tidspunkt också var medarbetare i 
Expressen som just då spelade en aktiv roll i Järvafältets stigmatiseringshistoria. 
Journalisterna verkar vara fast beslutna att miljonprogrammet står för dålig politik och 
försöker på alla sätt att skildra området i dessa termer. Tensta blev den nationella anti-
miljonprogramssymbolen i rapporten39.   
     I det tidiga skedet av massmedias täckning av dessa områden var det områdets ständiga 
ofärdighet som skildrades. Vissa områden skildrades senare som permanent ofärdiga 
bostadsområden. När själva konstruktionen av områdena var färdig skrevs det om att det var 
smutsigt och skräpigt. Även dessa karaktäristika framställdes som något permanent. Det är 
dock inte de boende som får skulden för nedskräpningen utan politikerna. Detta uppfattas som 
ytterligare en dimension som läggs på ofärdighetsstigmat. I slutet på 70-talet börjar en annan 
dimension att ta formen av ett nytt inslag i den massmediala rapporteringen, nämligen 
kriminalitet och sociala problem. Alkoholister får representera den bild som media 
porträtterar med ofärdiga bostadsområden med oordning, smuts och asocialt beteende. 
Massmedias bild fokuserar på utslagenheten och kriminaliteten och förorterna börjar skildras 
som problemområden. Men medias roll i stigmatiseringen av områdena slutar inte där utan 
fortsätter med en fjärde dimension som utgörs av inslaget av invandrare. De hade funnits med 
i den tidiga stigmatiseringshistorien om områdena främst som ett hot om ökad närvaro, det 
fruktades för ”ghettobildningar” i den svenska förorten. De ses som en del av de ”offer” som 
den nya misslyckade bostadspolitiken. Först på 80-talet börjar de framställas som ett eget 
problemämne. Områdena slutar att vara en del av det svenska landskapet, det har blivit för 
avskilt och ”..omges av en kolonialistisk retorik om annorlunda, exotiska, farliga, 
problematiska och gåtfulla platser.”40 Numera benämns miljonprogramsförorterna som 
invandrartäta och tillsammans med de tidigare stigmatiseringsdimensionerna blir resultatet 
katastrofalt. Ur en positiv aspekt talas det om ”Färgerna, musiken, maten från hela världen, de 
exotiska människorna” men ur en negativ aspekt nämns ”..kriminalitet, våld, ungdomsgäng, 
kulturbundenhet, omoderna traditioner, kvinnoförtryck, bidragsberoende, kulturinkompetens”. 
Stigmatiseringens sista fas införlivar tydligt sexualiserat våld i representationerna från 
området.41 
     Författarna till Miljonprogram och media försöker åskådliggöra begreppet diskurs och 
liknar därmed ett diskursivt fält vid en plattform som har sina yttre ramar och gränser. De 
beskriver det som en slags geografi som också inom sig rymmer bestämda kunskaper, 
föreställningar och sanningar. På plattformen finns både begränsningar, förväntningar och 
möjligheter för tal, text och rörelse.42 När de senare hypotetiskt överför resonemanget till 
massmedia så både skapar och beskriver journalisterna dessa plattformar. Det är ofta 
människor som kommer som har en relation till plattformen som kommer till tals. De 
intervjuade får tala utifrån sin egen erfarenhet och ”..i egenskap av att vara boende i Akalla, 
arbetslös, invandrare, forskare, eldsjäl, lärare och så vidare.” Utgångspunkten för de 
intervjuades talan är de stereotypa positioner som tillskrivits dem. En arbetslös förväntas att 
berätta om hur det är att vara arbetslös osv. Detta kallas subjektposition43.  
     Molina frågar sig vad massmediala representationer kan ha med etnisk boendesegregation 
att göra. Om utgångspunkten är att segregation också produceras och reproduceras genom 
diskurser, dominerande bostadspolitik, stadsplanering, individers och institutioners handlande 
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kring boendefrågor, blir också de idéer och meningsskapande kring segregation, viktiga 
aspekter att ta hänsyn till. Detta både för att få  förståelse av fenomenet och för att sätta igång 
ett tänkbart förändringsarbete. Vidare tas begreppet mental segregation som myntades av 
Ylva Brune. Begreppet innebär de förutfattade meningar om människor och gränserna mot de 
samma samt kulturer, grupper och bestämda platser. Mental segregation är något som förs 
över från ”..människa till människa, från mun till mun genom diskurser om Den Andre”. Den 
massmediala representationen spelar en viktig roll i den mentala segregationens dynamik. Ett 
citat illustrerar Anna Brunes argument; ”Sverige är ett segregerat samhälle och vår 
nyhetsjournalistik bidrar till att skapa och upprätthålla en mental segregation”.44 
Nyhetsrapporteringen från miljonprogramsförorter är riktad mot en svensk publik bestående 
av ”oss” och som exkluderar ”dem”. Den mentala segregationen föregår alltså ”oss svenskar 
emellan”45 De tar senare upp van Dijk och hans fyra stereotypa teman i internationella studier 
av massmedial hantering av etniska spörsmål. Dessa fyra teman redogörs i följande citat. 

 
• Invandring, med special betoning på problem, olaglighet, stora mängder, fusk och 

demografiskt eller kulturellt hot. 
• Kriminalitet, med särskilt fokus på ”etnifierade” eller ”rasifierade” brott, som 

knarkhandel, rån, stöld, prostitution, fiffel, våld, eller upplopp. 
• Kulturella skillnader, och i synnerhet kulturell avvikelse, som omoderna seder, religiös 

fundamentalism, och alla sociala problem som definieras utifrån en syn på etniska 
relationer och som man antar beror på kulturella särdrag hos minoriteterna. 

• Etniska relationer, som t.ex. etniska spänningar, diskriminering, rasistiska attacker och 
andra former av (högerpolitisk) rasism, ofta definierade som beklagliga incidenter, och 
ofta förklarande som resultat av den blotta närvaron av minoriteter eller av deras eget 
beteende, och på så sätt skyller på offret, ”blame the victim”. Även positiv 
särbehandling och kvotering är stora ämnen, ofta dock definierade som kontroversiella 
och konfliktfyllda.46 

 
Massmediernas fördomsfulla diskurser om invandrare reproduceras genom dessa 
dominerande budskap om invandrare och om de platser i staden där de bor. Det tar dock tid 
för en nyhet att bilda en diskurs, men när den väl finns där så bygger nya reportage ständigt på 
den stigmatisering som redan existerar. Nya platser blir stigmatiserade på liknande sätt och 
vissa platser blir långtidssymboler för segregation, problem, kriminalitet etc.47 
     Boken utgår även från en bildanalys av fotografier som publicerats i pressen. Bilderna 
skildrar innehållet i artiklarna om miljonprogrammets förorter och gör verkligen rätta åt 
uttrycket ”En bild säger mer än tusen ord”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
44 Ibid.s.36 
45 Ericsson, Molina, Ristilammi, 2002, s.36 
46 Ibid.s.37 
47 Ibid.s.38 



3. Metod 
 
I detta kapitel redovisas kvantitativ och kvalitativ metod. De grundläggande arbetssätten och 
utgångspunkterna i dessa bägge metodologiska alternativ genomgås. De kvalitativa metoderna 
intervju, diskursanalys och deltagande observation förklaras mer ingående. Därefter kommer 
en beskrivning av det egna metodvalet samt en motivering av detta val.  
 
3.1 Kvantitativ metod 
 
Kvantitativ metod har varit dominerande i både teoretiska och praktiska sammanhang, inom 
samhällsvetenskapen. Det kvantitativa har uppfattats som något absolut och det enda riktigt 
vetenskapliga sättet att förklara samhälleliga förhållandens egenskaper. Naturvetenskapen och 
positivismen ligger till grund för det kvantitativa tänkandet. Dessa tankar bygger på ett ideal 
om en förutsättningslös och objektiv kunskap som kan härledas till Comte. För att behålla 
objektiviteten som är en förutsättning för kvantitativ forskning, utgår forskaren i sin relation 
till studieobjekt från ett subjekt-objekt-förhållande. Forskaren är med andra ord inte en del av 
det hon/han studerar, utan ska hålla sitt avstånd från det som observeras. Subjekt-objekt-
förhållandet har flitigt ifrågasatts, eftersom det även för en forskare är omöjligt att vara helt 
värdeneutral och objektiv mot det som studeras. Forskaren är som Holme och Solvang 
uttrycker det människor, även om de ikläder sig rollen som forskare.48 
     Rent praktiskt söker kvantitativa metoder svar på frågan ”hur många?”  Det arbetas ofta 
med en stor mängd datamaterial. Typiska kvantitativa metoder är enkätundersökningar, 
telefonintervjuer, observationer för att nämna några. Med en kvantitativ metod söker 
forskaren att generalisera, hon/han söker redovisa det resultat som eftersträvas utifrån 
statistiska analyser. Forskaren arbetar ofta efter en hypotes som sedan ska bekräftas eller 
förkastas genom analysen av det insamlade materialet. Databearbetningen och studien i sin 
helhet kan därför ses som deduktiv49. Med statistiska tal skapas en bild av det som undersöks. 
Forskaren söker efter samvarierande variabler för att beskriva ett fenomen. Genom att 
analysera det insamlade datamaterialet, bestående av kodade svar från exempelvis enkäter, 
letar forskaren efter samband mellan olika variabler som kan förklara fenomenet som studien 
avser belysa. Slutresultatet skildras genom statistiska tabeller eller diagram. I kvantitativa 
studier är generaliserandet viktigt och det är därför avgörande för forskaren att ha ett stort 
urval som kan representera en större grupp människors åsikter. I kvantitativt såväl som i 
kvalitativt inriktad forskning är dock tolkningen av datamaterialet avgörande. Kvantitativt 
inriktade forskare drivs ofta av en stark vilja att bekräfta sin hypotes och därför kan 
reliabiliteten ibland ifrågasättas. Frågan är då; vad har forskaren valt att utelämna i sin analys 
för att få fram det önskade resultatet? I den färdiga studien måste därför forskaren redovisa för 
vilka aspekter av undersökningen som har utelämnats och motivera detta. 
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3.2 Kvalitativ metod 
 
Under detta avsnittet presenteras först den metodologiska grundtanken som kännetecknar 
kvalitativ forskning och sedan följer en genomgång av metoderna intervju, diskursanalys och 
deltagande observation. 
 
Kvalitativ metod baseras på ett hermeneutiskt förhållningssätt och detta möjliggör mätandet 
av det omätbara som kännetecknas av den personliga upplevelsen. Per-Johan Ödman skriver:  
 

Existentiella dimensioner som lidande, ångest, liksom deras motsatser glädje 
och inre frid är i praktiken omätbara, hur man än söker operationalisera 
begreppen. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att vi kan få grepp om 
sådana dimensioner.50 

 
Hermeneutiken bygger på tolkningen som kunskapsform och söker efter förståelse.51  
Språket är essentiellt för mänsklig överlevnad och interaktion och därför studeras texter och 
språk. Även handlingar och icke-språkliga livsuttryck som tillkommit i en kontext, studeras 
utifrån det kontextuella sammanhanget. 52  
     Under en hermeneutisk tolkningsprocess pendlar forskaren mellan del och helhet. 
Grundprincipen som den s.k. hermeneutiska cirkeln eller spiralen bygger på är att del och 
helhet ömsesidigt ska stödja varandra. Materialet som tolkas, får sin innebörd genom att 
relateras till forskarens förförståelse, teoretiska perspektiv, kunskaper och även genom de 
tolkningar som växer fram under studiens gång. Resultatet leder inte alltid fram till ny 
kunskap, även om detta är målet, utan handlar ibland om en bekräftelse. Det insamlade 
materialet kan användas för att bekräfta forskarens fördomar och förförståelse, då rör det sig 
om en sluten cirkel. För att inte fastna i denna metodologiska problematik, som endast 
bekräftar vad forskaren redan visste, måste forskarens ständigt vara beredd att ändra 
uppfattning. Om den insamlade informationen visar sig bestrida forskarens förutfattade 
meningar, borde han istället för att omformulera studiens syfte för att kunna exkludera 
avvikelser i datamaterialet, dra slutsatser från detta.53 Det tolkande vi gör i vår vardag är 
ganska omedvetet, och därför måste vi försöka på ner vår egen tolkningsprocess på en 
medveten nivå, för att nå bästa resultat. Det innebär i praktiken att vi inte kan låta vår tolkning 
innefatta vad som helst utan den måste begränsas för vad som är relevant till studien54. Det 
kontextuella sammanhanget är mycket viktigt, eftersom något tagit ur en kontext kan leda till 
felaktiga fantasimonster till slutsatser som saknar verklighetsförankring. 
     Kvalitativa metoder kännetecknas av närheten till forskningsobjektet. Forskaren befinner 
sig i ett subjekt – subjekt -förhållande med undersökningsenheten. Sökandet efter förståelse är 
grundläggande inom kvalitativa metoder. Det eftersträvas att komma så nära personerna i 
undersökningen som möjligt, för att bäst förstå och möta den situation som personen befinner 
sig i. Forskaren vill skapa en bild av verkligheten ur den studerades perspektiv, för att förstå 
hur verkligheten kan upplevas.  
     Om metodvalet är kvalitativt så söks svar på frågan ”Varför?”. Kvalitativa undersökningar 
exemplifierar och tolkar det som studeras. Förståelse söks av ett fenomen genom att uppsöka 
individer som på något sätt innefattas av det studerade ämnet. Någon som har personlig 
erfarenhet och har upplevt hur det är att vara t ex arbetslös, ensamstående mamma eller 
koncernchef. Typiska undersökningsverktyg i en kvalitativ studie är djupintervju, observation, 
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dagböcker55. Kontakten mellan forskaren och informanten är mycket viktigt, eftersom 
forskaren vill få bästa möjliga inblick i informantens liv. Detta skulle inte vara möjligt om 
informanten inte kände sig trygg i forskarens närvaro.  
 
3.2.1 Kvalitativ intervju 
 
En kvalitativ intervju kännetecknas av att undersökningssituationen liknar en vardaglig 
situation och ett vanligt samtal. Forskaren försöker i minsta möjliga utsträckning att påverka 
intervjuns styrning och låter personen som intervjuas  påverka samtalets utveckling. Samtidigt 
måste forskaren få svar på de tematiska frågor studien söker svar på. Precis som i ett vanligt 
samtal försöker vi ”vaska fram” den informationen behövs.56  I den kvalitativa intervjun 
används inte standardiserade frågeformulär som i kvantitativa intervjuer. Anledningen till 
detta är att minimera styrningen av intervjun från forskarens håll. I kvalitativa intervjuer 
används istället en manual eller handledning till genomförandet av intervjun. Dessa ska tjäna 
till att försäkra forskaren om att hans intresseområden verkligen tas upp i intervjun. Så länge 
alla punkter i manualen kommer med i intervjun, spelar det ingen större roll vilken ordning de 
kommer i. Intervjupersonen kan ibland under intervjun själv ta upp andra idéer och 
tankegångar som i sig ger nya uppslag, eller kanske ersätter tidigare punkter i manualen.57 
Forskaren bör vara beredd på att intervjun kan leda till nya frågeställningar och ta vara på 
dessa tillfällen att fördjupa sig i ämnet. Kvalitativa intervjuer kan utföras med en eller flera 
personer. Om intervjun genomförs med endast en person åt gången kallas det respondent- 
eller informantintervju. Gruppintervju eller gruppdiskussion är, precis som det låter, en 
intervjusituation där flera personer intervjuas samtidigt. Fokus läggs i intervjusituationen på 
gruppen och gruppmedlemmarnas inbördes interaktion. Gruppens dynamik, kommunikation, 
ömsesidiga påverkan och gemensamma åsikter kan belysas i en gruppintervju. Forskarens roll 
i intervjusituationen skiljer sig inte avsevärt från en respondent- eller informantintervju.58  
     Något som forskaren bör ha i åtanke är den påverkan av resultatet som kallas 
intervjuareffekter. Intervjuaren kan i vissa fall med sin blotta närvaro, medvetet eller 
omedvetet påverka respondenten/informantens svar. Under intervjun bildas en relation mellan 
forskaren och respondenten som kan ge utfall mot intervjuns resultat. Intervjuarens kön, ålder, 
sätt att klä sig, förhållningssätt till respondenten/informanten och språk är faktorer som kan 
påverka respondentens svar. För att underlätta intervjuarbetet borde forskaren försöka få 
personen som intervjuas att slappna av. Genom att undvika formuleringar som är negativt 
associerade eller som Becker formulerar det ”Ask How not Why”59, är det möjligt att minska 
respondentens/informantens utsatthet i intervjusituationen. Vi är inte där för att ifrågasätta, 
utan för att ta reda på hur personen upplevelse av det studerade ämnet ser ut.   
 
3.2.2 Diskursanalys 
 
Diskurs är, enligt Sahlin, ett vagt begrepp i det svenska språket och är lingvistiskt orienterat 
mot språkbruket och hur texter är organiserade, både ur grammatisk synpunkt och ur aspekten 
av hur en argumentation byggs upp. Eftersom det finns många olika språkstrukturer beroende 
på vem budskapet riktas till, dras det ofta en skiljelinje mellan olika typer av diskurser, t ex 
reklamens, nyhetsjournalistikens eller domstolarnas diskurs.60 Foucaults beskrivning av 
diskurs är ”praktiserat språk” eller ”framställningsordning” och han ser diskurser som ett 
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fenomen som över tid ändrar formen för vetande och diskussion. Det kan sägas att Foucault 
har väckt ett sociologiskt intresse för diskursanalysen.61 En forskare som försökt förena det 
lingvistiska diskursbegreppet med Foucaults syn på begreppet är Fairclough. Hans definition 
av diskurs är språkanvändning som han betraktar som social praktik. Ur hans perspektiv är 
alltså skrivandet och talandet en social handling, samtidigt som det är en form av 
representation av verkligheten. 62  
Diskurser existerar inom vetenskapen i olika former. Den främsta formen är i data, framför 
allt skriftliga data, här inkluderas även intervjuutskrifter där tal har överförts till text. Även 
handlingsmönster är en form av diskurs i skriftlig form, då handlingar ofta antecknas i form 
av beslut, regler, anvisningar, handböcker, rekommendationer, eller berättelser om handlingar 
som utförs, t ex ett vittnesmål. 63 
     Diskursanalysen kännetecknas genom dess behandling av texter som data. Diskursanalysen 
använder inte texter primärt för den information om verkligheten som texten refererar till, 
utan sättet som ”verkligheten” framställs är viktigare. Det som analyseras är mening och 
mönster.  
     Sahlin menar, att diskursanalysen är kvalitativ till sin karaktär. Hon utesluter dock inte 
användandet av diskursanalys som en kvantitativ metod, då det mycket väl går att mäta hur 
ofta ett begrepp eller en kombination av begrepp tas upp. Tolkningen är dock viktig och ”..det 
kan aldrig vara fråga om någon ren textanalys, utan analysen bör bidra till en förståelse av 
diskursens förutsättningar och ursprung i en speciell samhällelig kontext och/eller dess 
konsekvenser genom de sociala konstruktioner av verkligheten, som de skapar och 
vidmakthåller.”64 
     Konsekvenser som följer en diskurs kan vara både diskursiva och sociala. De diskursiva 
konsekvenserna kännetecknas av deras inverkan på angränsande diskurser. Sahlin ger 
exemplet med en politisk debatt där det är svårt att diskutera arbetslöshet utan att komma in 
på och behöva ta ställning till inflationspolitiken samtidigt. De sociala konsekvenserna av en 
diskurs är en påverkan på den sociala verklighetskonstruktionen som definierar vad som är 
verkligt, oundvikligt, möjligt och önskvärt. Ibland kan de sociala konsekvenserna vara direkta 
och tydliga, som i de fall där diskursen utpekar objekt för vetande och åtgärd. De åtgärder 
som har genomförts i Kungsmarken, dvs. låsandet av samtliga portar i A- och B-huset samt 
införandet av patrullerande vakter om natten, kan ses som en social konsekvens av en diskurs. 
Utvecklingen av en diskurs har ett typiskt förlopp som vanligtvis slutar i att en ny institution 
eller nya lagar införs som i sig resulterar i faktiska sociala konsekvenser. Ett exempel på hur 
diskurser kan leda till nya institutioner och lagar är, för att ge ett exempel från Karlskrona 
kommun, planerandet av en antidiskrimineringsbyrå.  Förslaget har fötts ur en diskurs om 
diskriminering, fördomar och öppen rasism i kommunen som pågått länge. 
     I Välfärdsstatens moraliska ekonomi använder sig Svallfors av textanalys, då han tittar 
närmare på massmediebevakningen av välfärdspolitiken. Han skriver om hur forskningen 
kring nyheter och nyhetsproduktion har förändrat perspektiv, från att se nyheter som en 
korrekt eller skev avspegling av samhället, till något skapande, aktivt konstruerande. 
Massmedieforskningen fokuserar idag på själva konstruerandet eller urskiljandet av vad som 
ska betraktas som en nyhet och själva framställningen65.  
     I Svallfors analys av publicerade tidningsartiklar, utgår han från tre olika arketyper av 
artiklar som speglar relationen mellan journalisten och de intervjuade. Den första arketypen är 
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”Experten slår larm”.66 Det som är karakteristiskt för den här typen av artikel är att experten i 
artikeln griper in för att påtala ett missförhållande, eller för att reda ut ett missförstånd eller 
upplysa. Journalisten ställer sig här på samma nivå som experten, som sällan ifrågasätts. 
Experten utgörs ofta av en högre offentlig tjänsteman, eller mer sällan forskare. Den andra 
arketypen är ”Politiskt utspel”67, där huvudrösten oftast är en politiker i toppskiktet. 
Journalistens position är jämlik politikern och han förmedlar sedan budskapet till läsaren. 
Dessa två arketyper hittas ofta i morgonpressen. En annan arketyp återfinns i 
kvällstidningsarketypen ”Vi här nere- de där uppe”. Här serveras ett drama som handlar om 
den lille mannen eller kvinnan och byråkraterna. Journalisten ställer sig här aktivt på 
småfolkets sida och nivå och de tittar gemensamt upprört mot maktens boningar. Här 
förmedlas ofta kritik mot ”skurkarna” som oftast utgörs av offentliga tjänstemän, byråkrater. 
Skulden för den lilla människans problem läggs på dessa byråkrater68.  
  
3.2.3 Deltagande observation 
 
En deltagande observation innebär att fenomenet som studeras både påverkar forskaren och 
fenomenet självt. Forskaren blir en del av en social gemenskap under observationen. Därför 
bör forskaren söka att minimera effekten av det egna deltagandet i så hög grad som möjligt. 
Står forskaren ut från gruppen genom att vara passiv, kommer det att påverka de andras 
aktivitet, antingen genom att de blir mer passiva eller kanske sporras av forskarens närvaro 
och blir mer aktiva. Även om det är svårt att agera efter gruppens förväntningar, då dessa är 
svåra att vara medveten om, bör forskaren eftersträva detta eftersom denna typ av roll är den 
bästa möjligheten att fungerar på gruppens villkor. Ett annat sätt att påverka inflytandet 
forskaren har i en grupp är att vara aktiv i utformandet av gruppens aktiviteter och ta på sig en 
ledarroll. I detta fall går forskaren strävanden efter en så autentisk bild av gruppen som 
möjligt stick i stäv med hans aktiva deltagande i gruppen. Det kan ses som en bra metod att 
använda om man vill manipulera gruppens aktiviteter för att undersöka hur de skulle bete sig i 
en viss situation. Forskaren bör i så stor utsträckning som fysiskt möjligt försöka smälta in i 
gruppen genom att bära liknande klädsel och använda samma jargong som de som ska 
studeras. Speciellt i en dold observation, blir denna aspekt särskilt viktig, då så lite påverkan 
och risk för upptäckt är önskvärd.69  
     Inom etnologin används observation flitigt som en av många metoder i ett fältarbete. Om 
ett fältarbete görs på en mindre och mer avgränsad plats blir forskaren en av flera 
identifierbara individer som ingår i det sociala spelet. Ofta pendlar etnologer mellan att delta 
och endast observera. Öhlander tar upp en annan dimension av deltagande som inträder när 
forskaren studerar en företeelse som ligger honom eller henne erfarenhets- och känslomässigt 
nära. Han ger exemplet med Beatriz Lindqvist som hade liknande erfarenheter som de 
chilenska flyktingar i Sverige som hon fältarbetade bland. Hon kom själv som flykting från 
Sydamerika och reflekterade kring samma frågor, bearbetade liknande minnen och 
upplevelser. Hon deltog inte bara i de aktiviteter de hade utan delade i viss mån också 
tolkningsramar och existentiell problematik med dem70. 
     Bronislaw Malinowski, som ses som en av antropologins grundare, beskrev situationen 
som hans observation av livet på de melanesiska Trobriandöarna försatte honom i. Han 
beskriver det som att han själv, på grund av hans ständiga inblandning i samhällets göromål 
och diskussioner, senare blev en del av bybornas vardagssceneri.71  
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En etnograf är, liksom en etnolog, en del av samhället som studeras samtidigt som hon/han är 
en utomstående beskådare. Nash beskriver förhållandet med begreppet ”detached 
involvement” som det som utgör en framgångsrik etnografisk roll i förhållande till 
studieobjektet. Forskaren kämpar för förståelse genom sin inblandning i samhället och måste 
samtidigt kunna dra sig tillbaka för att undersöka det som observerats. Forskaren möts av två 
val för att förenkla forskningen; hålla distansen eller ”Go Native”. Det kan tyckas att det vore 
mindre stressande för forskaren att utforska sitt eget samhälle, men sanningen är, enligt Agar 
en annan. Inom etnografin av den traditionella typen, innebär fältarbetet en förflyttning till 
samhället som ska studeras och en tids omställning till områdets förutsättningar. 
Observationen är oftast tidsbegränsad och när studien har genomförts åker forskaren tillbaka 
till sitt eget samhälle. När det är det egna samhället studeras, överstiger forskaren ofta och 
snabbt linjen mellan fältet och hemmet och även om det innebär vissa fördelar att studera det 
egna samhället så är det mer stressande för forskaren.72 
     Sedan mitten av 70-talet har förortslivet, i olika aspekter, gett upphov till en mängd 
etnologiska rapporter, som ses som vittnesmål om hur det är att leva i förorten.73 
 
3.3 Metodval 
 
I denna studie har jag valt en kvalitativ inriktning. Även min analytiska granskning av 
lokalpressen ska genomföras med kvalitativa grundvalar. Tolkandet är mycket viktigt och 
vägen ner i den hermeneutiska kunskapsspiralen blir säkert lång. Tolkandet kommer in i flera 
olika sammanhang i studien. Dels är det granskningsarbetet som jag själv genomför, en direkt 
tolkning- och analysprocess sätts igång vi första åsynen av relevant material, som sedan 
fortsätter allt eftersom att arbetet fortskrider.      
     Den första metoden är en diskursanalys av två månaders nummer av lokaltidningarna 
Sydöstran och Blekinge Läns Tidning. Här kommer jag att leta efter artiklar som rör 
bostadsområdet Kungsmarken på olika sätt. Alla artiklar som har ordet Kungsmarken med 
kommer att innefattas i granskningen, eftersom de också utgör en del av den bild som skapas 
av området. Jag har även valt att inkludera en artikel skriven om Sunnadalsskolans lärare och 
deras uppfattning och personliga upplevelser av den växande hotbilden i området. För att 
sedan ge tillbaka Kungsmarkens kontextuella sammanhang, kommer jag att jämföra de 
artiklar skrivna om Kungsmarken med artiklar som skrivits om Rödeby. Dessa två områden 
skiljer sig åt i en mycket viktig aspekt. I Rödeby är det ungdomar med svensk bakgrund som 
står för brottsligheten, medan de omtalade ungdomsgängen i Kungsmarken består av både 
ungdomar med svensk och utländsk bakgrund, varav de sistnämnda befinner sig i majoritet. 
Det som kommer att undersökas är hur nyhetsrapporteringen ser ut i respektive område, 
huruvida det finns skillnader mellan sättet att skriva om Rödeby och Kungsmarken. Jag 
kommer att titta närmare på formuleringarna i återkommande stereotyper som ungdomsgäng 
eller pojkgäng, för att bedöma om problemen förstoras eller förminskas i något av områdena. 
Vidare kommer jag att jämföra de olika tidningarnas reportage om de två områdena, för att se 
om det finns några återkommande mönster som följs.  
     Den andra metoden som används är kvalitativ intervju, utförd som telefonintervju. I 
samband med diskursanalysen kommer jag att ta kontakt med chefredaktörerna för respektive 
tidning och ställa några frågor om de artiklar jag har kommit i kontakt med. Givetvis skulle 
jag kunna enbart förlita mig på egna spekulationer om varför tidningarna beskriver områdena 
på ett visst sätt, men risken är då att min fantasi tar överhanden och analysen saknar 
verklighetsanknytning. Därför anser jag att kontakten med redaktörerna fyller en viktig 
funktion, även om det bara är för att kommentera det publicerade materialet. Det kan ge 
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viktiga ledtrådar som i sin tur kan leda till mer korrekta slutsatser i analysen. Telefonintervju 
används ofta som kvantitativ metod, men jag ser inga större hinder för att genomföra en 
kvalitativ telefonintervju. Frågorna som ställs är kvalitativa och redovisningen av det 
insamlade materialet är också kvalitativ, i form av en sammanfattning av telefonintervjuerna. 
Bristen på ögonkontakt och möjlighet för att observera kroppsspråk, mimik och gester går inte 
att bortse ifrån. Bristen gottgörs dock med antecknandet av andra kroppsliga uttryck som 
pauser, suckande eller stönande osv.  
     Den tredje metoden som ska användas är deltagande observation i etnologisk anda. Sedan 
sjuttiotalet har många etnologiska rapporter skrivits om förortslivet. De tar sig uttryck i vad 
som kan kallas vittnesmål om hur det är att bo i förorten.  Den här metoden kommer att vara i 
form av en redogörelse av min egen erfarenhet av att bo i Kungsmarken sedan september 
2002. Observationen kommer att handla om mina första intryck när jag och min sambo 
flyttade till Kungsmarken och är väldigt personligt formulerad. Sedan jag bosatte mig i 
området har jag varit mycket uppmärksam på sådant som hänt, dagligen, därför anser jag att 
den skildringen kan ge en tydlig inblick i hur det är att bo i Kungsmarken. Det kan sägas att 
jag använt mig själv som studieobjekt och försökt att analysera hur händelser i området 
påverkat just mig. Min erfarenhet uttrycks i egenskap av en boendes vardagsliv i området. 
 
3.4   Förväntade intervjuareffekter 
 
Vid telefonintervjuerna är vissa intervjuareffekter att vänta. Det är väldigt svårt att få 
förtroende för en person som när personen inte finns i synfältet, utan endast i den andra 
telefonluren. Det är även för intervjuaren komplicerat att få kontakt med respondenten då det 
inte går att tyda kroppsspråk, mimik och gester genom telefonen, då ögonkontakten saknas. 
Egen erfarenhet av att utföra intervjuer via telefon har lärt mig att presentationen är väldigt 
viktig. Med presentationen byggs respondentens förtroende för intervjuaren upp och en tydlig 
presentation förenklar ställandet av frågorna, då respondenten också får en chans att vänja sig 
vid intervjuarens tonläge, volym och tonfall. Ofta ges mer koncisa och korta svar av 
respondenten vid en telefonintervju, detta på grund av praktiska skäl. Ett telefonsamtal är 
nämligen en egen typ av samtal där turtagningen är väldigt viktig. När intervjuaren har ställt 
sin fråga vet respondenten att det nu är dennes tur att svara på frågan, och tystnaden från 
intervjuarens sida kommer att upplevas som en motivation för respondenten att bryta 
tystnaden. Något som är viktigt att tänka på är att ha färdiga frågor eller åtminstone en 
checklista för att kunna upprepa frågan vid behov. Om samma fråga formuleras olika två 
gånger så kommer respondenten förmodligen att börja känna sig förvirrad och trött och mista 
intresset för att delta. Förutom det kan det mycket bräckliga förtroendet som sakteligen byggs 
upp raseras och respondenten väljer att avbryta. Bristen på fysisk kontakt med 
intervjupersonen kommer att uppvägas genom flitigt antecknande av verbala uttryck som 
suckande, stönande, pauser, röststyrka, tonläge, harklingar osv. Detta ger intervjuaren en 
mental bild av personen som hon/han pratar med och kan gottgöra för avsaknaden av 
ögonkontakt eller möjligheten att observera gester och mimik. Något som är mycket svårt att 
avgöra över telefonlinjen är hur pass ärlig personen är mot intervjuaren. Kroppsspråket är ofta 
det som avslöjar en lögn, men även tonläge kan vara mycket avslöjande och i viss mån ge 
intervjuaren mer information än väntat. Det brukar ju sägas att förlorar man ett sinne så skärps 
de övriga, och i det här fallet har ju synen inte någon särskild funktion och därför läggs mer 
energi på att uppfatta på vad personen säger och hur hon/han säger det.  På grund av ämnet så 
är det inte omöjligt att de som intervjuas går in i en försvarsposition, då de ställs till svars för 
sina val av artiklar. Därför har jag försökt minska den effekten genom att verka mindre 
aggressiv i min frågeställning. 
 



 
 
3.5 Genomförande  
 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga när jag använt mig av de olika 
metoderna jag valt till undersökningen. De olika metoderna; diskursanalys, telefonintervjuer 
och deltagande observation redovisas separat för att ge en bra översikt över varje enskild 
metod. Jag kommer att redovisa hur datainsamlingen har gått till samt diskutera runt hur 
tolkningsarbetet och analysen av det insamlade materialet har gått till. Här kommer jag även 
att redogöra för hur jag har försökt minska intervjuareffekter.  
 
3.5.1 Diskursanalys 
 
Efter att jag hade beslutat mig för att genomföra en diskursanalys av lokaltidningarna 
Sydöstran och Blekinge Läns tidning stannade jag vid tidningarnas respektive kontor för att få 
fram antalet läsare för varje tidning.  
     Jag begränsade mitt arbete genom att endast inkludera artiklar som innehåller ordet 
Kungsmarken.74 Jag refererade artiklarnas innehåll och gjorde samtidigt en 
spontananalys.75Här försökte jag först komma underfund med vilka nyckelpersonerna inom 
diskursen som fördes i tidningen var samt med vilken deras roll var i diskursen. Därefter 
tittade jag närmare på vad problematiken som stod till grund för diskursen var och  dess 
utveckling under den valda tidsperioden 1a oktober till 1a december 2003. Tiden som följde 
tittade jag på vilka känslor som förmedlades i området bland dem som omfattades av 
diskursen och dess möjliga sociala konsekvenser. När detta grundläggande arbetet var färdigt 
började jag sammanfatta handlingsförloppet inom diskursen för att ge en översiktlig bild av 
utvecklingen.  
     Efter att jag skapat en mental bild av nyhetsrapporteringen från området, beslutade jag mig 
för att komplettera analysen. Detta gjordes genom att jämföra artiklar skrivna om 
Kungsmarken med artiklar skrivna om ett annat område med en liknande diskurs, nämligen 
Rödeby. Jämförandet mellan områdena ledde till många nya insikter som på flera sätt 
förvånade och förbluffade. Genom att utvidga analysen kunde ett större och mer vidsynt 
perspektiv tillämpas och därmed blev också resultatet mer korrekt, intressant och framförallt 
mer objektivt.  
 
3.5.2 Kvalitativ intervju 
 
När jag hade gått igenom och analyserat diskursen i de två lokaltidningarna, visade sig att 
fördelningen mellan rapporteringen från de bägge områdena Kungsmarken och Rödeby 
skiljde sig mycket åt. På grund av detta tog jag beslutet att ge tidningarna en chans att 
kommentera vad de skrivit om respektive område. 
     Jag tog alltså kontakt med chefsredaktörerna för respektive tidning över telefonen och vi 
samtalade runt ämnet, för att få klarhet i hur de hade tänkt. Detta gav mer klarhet i frågan än 
vad jag hade förväntat mig. Intervjuerna var väldigt ostrukturerade och jag hade endast ett par 
punkter som jag ville få en kommentar på. Dels var det anledningen till att Sydöstran 
huvudsakligen skrev om Kungsmarken medan BLT mest skrev om Rödeby. Jag ville också få 
ett svar på varför artiklarna ofta var inriktade på negativa aspekter. Vidare ville jag även se 
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om redaktörerna hade någon uppfattning om varför ungdomskriminaliteten i Rödeby 
uppfattas som ”bus”, medan ungdomsbrottsligheten i Kungsmarken betraktas som kriminell 
brottslighet. I bägge fallen handlar det nämligen om upprepad brottslighet och förutom att det 
under brottsrubriceringen i Kungsmarken får läggas till personrån till listan. Intervjuerna tog 
ca tio minuter till en kvart. Båda redaktörerna ställde omedelbart upp på intervjun utan att 
tveka, de uttryckte även en önskan att få läsa vad jag hade skrivit när det var färdigt. Under 
intervjun kunde jag märka att de halva tiden låg i en försvarsposition. Jag försökte lätta upp 
stämningen genom att tala relativt allmänt runt artiklarna och försöka undvika att hela tiden 
ställa svåra frågor, då jag tidigt märkte att det var ett känsligt ämne. 
 
3.5.3 Deltagande observation 
 
Vid en deltagande observation kan en forskare välja att förhålla sig på olika sätt. Dels kan 
hon/han försöka att smälta in så mycket så möjligt genom att delta aktivt i de aktiviteter som 
pågår under observationen. Sedan kan hon/han också ha en ledande funktion i gruppen, om 
resultatet ska bestå av undersökandet av hur gruppen agerar i en viss situation. Forskaren kan 
också ställa sig helt utanför det som undersöks och dras med de effekter som hans tydliga 
utanförskap får för gruppens agerande och reaktion på hennes/hans närvaro. 
     I mitt eget fall, eftersom jag inte har gjort en observation som har begränsats över tid, har 
jag hela tiden varit medverkande i observationen. Jag har med mig själv som studieobjekt 
upplevt och observerat saker som andra boende i min omgivning också upplevt och observerat 
ur ett liknande personligt perspektiv. Därför vågar jag påstå att den påverkan jag haft på 
andras agerande helt kan räknas bort från ekvationen. Jag har inte stått ut mer än någon annan 
i mängden och därför har jag heller inte påverkat resultatet i min undersökning. Min egen 
förförståelse är dock något som har påverkat vad det är jag har lagt märke till. Det som jag 
upplevt i Kungsmarken har silats genom ett ”Hjällbo-filter” som har inneburit att jag, mer 
eller mindre medvetet, har jämfört de bägge områdena med varandra. Tack vare min 
akademiska förförståelse har jag även kunnat sätta ord på det jag har sett och tolka det utifrån 
olika perspektiv, som har gett mig en kunskap som överstiger en vanlig boendes tolkning av 
det som sker i området. Men när allt kommer till kritan har min tolkningsprocess inte skilt sig 
så mycket från andra boende i området. Vi suger alla in atmosfären kring Kungsmarken och 
den stämning som råder.  
     När jag började anteckna vilka händelser jag skulle ta upp, märke jag snart att det var 
huvudsakligen negativa saker som togs upp. Det kändes inte roligt att inte ha så många 
trevliga händelser med i min observation. Allt det som hänt och allt det som sker dagligen i 
området, till trots, trivs jag. Det ger mig en motivation att se ett område så fullt av 
möjligheter. Jag älskar att sitta på bussen och höra tre-fyra språk talas samtidigt omkring mig, 
eller att höra exotiska toner från något närbeläget fönster. Det finns flera positiva aspekter 
med att bo i området.  
 
3.6  Trovärdighet 
 
När det gäller validitet tenderar diskussionen, enligt Starrin och Svensson, att behandla frågan 
om validitetskriterier för den enskilda studien. Konsekvensen av inriktningen på det enskilda 
fallet blir att diskussionen inte blir komplett. Frågan om validitet kan nämligen ställas till den 
kollektiva insatsen från vetenskapen. Kravet på validitet inom en kvalitativ studie är att den 
ska ge ett kunskapstillskott genom själva gestaltningen. En lyckad analys resulterar i ett nytt 
sätt att se på verkligheten. Det har tillkommit nya kategorier för tänkandet, begrepp, 
mekanismer eller ett nytt sammanhang som en företeelse kan relateras till som gör något 
obegripligt rimligt. När kvaliteten hos en kvalitativ studie bedöms är ett centralt kriterium 



studiens heuristiska kvalitet. Med heuristisk, menar Starrin och Svensson, i vilken 
utsträckning läsaren genom framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt 
sätt.76  
     En kvalitativ studie ska med andra ord bidra till den ackumulativa kunskapen och förändra 
läsarens sett att se på fenomenet som studerats. Ett begrepp som ofta dyker upp vid 
handledningstillfällena är bekräftelse. Vi som individer verkar ha en inneboende önskan att 
både bli bekräftade, men även för att bekräfta våra föreställningar. I mitt arbete med denna C-
uppsats har denna önskan av bekräftelse av fördomar tagits upp i andra sammanhang. Men, vi 
kan inte enbart sträva efter det resultat som bekräftar vår teori eller hypotes, utan vi måste 
vara öppna för att upptäcka andra aspekter som kommer till oss under materialgenomgången. 
Under arbetets gång har jag haft flera olika undersökningar pågående samtidigt och detta har 
förutom den tid det kostat mig inneburit en hel del ny kunskap. Jag sätter stort värde på min 
egen upptäckaranda, öppenhet och naivitet när jag genomför en studie, och ser hellre resultat 
som förbluffar än resultat som bekräftar. Jag anser att den som läser detta arbete kanske kan få 
en ny infallsvinkel till situationen i Karlskrona kommun mellan ett bostadsområde och det 
omgivande samhället. Jag har mätt det jag ville mäta, fått informationen som jag behövt för 
genomförandet av min studie och ökat min kunskap om mitt eget bostadsområde och 
integrationsarbetet i Karlskrona kommun. 
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4.   Teori 
 
I den här C-uppsatsen har jag valt att enbart utgå från en teori, mest på grund av att avsnittet 
om tidigare forskning är relativt omfattande. Jag har även försökt lägga mer kraft på den 
empiriska delen av arbetet än på ett utvecklat teorikapitel. Anledningen till att jag har valt 
Elias Etablerade och Outsiders är att det faktiskt var under tiden vi läste boken i den första 
delkursen i C-kursen som studien började växa fram i mitt sinne. Elias studie kan tacksamt 
föras över till andra sammanhang och ge ett bra exempel på hur individer i ett samhälle, ur 
maktperspektiv, stigmatiserar andra för att behålla sin egen status. 
 
4.1 Etablerade och outsiders 
 
Elias student John Scotson skrev ett examensarbete om ungdomsbrottsligheten i en förort till 
Leicester. Elias tog till sig studien, bearbetade den och arbetet resulterade i Etablerade och 
outsiders. Elias och Scotson kallade området där undersökningen utfördes för Winston Parva. 
Den ursprungliga fokusen för Scotsons studie låg på den högre frekvensen av 
ungdomskriminalitet i ett av de tre områden i samhället. Under tiden som studien 
genomfördes så utplånades skillnaden i brottsstatistiken mellan områden, men bilden av 
områdets brottsbelastning försvann dock inte. Området betraktades som ett sämre område och 
de som bodde där betraktades som sämre människor.  Därför ändrades studiens syfte till att 
innefatta en undersökning av förhållandet mellan stadsdelens tre bostadsområden. Det fanns 
inga fysiska attribut som skiljde områdena åt utåt, inte heller kunde några skillnader i 
klassammansättning, etnisk bakgrund eller andra faktorer som kunde bidra till särskiljandet i 
samhället. Tack vare detta kunde Elias fastslå att det avgörande för at förstå skillnaderna 
mellan områdena låg i deras interna organisation och deras grad av social sammanhållning. 
Grupperna som präglade varje område hade ”olika förmåga och kapacitet till integration och 
sammanhållning mellan gruppens medlemmar”.77 Elias ansåg att den etablerade gruppens 
förmåga till sammanhållning var basen för gruppens maktställning. Invånarna i det etablerade 
området bekräftade sin egen identitet genom utestängningen av de nyanlända i samhället, 
bland annat genom att utesluta dem från socialt umgänge. De nyanlända sågs som ett hot mot 
de etablerade normer, värderingar och levnadssätt som dittills präglat samhället. 
Sammanhållningen i den etablerade gruppen fungerade som en maktresurs genom vilken de 
upprätthöll skillnaderna mellan grupperna. De etablerade undvek allt socialt umgänge med 
outsiders och såg ner på dem som grupp. De enda sociala relationerna mellan grupperna 
föregick på arbetsplatsen, där skenet hölls uppe. Skvallret var nyckelfaktorn i uteslutandet av 
outsidergruppen och det rådde även ett umgängesförbud som med skvallrets hjälp såg till att 
förhållandet upprätthölls. Den etablerade gruppen tillskrev sig överlägsna egenskaper vilket 
även det hjälpte till att exkludera de andra. De nyanlända och deras bostadsområde fortsatte 
att plågas av det tidigare ryktet om brottsbelastning och sociala problem. Elias beskriver 
maktförhållandet mellan etablerade och outsiders så här. 
 

Inom varje grupp finns en moralisk hierarki; några uppträder mera moraliskt och 
korrekt än andra, följer normer, lagar och regler i större utsträckning, beter sig 
enligt kraven på kultur och ordning. Denna moraliska differentiering spelar en 
viktig roll för att etablera och upprätthålla maktskillnader. Den etablerade 
gruppen tillskriver outsidergruppen som helhet de ”dåliga” karakteristika som 
denna grupps ”värsta” del uppvisar, det vill säga uppförandet hos dess 
misskötsamma minoritet. Däremot tenderar den etablerade gruppens självbild att 
modelleras på dess mest exemplariska och välartade del, dess normsättande del. 
En del av en grupp får representera hela gruppen- och dynamiken i förhållandet 
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mellan etablerade och outsiders gör att den del som representera respektive 
grupp hämtas från de etablerades ”bästa” och från outsiders ”värsta” minoritet.78 

 
Elias menar att en grupp kan hävda en annan grupps underlägsenhet på grund av 
maktrelationen mellan grupperna. Nedvärderingen av en medlem av en viss grupp har i 
grunden ingenting med individens egenskaper eller kvalitéer att göra. Kärnan i förhållandet 
mellan en etablerad grupp och en outsidergrupp är den ojämna maktbalansen och de 
spänningar som denna föder. Samhället Winston Parva är, enligt Elias, ett empiriskt 
mönsterexempel för relationer mellan samhällsgrupper eller t o m stater. Förhållandet mellan 
etablerade och outsiders i Winston Parva är ett relativt balanserat i förhållande till t ex svarta 
och vita i USA eller Sydafrika eller t ex kastsystemet i Indien. Det enda som i regel varierar 
mellan dessa exempel är sättet som outsidergruppen stigmatiseras på och hur allvarlig 
nedvärderingen av gruppen är. Genom att stämpla en grupp med ett ”lägre värde” kan den 
etablerade gruppen behålla sin sociala överlägsenhet i samhället.79  
     Det finns olika typer av stigmatiseringar riktade mot outsidergruppen, en av dem är 
föreställningar om opålitlighet, bristande disciplin och laglöshet. En annan föreställning är att 
de endast lever för dagen, utan att ha en genomtänkt plan för sitt liv. Dessa föreställningar 
återfinns i historiska skildringar av underklassen, den tidiga arbetarklassen, i framställningar 
av fattiga människor i dag, av de amerikanska storstädernas underklass som huvudsakligen 
består av mörkhyade. Vi kan även återfinna dem i de svenska storstädernas förortsungdomar, 
främst riktade mot invandrare. Elias menar att de ”symptom” på mänsklig underlägsenhet som 
den makthavande, etablerade gruppen normalt uppfattar hos en underordnad outsidergrupp 
skapas av själva utanförskapet och det förtryck och den underordning som följer. 
Maktskillnaden blir, enligt Elias socialt och förståelsemässigt självlegitimerande. Den 
underordnade gruppen kan inte få bort stämpeln som den överlägsna gruppen tillskrivit den. 
Legitimiteten ligger alltså i den underlägsna gruppens konfirmation av den överlägsna 
gruppens föreställningar.80  
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