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5. Resultat 
 
Resultatet av undersökningen redovisas i separata avsnitt efter vilken metod som använts. 
Först kommer diskursanalysen som följs av kvalitativ intervju och sist deltagande 
observation. Under varje enskilt avsnitt beskrivs innehållet vidare. 
 
5.1   Diskursanalys 
 
Detta avsnitt påbörjas av en kort presentation av de lokaltidningar som ingår i analysen, sedan 
redogörs det för det diskursförloppet i de båda tidningarna. Efter följer en jämförelse mellan 
tidningarna, där det diskuteras kring sättet som artiklarna är skrivna på, huruvida de bidrar till 
en positiv respektive negativ  bild av området Kungsmarken och hur reportrarnas objektivitet 
eller partiskhet kan tyckas speglas i artiklarna. Det diskuteras även omkring hur tidningarna 
skiljer sig åt i deras rapportering om området. 
 
 
5.1.1 Presentation av Sydöstran och Blekinge Läns Tidning  
 
Lokaltidningarna Blekinge Läns Tidning och Sydöstran uppskattar antalet läsare till 92 0001 
samt 58000 i det geografiska område som tidningen distribueras. Eftersom de har så många 
läsare och behandlar frågor som rör Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg, Karlshamns, Mörrum 
samt Bräkne-Hoby kommun. Dessa två tidningar täcker med andra ord hela Blekinge läns 
behov av lokalnyheter.2 
    
5.1.2 Presentation av resultat 
 
Här sammanfattas de bägge lokaltidningarnas avbildande av diskursen om bostadsområdet 
Kungsmarken i Karlskrona. Citaten är hämtade från artiklar skrivna i de bägge tidningarna 
under perioden 1 oktober till 1 december år 2003. Underlaget från denna tid anser jag vara 
tillräckligt för att göra en tvärsnittsanalys av diskursen om Kungsmarken, som den framställs i 
dessa två tidningar3. För att förenkla översikten för hur diskursen behandlas i de olika 
tidningarna kommer jag att börja med Sydöstran och sedan fortsätta med Blekinge Läns 
tidning. Jag kommer här att föra ett resonemang om vilka frågor det är som tas upp i 
diskursen om Kungsmarken, vilka som personifieras i artiklarna och på vems sida journalisten 
ställer sig.  
 
5.1.3   Sydöstran 
 
Den lokala diskursen om bostadsområdet Kungsmarken har främst behandlat frågor som rör 
kriminalitet i form av överfall, personrån, skadegörelse samt de boendes växande oro. Nedan 
följer en redogörelse för händelseförloppet under oktober till december månad år 2003. 
     Den 8e oktober varnar polisen för att gå ensam i grönområdet mellan Kungsmarksplan och 
Kungsmarken. Flera ensamma män har under det senaste året överfallits och rånats av 
ungdomsgäng, därför uppmanar polisen boende att ta en annan väg hem.4 Den femtonde 
oktober skrivs det om John som blivit rånad och misshandlad i det omtalade grönområdet, 

                                                             
1 Uträknat efter antalet prenumeranter 36800 med ett genomsnitt på ca 1-5 läsare per hushåll. 
2 Informationen kommer från muntliga källor (anställda vid tidningarnas kontor i Karlskrona) 
3 Det finns dock en möjlighet för att tidsramen kommer att utvidgas något, men kommer som mest att omfatta 
två månader, från 1a oktober till 1a december. 
4 Anna Börje (2003-10-08), ”Farlig plats att gå ensam på”, Sydöstran  
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som polisen nu varnar de boende för. Mannen i artikeln har beslutat sig för att flytta in till stan 
eftersom han inte längre känner sig trygg i området. I artikeln skrivs det även att arbetarna 
från affärsverken som vid tillfället höll på med installation av värmeledningar i området, inte 
längre tilläts arbeta ensamma i området.5 Nästa dag proklamerar anställda på äldreboendet 
Kungshöjden att de har fått nog av att känna rädsla när de ska gå hem från jobbet om kvällen. 
De kräver att någonting görs åt situationen i området.6 
     Bostadsbolaget Karlskronahem skickade för en tid sedan ut en enkät till 600 av de 
sammanlagt ca 3500 boende i området.7 Drygt 50 %8 uppger i enkätens svar att de känner sig 
otrygga och inte vågar gå ut på kvällarna. Detta ledde till att Karlskronahems vd, Ingrid 
Ljungkvist beslutade att låsa trappuppgångarna i Kristallen och Månstenen samt att placera ut 
ett antal vakter i området för nattpatrullering.9 En tydlig ökning av uppsägningar inom 
området har noterats av Karlskronahem, detta tros vara till följd av att boende i området 
känner sig otrygga. Detta är en av motiveringarna för beslutet att verkställa dessa åtgärder. 
     Den 17e oktober publicerades fem artiklar om Kungsmarken. Mycket blandade meningar 
kom fram i diskursen, där personer på båda sidorna av konflikten, det vill säga de som vill 
tona ner problematiken runt Kungsmarken och de som vill uppmärksamma den ytterligare. De 
insatser som görs i området betonas och krav ställs på ökat ansvar från föräldrarnas sida. Ett 
budskap från en artikel går ut på att det inte finns någon anledning att känna oro eller vara 
rädd för att gå ut om kvällarna. Ett annat mycket annorlunda budskap kommer från ett 
brottsoffer som har blivit hotad med kniv och som inte längre vågar gå ut själv på grund av 
ungdomsgänget, den s.k. ”Kungsmarksmaffian” som härjar i området.10 Det diskuteras 
omkring grönområden och buskage i området och huruvida det kan vara inbjudande till 
överfall, där det råder stor oenighet bland både offentliga personer och boende i området.11 
Karlskronahems vd Ingrid Ljungkvist försvarar sitt beslut att placera vakter i området, men 
beslutet kritiseras starkt av Polisinspektör Lennart Hansson som även är ordförande i 
Hyresgästföreningen.  Han förvånas och förargas över att så få personer ska förstöra allt det 
positiva arbete som lagts ner på att göra Kungsmarken till ett trevligt område. Han pekar även 
på något som är väldigt centralt i den här diskursen, nämligen att de flesta inte är rädda för att 
gå ut på kvällen, men att det som är det är de som uppmärksammas och får höras och synas. 
Hansson tror även att detta kan understödja nazisternas röstskördande i området, då många av 
rösterna de fick i det sista valet kom just från boende i Kungsmarken.12 
     Nästa dag skrivs det om vakternas första natt i Kungsmarken. Både en brand på 
fotbollsplanen och sabotage har förekommit, sammanlagt inträffade tre incidenter under en 
och samma natt. Även i denna artikel försvarar Ingrid Ljungkvist sitt beslut med en 
hänvisning till att hon har fått uppskattat stöd från bland annat politiker. Hon säger, att hennes 
bild inte skiljer sig från socialens, polisens eller hyresgästföreningens bilder av området, men 
att hon vågar tala om saken till skillnad från frontfigurerna i dessa instanser. Det diskuteras i 
artikeln även om oroligheten under första patrullnatten kan bero på att vakternas närvaro 
provocerat fram beteendet hos ungdomarna.13 
     Den 20e oktober låter sig lokala röster höras i diskursen om området. Hyresgästföreningen 
gör ett försök att lyfta fram den positiva sidan av området. Även här kommer åsikten om att 
bilden som skapas av området genom lokalpressen är orättvis och partisk fram. De boende 
                                                             
5 Måna Söderström (2003-10-15), ”Nu flyttar jag till stan”, Sydöstran 
6 Donald Holmgren (2003-10-16), ”Vårdpersonal vågar inte gå ensamma”, Sydöstran  
7 Det var ca 70 % av de tillfrågade som svarade på enkäten som skickades ut av Karlskronahem. 
8 BLT uppger att 55 % svarade att de känner sig otrygga och inte vågar gå ut på kvällen. 
9 Måna Söderström (2003-10-16), ”Karlskronahem placerar ut vakter i Kungsmarken” Sydöstran 
10 Ibid. (2003-10-17), ”Lena knivhotad och bosatt i Kungsmarken”, Sydöstran 
11 Lottie Håkansson (2003-10-17), ”Hugg ner träd och skapa kaféer istället”, Sydöstran 
12 Lottie Håkansson (2003-10-17), ”Vansinnigt med vakter”, Sydöstran 
13 Ibid. (2003-10-18), ”Bränder och sabotage under första vaktnatten på Kungsmarken” Sydöstran 



 3 

som kommer till tals uttrycker en frustration över att de personer som väljer att kritisera 
området oftast inte vill gå ut med sitt namn, utan är anonyma.  De anser att området inte har 
högre kriminalitet än andra områden, men ändå pekas ut som det värsta området i Karlskrona. 
De säger även i artikeln att de inte är rädda att gå ut på kvällen. De uttrycker en större rädsla 
för missbrukare på drift, än ungdomarna, eftersom de åtminstone är trevliga på tu man hand.14  
     Lennart Hansson uppmanar, samma dag till en kamp mot rasismen, som han anser, är det 
största problemet i området. Han påpekar, att ungdomskriminalitet är något som förekommer i 
minst lika stor utsträckning i t ex Rödeby, men att problemen förstoras därför att de 
förekommer i Kungsmarken. Detta används, menar han, i sig av rasisterna för att sprida deras 
propaganda. Ungdomar i området uttrycker i artikeln att det råder brist på sysselsättning under 
kvällstid för ungdomar och vill gärna se fler aktiviteter i framtiden. En av ungdomarna väcker 
en mycket viktig fråga nämligen varför folk reagerar negativt när han säger att han kommer 
från Kungsmarken. Peter Kjällkvist som arbetar med integrationsfrågor i region Blekinge 
konfirmerar att även han fick negativa reaktioner på att han skulle flytta till området.15 
     Den 28e oktober kräver småbarnsföräldrar i området att någonting görs åt våldet i 
Kungsmarken. De vågar inte längre låta sina barn leka själva på lekplatsen. De uttrycker en 
känsla av maktlöshet och är kritiska mot att ingenting görs för att förbättra situationen. Våld 
mot ungdomar och barn tas upp som mycket allvarliga problem som måste åtgärdas.16 Samma 
dag kommer ett svar på artikeln från Ingrid Augustinsson som försvarar det arbete som redan 
görs i området och uppmuntrar med att extra insatser ska sättas in för att få bukt med 
problemet. Hon sympatiserar med småbarnsföräldrarna och säger sig förstå deras oro, men 
försäkrar att situationen ska bli bättre. Augustinsson ger även medhåll för Karlskronahems 
beslut att sätta ut vakter.17  
     Den 30e oktober framläggs nya positiva lösningar på problemet samt ett försvarande av de 
insatser som redan görs i området. Ann-Katrin Olsson, som är ”Kungsmarkssamordnare”, dvs. 
den person som ska samordna insatser i området för att försöka bryta upp våldsspiralen och få 
stopp på vandaliseringen, presenteras i tidningen. De nya lösningarna hon talar om är kultur 
och idrott. Hon ser även en möjlighet för vuxna invandrare att få mer kontakt med svenskar 
genom deras barns gemensamma hobbys.18 
     Den 31a oktober skrivs det om de nya postboxarna som ska installeras i Månstenen samt 
om  protestyttringen mot installationen. De boende är inte nöjda med boxarna och menar att 
de inte är godkända enligt postens kriterier och lätt kan brytas upp. Detta skildrar på ett 
mycket intressant sätt de boendes misstänksamhet mot inte bara den generella hotbilden av 
ungdomar på drift i området, utan även mot boende i samma trappuppgång, eftersom portarna 
numera är låsta.19  
     Ungefär i mitten av november20skriver tidningen om en ny bönesal för muslimer i 
Kungsmarken. Under fastemånaden Ramadan har den gamla gymnastiksalen i 
Kungsmarkenskolan fått tjäna som moské för troende muslimer i Karlskrona. Islamiska 
kulturföreningen är intresserad av att hyra den mer permanent. Gymnastiksalen rymmer 
många förväntningar hos kulturföreningen som inte bara vill använda den som bönesal utan 
det ska också finnas plats till en ungdomsavdelning och ett islamiskt bibliotek. Även 
kvinnorna vill ha en sidoorganisation i lokalen. Mats Johansson kommunalråd och ordförande 
för integrationsberedningen ställer sig positiv till förslaget att hyra ut gymnastiksalen och 

                                                             
14 Ibid. (2003-10-20), ”Sprit och skitsnack största problemet” Sydöstran 
15 Ibid. (2003-10-20), ”Vi måste kämpa mot rasismen” Sydöstran 
16 Måna Söderström (2003-10-28), ”Vi vågar inte släppa ut våra barn att leka” Sydöstran 
17Lottie Håkansson (2003-10-28), “Vi bryr oss – men både proffs och frivilliga insatser behövs”. Sydöstran 
18 Hans Bülow (2003-10-30), ”Kulturen och idrotten ska få slut på våldet” Sydöstran 
19 Måna Söderström (2003-10-31), ”Protester mot postfack på Kungsmarksvägen” Sydöstran 
20 exakt datum saknas på tidningens hemsida, ska dock kompletteras med exakta datum och korrekt referens. 
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även på sikt kanske låta föreningen köpa lokalen. Det är vissa praktiska aspekter som ska tas 
hänsyn till innan beslut ska tas.  
Den 24e november publiceras ett reportage om en kvinna från Karlskrona som har konverterat 
till Islam. Artikeln är inte direkt kopplad till området Kungsmarken men däremot till 
Islamiska kulturföreningen som kvinnan är sekreterare i, därför anser jag det nödvändigt att ta 
med artikeln. Det beskrivs hur kvinnan hittat den saknade pusselbiten i Islam och konverterat 
för tre år sedan. Hon arbetar just nu med bildandet av en kvinnoförening i Karlskrona.21 
 
5.1.4   Blekinge Läns Tidning 
 
Den 16e oktober skrivs det om hur en 31-årig man knivhotar sin dotter. Ungefär 20 poliser 
befann sig på plats och till slut lyckades en förmedlare, tolk och mannens fru att få honom att 
ge upp. 22 
     Den 17e oktober skrivs det om Karlskronahems utplacering av vakter i området. Många i 
området känner sig otrygga enligt den enkät som skickades ut till de boende i området. Därför 
sätts alltså två vakter från Securitas ut kvällstid. 23    
Samma dag uttalar sig även kommunalrådet Mats Johansson om situationen i Kungsmarken. 
Många boende har vänt sig till honom för att något måste göras. Han säger att det inte är 
acceptabelt att så många ska behöva känna sig oroliga, men betonar att det är viktigt att 
berätta att det redan nu görs något åt situationen.24 Samma dag åker BLT till Kungsmarken 
för att intervjua de boende om otryggheten. Åsikter som förmedlar rädsla för att gå ut om 
kvällen kommer från vissa medan andra tycker att området är lugnt.25  
     Den 18e oktober skrivs det om en boende i området och hans hemska upplevelse ett år 
tidigare. Jalal Albadrans ettårige son rövades bort i fjol. Han ser dock händelsen som en 
handling utförd av en förvirrad, drogpåverkad man, som inte representerar området. Han 
berättar vidare att han trivs i området och inte känner sig otrygg på något vis.26 
     Efter dessa artiklar dröjer ett tag innan nästa artikel dyker upp den 30e oktober. En pojke 
var nära att bli överkörd vid Kungsmarksvägen, tack vare oansvariga bilförare.27  
     Nästa dag får vi ta del av familjen Alhilfi, som festar efter solnedgång, i den muslimska 
fastemånaden Ramadan. Här beskrivs ingående de muslimska traditionerna i samband med 
fastemånaden och Islam ges ett humanistiskt drag.28 
     Den 13 november kommer nästa artikel som tyvärr inte är lika positiv som den tidigare. En 
familj berättar om hur de var tvungna att flytta ifrån Kungsmarken, när deras son inte ville gå 
med i ungdomsgänget. Sonen trakasserades av jämnåriga gängmedlemmar som ville rekrytera 
honom till gänget. Familjen uttrycker att polisen gjort vad de har kunnat för att hjälpa dem, 
men att det har gått för långt. Även närpolisen Sture Nilsson uttalar sig om ungdomarna och 
säger att deras specialitet är våld i form av misshandel, personrån och hot.29  
     Karissa Hamptons tråkiga erfarenheter med Trion tas upp två dagar senare den 15e 
november och fastän artikeln inte är direkt relevant till Kungsmarken, följer den ändå 
diskursens tema om osäkerhet i området, då Karissa i intervjun uppger att hon dels inte ville 
bo i Kungsmarken och att hon vid två tillfällen blivit förföljd av killar i området. Hon 

                                                             
21  
22 Pernilla Östlund (2003-10-16), ”Pappan knivhotade sin dotter” Blekinge Läns Tidning 
23 Helle Larsen (2003-10-17), ”Två vakter placeras ut” Blekinge Läns Tidning 
24 Helle Larsen (2003-10-17), ”Inte acceptabelt att många är oroliga” Blekinge Läns Tidning 
25 Helle Larsen (2003-10-17), ”Både trygghet och rädsla i området” Blekinge Läns tidning  
26 Johan Andersson (2003-10-18), ”Hans son rövades bort” Blekinge Läns Tidning 
27 Pernilla Östlund (2003-10-30), ”Två bilar nära köra på sonen Emil, 4 år” Blekinge Läns Tidning 
28 Björn Håkansson (2003-10-31), ”Fest vid mörkrets inbrott” Blekinge Läns Tidning 
29 Simone Hansen (2003-11-13), ”Gäng tvingade familj att flytta” Blekinge Läns Tidning 



 5 

beskriver även lägenheten i området som den ”illaluktande och äckliga ettan”.30 Detta kan ses 
som relevant tack vare att det bidrar till en negativ bild av området och därför beslöt jag att ta 
med artikeln även om dess bidrag i analysen kanske blir mindre. 
     Den 15 november skrivs det även om den enkät som lärare på Sunnadalsskolan fått fylla i 
som handlar om deras arbetsmiljö. Över 80 % av lärarna ska enligt undersökningen uppleva 
att de riskerar att utsättas för våld på skolan. Rektorn menar att lärarna missuppfattat frågorna, 
därav det chockerande resultatet. Lärarna trodde att frågan handlade om hot och våld mellan 
barnen. Alltså inte att hotet skulle vara riktat mot lärarna själva. Enkäten som konstruerats av 
Arbetsmiljöverket, var enligt rektor Ulla Ståhl flummig och vissa frågor ställdes flera 
gånger.31 
     Den 18e november skriver tidningen om Islam i Karlskrona. Ungefär 1500 muslimer bor i 
Karlskrona och att samlas till bön är ett viktigt inslag i de islamiska traditionerna, skriver 
tidningen. Islamiska kulturföreningen har hyrt den gamla gymnastiksalen under Ramadan och 
är intresserade av att ta över lokalen för att göra den till en islamsk mötesplats. Dörren sägs 
vara öppen för alla, oavsett vilken religion man tillhör, om personen vill lära sig något om 
muslimska traditioner, historia och kultur. Abdul Rahman Tamarji är ordförande för Islamiska 
kulturföreningen och han beskriver lokalens framtida användning som allsidig. Lokalen ska 
rymma fler aktiviteter än bönestunden.32  
     Mats Johansson beskrivs av Sydöstran som positiv till att den Islamiska kulturföreningen 
får ett aktivt fäste i kommunen. Han tycker att det är spännande att föreningen vill öppna 
dörrarna för Karlskronaborna och bjuda på sin kultur och traditioner. Mats Johanssons roll 
som ordförande i integrationsberedningen gör honom också positivt ställd till en islamisk 
förening i gymnastiksalen. Han ser projektet som en fas av integrationsarbetet.33 
 
5.1.5    Diskussion om skillnader och likheter i de olika tidningarna 
 
Här följer en diskussion om de bägge tidningarnas skillnader i fråga om objektivitet, etik, 
kvalitet samt huruvida de kan ses som bidragande till en negativ samt en positiv bild av 
området. 
     Mängden publicerat material är det första som slår mig. Sydöstran har skrivit drygt dubbelt 
så många artiklar om Kungsmarken under den utvalda perioden i jämförelse med BLT. Båda 
tidningarna har skrivit om den växande oron hos de boende och om enkäten som skickats ut i 
området. Det som kan sägas om tidningarnas rubriker är att det verkar som om BLT har tänkt 
ett steg längre för att skildra både de som är oroliga och känner sig otrygga och de som trivs 
och inte oroar sig alls. Sydöstran har haft flera artiklar där rubrikerna har varit mycket 
överdrivna. Ett exempel på detta är ”Lena knivhotad och bosatt i Kungsmarken” eller 
”Bränder och sabotage under första vaktnatten i Kungsmarken”. De är båda två väldigt 
slagkraftiga och ligger professionellt på kvällspressnivå i min mening. Anledningen att det är 
viktigt att se på hur rubrikerna ser ut är att många läsare kanske endast bläddrar igenom 
tidningen och läser just rubrikerna. Om då rubriken är missvisande eller överdriven påverkar  
den läsares uppfattning om området i negativ riktning. Därför är rubriker, liksom försättssidan 
och löpsedeln av tidningen, en aspekt av det som kan påverka även de som inte annars följer 
debatten runt området i artiklarna. 
     Det är ett fåtal artiklar där Kungsmarken omnämns på ett positivt sätt, det handlar om 
firandet av Ramadan, den muslimska fastemånaden och tankarna runt en permanent 
bönesal/moské i Kungsmarkenskolans gamla gymnastiksal. Ett reportage har också gjorts om 

                                                             
30 Thomas Cedergren (2003-11-15), ”Trion har övergett mig” Blekinge Läns Tidning 
31 Andrea Jilder (2003-11-15), ”Åtta av tio lärare räds våld på jobbet” Blekinge Läns Tidning 
32 Simone Hansen (2003-11-18), ”Allah förenar flera olika nationaliteter” Blekinge Läns Tidning 
33 Simone Hansen (2003-11-18), ”Öppen för islamisk kultur i Karlskrona” Blekinge Läns Tidning 
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en svensk kvinna som konverterat till Islam. Det fanns på det hela i övrigt få artiklar, förutom 
dessa, som enbart speglade en positiv bild av området. De artiklar där personer från området 
fick komma till tals skildrade både personer som kände sig otrygga och personer som kände 
sig säkra nog för att gå ut på kvällen. Här har dock BLT lyckats lite bättre med att rubricera 
sina artiklar på ett positivt sätt, där jag annars kan känna att Sydöstran inte riktigt klarar av att 
ge utrymme för de personer som inte känner sig otrygga. Från Sydöstrans håll överdrivs 
situationen istället åt det negativa hållet och tidningen bidrar, i min mening, till att skapa en 
hotbild av det kriminella ungdomsgänget i området. I fallet med kvinnan som blivit 
knivhotad, framställs gärningsmannen som en hånleende sadist, som drivs av hennes rädsla. 
Visst ska denna kvinna få uttala sig om vad som hänt, men reportern verkar på det hela ha 
pusslat ihop artikeln utav olika citat som får området att verka som ett paradis för kriminella 
ungdomar. I artikeln uppger kvinnan att hon hört dem ropa ”Kungsmarken är vårt” på 
fotbollsplanen och på ett uppgivet sätt hade hon senare sagt att det nog är så. Hur kan kvinnan 
t ex vara så säker på att det var samma ungdomsgäng som överföll henne, eller på att det 
överhuvudet var tal om ett ungdomsgäng alls? En nypa kritisk journalism skulle inte skada. 
Det är en väldigt dramatiskt framställd artikel som nog borde ha lästs igenom innan den 
skickats till pressarna. Ett annat exempel på dramatiska artiklar ur Sydöstran är den som 
skildrar Kungshöjdens anställdas otrygghet. Artikeln slutar med ett direktcitat från en av de 
anställda ”Det är fasansfullt”. Det känns väldigt överdrivet och bidrar definitivt till att skapa 
eller bekräfta hotbilden i området. Om citatet kommit i mitten av artikeln hade den nog inte 
väckt lika stark reaktion, men i slutet ger den en överdriven dramatisk finish. En annan artikel 
”Nu flyttar jag till stan” behandlar en boendes olyckliga öde, då han blev överfallen. Han har, 
trots att han tycker om området, bestämt sig för att flytta därifrån, därav titeln. Artikeln 
avslutas med orden ”Rädslan, otryggheten och skräcken delar han med många”. Det är väldigt 
många starka ord på en gång. Handlar det verkligen om skräck, kan jag fråga mig. Mer än två 
tredjedelar av artiklarna publicerade i Sydöstran handlar om de boendes oro och känsla av 
otrygghet på ett eller annat sätt. Men det bör också tilläggas att det finns artiklar som är 
positiva ur andra aspekter, om vi bortser från skapandet av hotbilden. De artiklar jag pratar 
om är där myndigheter och personer i området får belysa det som är positivt och det som görs 
i området. Det är mycket viktigt att dessa personer får ta sin plats och synas utåt, inte minst 
för att försäkra de boende om deras framtida säkerhet. Skildrandet av rasismen i området är 
också mycket bra, eftersom det faktiskt är det som i verkligheten bekämpas. Det går ju inte att 
bortse från att många röster till det främlingsfientliga partiet kom från området. Därför är det 
väldigt bra att denna aspekt belyses från olika håll och tas på allvar. Diskursen och den dialog 
som kan märkas mellan bland annat Karlskronahems VD och Lennart Hansson är väldigt 
intressant att följa.   
     I BLT ser det väldigt annorlunda ut. Det är där bara 3 av 11 sammanlagt artiklar som direkt 
har att göra med otryggheten hos de boende34. En av artiklarna skiljer sig mycket från de 
andra. Den berättar om en familj med utländsk bakgrund som har råkat illa ut på grund av att 
deras son inte har velat gå med i det omtalade ungdomsgänget. Familjen tvingades flytta från 
området, men besväras än idag av deras trakasserier. Denna artikel skildrar debatten från ett 
håll som tidigare inte kommit fram, nämligen konflikten invandrarbarn emellan. Konflikten 
mellan de som vill förstöra och de som inte vill vara med på det.  
     I den andra artikeln som skildrar otryggheten i området i BLT får både boende som är 
oroliga och de som tycker att det är lugnt i området komma till tals på lika villkor. Här 
kommer bland annat anställda på Kungshöjden till tals igen och igen skildras extrema rädslor 
som kan tyckas ha mycket lite gemensamt med verkligheten i området. Ett citat som skildrar 
det väl kom i samband med att en av de anställda berättade om när de fick besök av bråkiga 
ungdomar i trappuppgången. Då lät det så här: ”Men jag öppnade inte dörren. Då hade jag 
                                                             
34 Här avses den otrygghet som upplevs på grund av ungdomskriminaliteten 
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inte stått här idag.” Den intervjuade var Birgitta Jonskog. De anställda fruktar alltså mer eller 
mindre för sina liv. Hur de har byggt upp sin egen hotbild skulle vara intressant att veta, 
eftersom den är så pass extrem. De anställdas åsikter blandas dock på ett bra sätt med andra 
boende i området som känner sig säkra och trivs. En kvinna berättar hur ungdomarna håller 
upp dörren för henne när de ser att hon kommer med rollatorn. Hon påpekar att den bilden av 
Kungsmarken också måste komma fram, en åsikt hon delar med andra boende som vill lyfta 
upp det positiva med området. En annan artikel om lärarna på Sunnadalsskolan kan också 
vara intressant i den här aspekten. Lärarna svarade på en enkät från Arbetsmiljöverket i 80 % 
av fallen att de upplever att de riskerar att utsättas för våld på skolan. Det hela handlade dock 
om ett missförstånd pga. otydligheter i enkätens utformning. Lärarna trodde att det handlade 
om hot och våld mellan barnen och inte om deras egna upplevelser. 
     Det råder viss skillnad tidningarna emellan när det gäller huvudpersonerna som deltar i 
diskursen i tidningarna. I Sydöstran är det samma personer som framstår tydligt, nämligen 
Karlskronahems VD Ingrid Ljungkvist, Lennart Hansson (närpolis och ordförande för 
Hyresgästföreningen) och Peter Kjällkvist (integrationssamordnare i region Blekinge). Dessa 
tre personer låter sig höras vid ett flertal tillfällen under undersökningsperioden. I slutet på 
oktober kommer en ny personlighet in i diskursen i form av ”Kungsmarkensamordnaren” 
Ann-Katrin Olsson. Även kommunalrådet Mats Johansson har uttalat sig om situationen i 
området vid ett tillfälle. Ingrid Ljungkvist är den som tar situationen mest på allvar, hon 
framställs dock ofta som urskuldande och försöker ursäkta sina egna beslut genom att 
framföra att hon har stöd på t ex politikerhåll. Lennart Hansson framstår som den som på alla 
sätt vill avdramatisera problematiken och framhäva det positiva i området. Peter Kjällkvist 
finns med i två artiklar och försöker att framhäva att fler aktiviteter för ungdomar behövs i 
området. Han är även en av dem som anser att buskage inbjuder till överfall. Han är själv, 
liksom Lennart Hansson, boende i området. Han är som många andra, förvånande nog, rädd 
för att gå ut ensam på kvällen. Men som han påpekar gäller detta inte bara i Kungsmarken, 
utan, som han själv uttrycker det, i hela Sverige i områden som är mörka och har dålig sikt. 
Detta var något som förvånade mig mycket när jag läste artikeln. Han kämpar för att få 
Tekniska förvaltningen att rensa upp bland buskarna i området, för att skapa en trygg miljö 
för de boende och förmodar jag för sig själv.  
     Boende i området har, som tidigare nämnts, fört fram sina åsikter på olika tidspunkter. De 
grupper som verkar känna sig mest hotade är äldre människor samt småbarnsföräldrar. De 
sist- och förstnämnda har kritiserat myndigheterna som är inblandade i problematiken kring 
området och krävt att någonting görs åt situationen. I BLT har bland andra Mats Johansson, 
Ingrid Ljungkvist, Imamen Aboud Sleiman och ordförande i Islamiska kulturföreningen 
Abdul Rahman Tamarji kommit till tals, liksom i Sydöstran. Eftersom Sydöstran dock valt att 
fokusera mer på området så kommer givetvis många fler personer till tals. Båda tidningarna 
har dock låtit de boende komma till tals i större eller mindre omfattning. 
     När jag sökte efter artiklar om Kungsmarken i november månad på BLT: s hemsida, 
hittade jag en artikel som jag först funderade på vad den hade med Kungsmarken att göra. 
Artikeln handlade om Karissa Hampton som har fått en mindre trevlig upplevelse i Sverige 
när hon gick med i fotbollsklubben Trion. Det som dock är intressant är hur hon beskriver 
Kungsmarken. Hon säger att det inte är säkert, att hon blivit förföljd av män vid två tillfällen. 
Vidare beskriver hon lägenheten som klubben arrangerat åt henne som den ”illaluktande och 
äckliga ettan”. Jag kan inte fullt förstå vad detta har med resten av artikeln att göra och det var 
troligen det bristande sammanhanget som gjorde att jag reagerade. Visst är det relevant att 
hon inte har fått välja var hon ville bo, men beskrivningen av lägenheten verkar en aning 
onödig att ta med. Därför kan jag ifrågasätta reporterns motivation till detta. Formuleringen är 
också intressant; ”Hampton har under sina åtta månader i Sverige bott i Kungsmarken. Mot 
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sin vilja”. Även här känner jag att reporterns ordval är mycket tvivelaktigt. Denna artikel 
kommer från BLT, förvånande nog. 
Sammanfattningsvis anser jag att BLT: s rapportering från området är mer objektiv och 
speglar tidningens satsning på kvalitet snarare än kvantitet som i Sydöstrans fall. Men alla 
mynt har två sidor och nog kan jag tycka att Sydöstran, reportrarnas bristande objektivitet och 
överdrivelser till trots, har skildrat diskursen och problematiken mer ingående än BLT. 
Artiklarna är ofta mycket enkelspåriga och i vissa fall uttryck för sämre journalism. Vid flera 
tillfällen framstår reportern endast som ett medel för den intervjuade att uttrycka sig direkt till 
opinionen. Det går inte, i vissa artiklar i Sydöstran, att urskilja någon form av objektivitet 
eller källkritik hos reportern. I BLT går det däremot att märka att de artiklar som publicerats 
har genomgått en kontroll.   
     Att det skrivs så få artiklar som ger en positiv bild av området är givetvis tråkigt, men det 
påpekas ändå ibland att det fortfarande finns de som trivs och minsann vågar ge sig ut efter 
mörkrets inbrott. Det känns även roligt att det finns personer som visar att det finns trevliga 
ungdomar i området och därmed att inte alla invandrarungdomar är rötägg som är färdiga för 
att tvångsförflyttas. Det är nämligen bildandet av fördomar som är det som jag ser som den 
allvarligaste möjliga konsekvensen av diskursen, när den blir för enkelriktad och endast 
belyser det negativa. Vad som slog mig mest vid genomgången av artiklarna var att det inte 
fanns någon ”normal” rapportering som inte hade med problematiken att göra. Av 
sammanlagt 31 artiklar var det endast 6 artiklar i tidningarna som kan beskrivas som 
”normala”. Givetvis bidrar bristen på positiva artiklar om området även till en negativ bild. 
Kan det vara att det inte finns någonting positivt att rapportera om? Råder det kanske en 
fullkomlig brist på sysselsättningsmöjligheter i Kungsmarken? Enligt vissa av de artiklar som 
publicerats är det så. Ungdomarna går och slår dank därför att fritidsgården är stängd pga. 
skadegörelse. Det talas om att pojkgrupper ska startas och kultur och idrott ska bryta upp 
våldsspiralen i området. Ja, kanske är det så att det råder brist på sysselsättning för ungdomar 
och vuxna i området.  
     I beskrivningen av metoden diskursanalys, tog jag upp Svallfors tre arketyper som han 
delade in de olika artiklarna i. Dessa tre olika arketyper av artiklar, speglar relationen mellan 
journalisten och de intervjuade. Den första arketypen ”Experten slår larm” återfinns sällan i 
lokaltidningarnas diskurs om Kungsmarken. När det förekommer handlar det ofta om att reda 
ut missförstånd eller att upplysa om situationen i området. Journalisten ställer sig i denna typ 
av artiklar på samma nivå som experten som i diskursen om Kungsmarken har bestått av olika 
personer. För att nämna några så förekommer Karlskronahems VD ofta i denna typ av 
artiklar. Andra som vid upprepade tillfällen får komma fram är Lennart Hansson, 
hyresgästföreningens ordförande och närpolis i området. Den andra arketypen ”Politiskt 
utspel” kan inte hittas i det tvärsnitt under den utvalda fältperioden. Den tredje arketypen ”Vi 
här nere- de där uppe” återfinns ofta i Sydöstran och består ofta av kritik riktad mot olika 
instanser i samhället som behandlar frågor som rör Kungsmarken. De är ofta av dramatisk 
natur och pekar på ett missförhållande där den lilla människan kommer i kläm i byråkratins 
käftar. De artiklar som beskriver de boendes rädsla faller inom denna arketypen av artiklar. 
Svallfors skriver att den sista arketypen ofta återfinns i kvällspressen och är mer sällsynta i 
morgonpressen. 
Något som tagits upp i ett par artiklar är att det statistiskt sett inte händer mer i Kungsmarken 
än i t ex Rödeby. Av denna anledning har jag avgjort att en diskursanalys endast baserad på 
artiklarna som publicerats om Kungsmarken, inte är tillräcklig. Detta därför att allt har ett 
kontextuellt sammanhang. Det jag hittills har gjort i mitt arbete, är att jag har plockat ut alla 
artiklar om Kungsmarken och tittat kritiskt på innehåll, objektivitet osv. utan att sätta detta i 
relevans till andra aspekter. Vad som nu återstår att göra är att hitta något att jämföra det 
insamlade materialet med, i detta fall har jag alltså valt att skaffa mig en uppfattning om hur 
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ett annat problemområde beskrivs i tidningarna. Om det skulle visa sig att artiklarna 
publicerade om Rödeby skiljer sig avsevärt från dem som publicerats om Kungsmarken, då 
kan det börja dras några slutsatser. Utan denna jämförande analys kan jag alltså endast 
uttrycka mig om hur tidningarna skriver artiklarna om området, hur mycket de skriver och vad 
de skriver. Vad jag däremot inte kan uttrycka mig om är huruvida deras beskrivning av 
området på något sätt kan uppfattas som orättvis. För att kunna avgöra det måste jag jämföra 
med en annan liknande diskurs om ett liknande område. Därför blir nästa steg att titta närmare 
på hur rapporteringen från Rödeby ser ut och huruvida det finns skillnader i rapporteringen 
från de bägge områdena. Nästa avsnitt redogör för hur jämförelsen ska gå till. 
      
5.1.6 Jämförelse av lokalpressens framställning av  
            Kungsmarken respektive Rödeby 
 
För att sätta tillbaka diskursen om Kungsmarken i sitt kontextuella sammanhang, kommer jag 
här att göra en jämförelse mellan detta område och Rödeby. Anledningen till beslutet att välja 
att jämföra Kungsmarken med Rödeby är baserat på ett tidigare uttalande av Lennart 
Hansson, där han sade att det statistiskt sett inte händer mer i Kungsmarken än i Rödeby. 
Detta anser jag vara tillräcklig motivation för mitt val. 
     Eftersom jag redan har bildat en uppfattning om hur Kungsmarken framställs i 
lokalpressen, kommer jag i fortsättningen att fokusera på framställningen av Rödeby. Jag 
kommer att ta hänsyn till samma aspekter som vid analysen av artiklarna om Kungsmarken, 
men jag kommer inte att lägga ner lika mycket tid på analysen av dessa artiklar. Jag kommer 
att börja med att jämföra antalet artiklar som skrivits, sedan fortsätter jag med att bedöma 
huruvida dessa artiklar kan ses som negativa eller positiva för områdets image. Jag kommer 
att titta på sättet de är skrivna på samt leta efter skillnader mellan sättet att skriva om Rödeby 
respektive Kungsmarken. Artiklarna kommer liksom de skrivna om Kungsmarken att letas 
fram ur tidningarnas arkiv på hemsidorna.  
 
5.1.7 Resultat 
 
När jag gick in på tidningarnas hemsidor och började leta i arkivet fick jag en rejäl 
överraskning. I Sydöstran publicerades under perioden 1a oktober till 1a december 
sammanlagt sex artiklar om Rödeby, varav endast två handlade om ungdomskriminaliteten. I 
BLT publicerades sammanlagt 31 artiklar under samma tidsperiod, varav 15 handlade om 
ungdomskriminaliteten eller ”buset” i området. Jämförelsevis publicerades det i Sydöstran 19 
respektive 12 artiklar i BLT om Kungsmarken under samma period. Med andra ord skiljde sig 
rapporteringen av de båda områdena mycket till antal och innehåll. 20 av de 37 artiklar som 
publicerades om Rödeby i perioden var av positiv karaktär och hade inte med diskursen om 
ungdomskriminaliteten i området att göra. Av de artiklar som handlade om Kungsmarken var 
6 av sammanlagt 31 artiklar av positiv natur. Det är ett minst sagt skrämmande resultat. Vad 
som är intressant är att Sydöstran visat lika lite intresse för Rödeby som BLT visat för 
Kungsmarken.  
     Innehållet i artiklarna i BLT består av beskrivelser av ”buset” i Rödeby. Från flera olika 
håll krävs det hårdare tag mot ungdomsbrottsligheten, de inblandade ungdomarna, som är 
mellan 15 och 17 år, och deras föräldrar måste inse allvaret i situationen. Silkesvantarna ska 
av och även 16-åringar ska nu åtalas för sina brott som handlar om allt från misshandel, 
stölder, rån och inbrott. I många fall handlar det om upprepad brottslighet. Brotten sker oftast 
på helger och under kvällstid. Den 10e november har ungdomarna riktigt gått bärsärk och 
totaltförstört två av Swebus bussar och delar av Rödebyskolan, bland annat cafeterian. 



 10 

Skadorna uppkommer till ett värde av en halv miljon. BLT redogör i fullo för de händelser de 
har rapporterat i området under hösten, och listan är lång.  
Hårdare tag har inneburit fler poliser i de stora områdena, Lyckeby, Kungsmarken och 
Rödeby, i Karlskrona. Det är ett fåtal som ställer till det för sig, arbete görs speciellt med både 
ungdomar och föräldrar i Lyckeby som är det ungdomstätaste området. 
     Den 14e november genomförs en manifestation mot vandalismen där elever och lärare på 
Rödebyskolan, bybor och politiker deltog. 
Den 21a november skrivs det om hur Rödebyskolan har tagit beslutet att ha en securitasvakt i 
skolan på dagtid, för att avskräcka och visa att vandalismen förkastas. Vidare ur 
säkerhetsaspekt skrivs det den 24e november om nattvandrande föräldrar som ska hjälpa till 
att få stopp på ”buset”. Det talas vidare om att situationen har förvärrats i området under det 
senaste året och att om det fortsätter så här så kommer snart personrån att kunna läggas till 
ungdomarnas kriminalregister. Situationen jämförs med den i Lyckeby och Kungsmarken. 
     Sydöstran skrev under samma period endast om två händelser som är relaterade till 
ungdomskriminalitet. Dels den omfattande vandaliseringen den 10e november och sedan om 
16-åringen som misstänks för förberedelse av misshandel. 
     Rapporteringen från Kungsmarken och Rödeby skiljer sig åt i många aspekter. Dels är 
skillnaden mellan sättet att skriva avsevärd, eftersom de flesta artiklar skrivna om 
Kungsmarken återfinns i Sydöstran. Majoriteten av artiklarna som har skrivits om Rödeby 
återfinns i BLT. De känslor som beskrivs bland de boende är få. Eleverna på skolan är ledsna 
och upprörda över förstörelsen och det sägs finnas en oro i Rödeby samhälle över situationen. 
Ingenstans beskrivs rädsla och otrygghet, utan situationen tycks snarare frammana frustration 
hos de inblandade myndigheterna. Frustrationen riktas mot föräldrarnas bristande ansvar för 
deras barn och över att de inte tar situationen på allvar. Liknande argument har hörts i 
diskursen om Kungsmarken. Myndigheterna når inte fram till föräldrarna. En ansvarig på 
Swebus föreslår i en artikel att de borde ställa de ödelagda bussarna på torget så att alla kan se 
hur omfattande skadorna verkligen är. Det kanske inte är en så dum idé. Situationen sägs ha 
förvärrats i området över de senaste åren och om inte något görs så kommer nästa steg 
troligtvis att bli personrån. När jag läste detta så tänkte jag över vilken skala brottslighet rör 
sig. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa två områden ligger i vilken slags brottslighet 
det handlar om. Så länge det inte orsakas personliga skador så är det ”bus”. Men detta håller 
dock inte eftersom misshandel har rapporterats i området. Fortfarande väljer de boende i 
området och tidningen att kalla det bus. I flera fall handlar det om upprepad brottslighet, 
precis som i Kungsmarken. Brottslingarna är i ungefär samma ålder och begår samma typ av 
brott, undantaget personrån. Jämförelsevis framställs dock ungdomsbrottslingarna i 
Kungsmarken som professionellt kriminella. Varför tas inte situationen i Rödeby mer på 
allvar, eller överdramatiseras kanske problemen i Kungsmarken? Återigen kan skillnaderna 
givetvis bestå i de bägge tidningarnas formuleringar och deras sätt att skriva. När jag tog 
kontakt med tidningarna för att få reda på antalet läsare som respektive tidning hade, fick jag 
ett intressant svar från Sydöstran. De ville inte uppge hur många prenumeranter de har, utan 
nöjde sig med att svara ungefär hur många läsare de har. Troligen är de mer beroende av 
lösnummerförsäljningen än vad BLT är som ändå har ett stort antal prenumeranter. Detta kan 
förklara varför de skriver som de gör. De kanske helt enkelt vill attrahera nya läsare och 
givetvis kan en chockerande rubrik om Kungsmarken kanske vara ett lockbete. Detta är, får 
jag erkänna, en cynisk tolkning om än inte helt orealistisk. Men sanningen är att det är svårt 
att förstå hur två lokaltidningar kan skilja sig så mycket åt.   
Efter att ha dribblat fram och tillbaka med olika teorier om vad det kunde bero på, passade jag 
bollen till en tidigare lärare som föreslog att jag skulle ringa upp redaktörerna för respektive 
tidning och helt enkelt fråga dem. Eftersom jag inte vill börja göra felaktiga och fantasidrivna 
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slutsatser så verkade det som ett bra råd. Därför kommer denna diskursanalys att följas av ett 
par korta kommentarer från chefredaktörerna på Sydöstran och Blekinge Läns Tidning.  
 
5.2  Kvalitativ intervju 
 
Här kommer jag att redogöra för de två kvalitativa telefonintervjuer som genomfördes med 
chefredaktörerna för Sydöstran och Blekinge Läns Tidning. Redovisningen av resultatet 
består av en sammanfattning av telefonintervjuerna.  
 
5.2.1  Sammanfattning av intervju 
 
Eftersom jag fann resultatet i diskursanalysen mycket överraskande, särskilt skillnaderna 
mellan de bägge tidningarnas nyhetsrapportering om Kungsmarken och Rödeby. Därför 
beslutade jag mig för att ta kontakt med chefredaktörerna för Sydöstran och Blekinge Läns 
Tidning för att se om de kunde ge mig klarhet i ämnet. 
     Jag började med att ringa upp Anna Börje som är chefredaktör på Sydöstran. Efter att ha 
presenterat mig själv och uppsatsen började jag med att fråga varför skriverierna om de bägge 
områdena var så annorlunda i de bägge tidningarna. Svaret jag fick var att Sydöstran valt att 
skriva mer om Kungsmarken än BLT som mer eller mindre valt bort att skriva något 
överhuvudtaget. En anledning till varför en tidning väljer att inte skriva om Kungsmarken, 
sade hon ligga i att det är väldigt känsligt att skriva om området, eftersom det har mest 
invandrare i kommunen. Det har varit stor debatt om vad tidningarna tidigare har skrivit om 
området och därför råder en viss försiktighet hos redaktörerna. Hon beskriver vidare hur det är 
väldigt lätt att nyhetsrapporteringen kommer att tippa åt fel håll, och därför väljs det att inte 
skriva särskilt mycket alls. Det kan tyckas enklast så. Sydöstran vill berätta på ett vettigt sätt 
och belysa att det även är svenskar inblandade i ungdomsbrottsligheten i området. Trots att 
tidningarna mycket fokuserat på problematiken i området, tycker chefsredaktören inte att det 
råder en brist på positiva artiklar om området. Hon ger som exempel de artiklar som handlar 
om det som görs för att förbättra situationen, t ex artikeln om Peter Kjällkvist som belyser 
införandet av killgrupper. Det har även skrivits om fotbollsskolan och teateraktivitet för 
ungdomar och den blivande permanenta bönesalen eller moskén i området. Hon påpekar 
under intervjun att tidningen också rapporterar från Rödeby men att fokus medvetet har lagts 
på Kungsmarken. Det är ett svårhanterligt ämne, säger hon, och utgångspunkten för 
skrivandet om området måste vara sunt förnuft. Sydöstran har mottagit positiva reaktioner på 
att de skriver om området, folk har ringt eller skrivit till redaktionen och tackat personligen 
för rapporteringen från området. Även rasistiska röster har uttryckt sig till redaktionen genom 
telefonsamtal och insändare. Detta är en svår situation för tidningen, speciellt eftersom NSF 
har sitt säte i Karlskrona. Börje påpekar här starkt att de på inget sätt vill gå deras ärenden. 
När en nyhetsrapportering från Kungsmarken planeras, så diskuteras det därför mycket hur 
ämnet ska hanteras mellan anställda på tidningen. Det talas om hur artikeln ska skrivas och 
materialets utformning är alltid väl genomtänkt innan det når pressarna.35  
     Senare på eftermiddagen samma dag, fortsatte jag mitt arbete och letade upp numret till 
BLT: s växel och bad om att få prata med Kerstin Johansson som är chefredaktör för 
tidningen. Det tog lyckligtvis inte många timmar förrän även hon var kontaktbar efter ett möte 
och vi påbörjade intervjun. 
     Jag frågade om de medvetet valt skriva mer om ett område och mindre om ett annat av 
något skäl, men svaret jag fick var nekande. Det handlar i deras fall inte om ett medvetet val 
utan det förhåller sig snarare så att tidningarna skriver om olika saker. Medan Sydöstran väljer 
                                                             
35 Muntlig källa, Anna Börje, chefredaktör vid Sydöstran 
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att lägga sina resurser på att skriva om Kungsmarken, har BLT valt att fokusera på Rödeby. 
Hon säger dock att trots att det må finnas en brist på artiklar skrivna om Kungsmarken idag, 
har tidningen tidigare följt problematiken i området mer ingående. Hon anser det inte 
nödvändigt för en tidning att hänga på en annan för att inte hamna utanför debatten. Valet 
består av att välja ut det som över tid är intressant för tidningen att skriva om. Det diskuteras 
inom tidningen om vilka ämne som är viktigt att ta upp. Jag frågar om Kungsmarken är ett 
känsligt ämne att skriva om. Hon svarar att man får akta sig för att skriva om Kungsmarken i 
o m att det är många invandrare. Det diskuteras alltid om det som ska skrivas. I fall när det 
handlar om kriminalitet försöker tidningen att endast nämna personens ursprung (må det vara 
svenskt eller utländskt) om det är absolut nödvändigt. När bråk uppstår mellan t ex två olika 
invandrargrupper eller mellan invandrare och svenskar kan det ses som relevant att nämna. 
När jag frågar varför de har skrivit så mycket om Rödeby den sista tiden får jag svaret att det 
beror på att det har varit många händelser som polisanmälts i området den sista tiden. 
Eftersom det har hänt så pass mycket har extra resurser lagts på att följa händelsernas 
utveckling. Jag frågar henne om hon har några tankar kring att ungdomskriminaliteten kallas 
olika saker beroende vilket område det handlar om. I Rödeby framställs det som ”bus” medan 
det i Kungsmarken handlar om professionell kriminalitet. Hon väljer att inte uttala sig om det 
eftersom hon inte har tillräckligt med information. Hon säger att det i Rödeby handlar om att 
ungdomarna stör övriga i samhället. Tidningen får mycket av sin information av polisen och 
därmed styr det deras bedömning. Hon påpekar att misshandel kan betyda allt från ett mindre 
gräl till grövre typer av våld. Det finns alltså till synes en skala när det gäller brottsrubricering 
och hur brotten framställs. 
     Jag tar upp artiklarna som skrivits om firandet av Ramadan och där säger hon att tidningen 
gjort ett medvetet val genom att skriva artikeln. Hon tycker att det är viktigt att belysa och 
informera om att sådant som är sällsynt och främmande för oss svenskar är en vardaglig 
händelse för andra grupper. Det ligger en tanke bakom att visa hur en del av befolkningen 
lever. De har eller hade inga planer på att fokusera på positiva nyheter från just Kungsmarken, 
utan de personerna som skildrades i artikeln råkade helt enkelt bo i området. Fokus låg alltså 
på att belysa deras sätt att leva, inte att belysa Kungsmarken ur en positiv aspekt.36   
 
5.3     Deltagande observation 
 
I den här delen av resultatet kommer jag att redogöra för mina personliga observationer som 
jag har gjort sedan jag flyttade in i Kungsmarken i september 2002. Det första intrycket som 
jag fick av området kommer att sättas i ord och sedan kommer jag att beskriva området kort. 
Efter att läsaren fått chansen att skapa en mental bild av området, kommer jag att gå in på 
några händelser som har påverkat mig under tiden jag har bott här. Den här observationen är 
väldigt personlig och jag har i mycket liten utsträckning försökt hålla mig objektiv, utan jag 
beskriver istället hur de olika händelserna har påverkat mig personligen. För att göra denna 
redogörelse mer översiktlig har jag delat in berättelsen i olika teman.  
 
5.3.1    Mitt Kungsmarken 
 
Kort beskrivning av området 
För er som inte har haft nöjet att besöka Kungsmarken tänkte jag beskriva platsen kortfattat. 
Området ligger ca 15-20 minuter från centrum med buss och består av tre olika lägenhetshus; 
Kristallen, Månstenen och Västra huset. Området har mycket grönområden, vilket ger en slags 
harmoni mellan struktur och natur. Lägenhetshusens form kan bäst beskrivas som slingrande 

                                                             
36 Muntlig källa, Kerstin Johansson chefredaktör på Blekinge Läns Tidning 
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kurvor. Det finns tre matbutiker; en liten mataffär med mycket rikt sortiment av varor som 
drivs av personer med utländsk bakgrund, en ICA närbutik och Willys hemma. Butikerna 
ligger utspridda i området. Det finns även en pizzeria/pub och en större blomsteraffär vid 
Kungsmarksplan. Området har en grundskola och ett dagis, närpoliskontor, samt en mindre 
läkarmottagning.  Det finns flera lekplatser för barn och en stor grusfotbollsplan och 
basketplan finns också. Det finns goda busskommunikationer till centrum och till köpcentret 
Amiralen, det går numera en buss var tionde minut. 
 
Mötet med fördomar, vardagsrasism och öppen rasism 
 
Några av de händelser som har haft störst betydelse för mig under den tid jag bott här 
utspelade sig på olika tidspunkter. Den första händelsen inträffade innan valet. En 
eftermiddag damp något ner i brevinkastet som jag gärna hade föredragit att det hade stannat 
utanför. Det var en liten broschyr från NSF som påverkade mig mycket starkt. Jag minns 
tydligt att jag darrade på handen som höll i papperet, för det jag läste gjorde mig både 
förbannad, ledsen och rädd. Det var ren rasistisk propaganda. Det tog mig flera dagar att 
återhämta mig från chocken. Rationellt sett borde jag inte ha brytt mig om det, men på grund 
av min egen personliga situation med en sambo som har utländsk utseende blev jag berörd på 
ett sätt som jag aldrig hade förväntat mig. När jag sedan såg att detta parti faktiskt fick röster i 
valet, blev jag ännu mer påverkad. Det gick då för första gången upp för mig vilken sorts stad 
jag bodde i och att risker som jag aldrig hade tänkt på tidigare började formuleras i mitt 
huvud. När jag hade en av mina observationsstunder några månader senare, såg jag från 
köksfönstret hur en man stod utanför A-huset (kristallen) och skrek ”Sieg Heil” samtidigt som 
han gjorde ”hälsningen". Jag trodde först att jag hade inbillat mig allt samman, men tyvärr var 
det nog ett omedvetet sätt att effektivt blunda för en otrevlig verklighet. Lyckligtvis har detta 
inte upprepat sig fler gånger.  
     När jag skulle gå och tvätta en morgon och öppnade ytterdörren till tvättstugan mötte jag 
av en lapp som någon hade tejpat fast på dörren. På lappen stod det någonting ungefär i stil 
med ”Städa upp efter er jävla blattar”. Omedelbart revs lappen ned och resten av dagen var 
jag ständigt förbannad. Att hålla tvättstugan ren är ett ständigt problem, dels eftersom det 
saknas städmaterial och dels för att soppåsen inte har någon hållare utan bara ligger på golvet. 
Någon stjäl med jämna mellanrum moppen och tvättvagnen och oftast tar det några veckor 
innan en ny mopp infinner sig. Så visst ser det skräpigt ut, det kan inte sägas något annat om 
den saken. 
     Under en av de första gångerna som vi besökte Karlskrona centrum stod vi och funderade 
över var vi skulle ta bussen hem. Vi kom till hållplatsen utanför Kronans köpcentrum och 
tittade på skylten som angav vilka bussar som gick från platsen. Utrymmet där sjuans nummer 
borde ha varit var överklistrat så att man inte kunde se siffran. Det var nog den första gången 
som det gick upp för mig att området hade mindre anseende än andra områden i staden.  
     En annan lite märklig situation som jag observerat har med bussarna att göra. Det första 
som jag lade märke till var att när människor stod och väntade på bussen skedde en spontan 
gruppering, med svenskarna för sig och invandrarna för sig. Likaså när bussen kom var det 
oftast svenskarna som klev på bussen först, därför gjorde jag det till en vana att, i protest mot 
detta, försöka att alltid vänta tills åtminstone några invandrare gått på först innan jag själv steg 
på bussen. Det kanske kan tyckas löjligt, men varför skulle jag inte försöka jämna ut saker 
och ting lite om jag nu kunde det?  
     En annan sak som jag noterade, var att busschaufförerna ofta bara öppnade den ena dörren 
längst fram i bussen, speciellt om det var många som skulle på samtidigt. Efter att jag första 
gången lade märke till detta så började jag att titta om samma sak gjordes på bussar i andra 
färdriktningar, det visade sig sällan vara fallet. Endast på bussarna som gick till eller från 



 14 

Kungsmarken gjordes detta. Givetvis började jag i mitt sociologiska tänkande att fundera på 
varför det kunde vara så. Jag kom fram till några möjliga förklaringar. Den första går ut på att 
busschauffören har en uppgift att kontrollera att alla har giltigt färdbevis, och om flera 
personer kommer in i bussen samtidigt, skulle detta kunna försvåra hans uppgift att 
kontrollera detta. Då det kanske föreligger en misstänksamhet mot folk i allmänhet, ter det sig 
troligt att chauffören bedömer att det är möjligt att personer kommer att försöka smyga förbi 
utan att betala. Den andra förklaringen går ut på att busschauffören känner en stor mängd 
människor av utländsk härkomst som ett personligt hot och därför försöker minska rädslan 
genom att bara öppna en dörr och därmed begränsa antalet som kommer in i bussen samtidigt 
till ett kontrollerbart minimum. Den sista förklaringen är att busschauffören i någon 
utsträckning är främlingsfientlig och tycker om att se storväxta kvinnor försöka tränga sig 
igenom en trång öppning in i bussen. Sanningen är att det faktiskt är svårt och obekvämt även 
för mig själv att försöka ta mig in i bussen när endast en dörr är öppen, hur svårt är det då inte 
för dem? Ju mer jag har tänkt på saken, desto mer står mig den andra och tredje förklaringen 
närmast till sanningen. Om jag hade observerat samma sak på andra bussar hade jag kanske 
dragit slutsatsen att det mycket väl kan handla om förklaring nummer ett, men eftersom så 
inte är fallet är jag tvingad att dra dessa allvarliga slutsatser. Det är inte roligt, men det är 
sanningen som jag har sett den. Det bör tilläggas att jag inte har noterat att de busschaufförer 
som är av utländsk härkomst gör samma sak. 
På hösten när jag flyttade till Karlskrona sökte min sambo febrilt arbete, det slutade med att 
han, efter mycket om och men, lyckades bli timvikarie på kommunens skolkök. Då jag vid ett 
tillfälle pratade med Karin Lundgren, som ansvarar för timvikarierna inom barn- och 
ungdomsförvaltningen på kommunen, frågade hon mig om inte jag var intresserad av att 
arbeta. Hon föreslog att jag kunde arbeta inom särskolan eller barnomsorgen, och det lät ju 
faktiskt intressant, så jag började någon vecka senare. Jag åkte runt till olika dagis och 
särskolor och kom i kontakt med många människor. Vid ett tillfälle frågade mig någon var jag 
bodde. När jag svarade att jag bodde i Kungsmarken, så reagerade kvinnan med att genast 
sucka och allvarligt fråga; ”Är det så illa som det sägs?” Lite förvånad över frågan svarade jag 
att jag trivdes mycket bra och inte riktigt förstod varför alla tror att det skulle vara otrevligt att 
bo i Kungsmarken. Det händer ju så mycket där, var svaret. Det kändes spontant som jag var 
tvungen att stå upp för mitt hem och på något sätt försvara det. Jag misstänker att kvinnan 
vare sig känner någon i området eller kanske ens har varit där, eftersom hon blint väljer att tro 
på de fördomar och det ”snack” som handlar om området. Det påminde mig lite om när min 
pappa kom och hälsade på i Hjällbo och frågade om han vågade parkera bilen där. 
     Även i andra sammanhang kändes det som om att det var möjligt att starta en högljudd 
debatt bara genom att nämna ordet Kungsmarken. Även i skolan gick det upp för mig att 
fördomar lågt djupt rotade, både hos ungdomar och vuxna. I de fall det inte handlade om 
fördomar framställdes området ändå som ett problemområde.  
 
Nedskräpning och skadegörelse 
 
I Kungsmarken råder ibland total brist på ordning, vad gäller sophanteringen. Av någon 
anledning verkar det, i de trappuppgångar som är närmast belägna mina, bo personer som inte 
har något som helst hum om de generella ordningsregler som de flesta följer. Vid ett flertal 
tillfällen har det på morgonen, helst efter helgen, legat allt från dammsugare, videor, TV-
apparater, disketter ute på gräsmattan utanför trappuppgångarna. En del av dessa verkar ha 
släppts från hög höjd eftersom dammsugaren t ex var i tusen bitar utspridda över ett större 
område. Likadant kan en del få för sig att slänga ut i stort sett vad som helst från fönstret, 
bananskal, godispapper och andra typer av köksavfall. Ibland har jag sett fulla soppåsar ligga 
ute på området. Karlskronahem är oftast snabbt framme och städar upp, men ibland blir det 
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riktigt skräpigt under flera veckor. Men visst bidrar alla dessa otrevliga små detaljer till att dra 
ner områdets status. Vem vill väl bo på en soptipp?  
     När det vid ett tillfälle stod några män och rensade upp i skräpet utanför våra 
trappuppgångar, stannade jag lite och pratade med dem. De hade inga tvivel om vem det var 
som skräpade ner och ju mer fördomsfull diskussionen blev desto tydligare blev deras 
kommentarer. Jag påpekade för dem att det kanske skulle hjälpa om Karlskronahem satte upp 
fler papperskorgar, eftersom det just på den här sidan på huset inte fanns några. Männen 
trodde inte att detta skulle hjälpa särskilt mycket utan menade att folk säkert skulle skita ner 
lika mycket ändå. De sade sig vara glada att de inte bodde här, så de slapp att se skiten varje 
dag. 
     När det gäller skadegörelse har jag själv inte sett särskilt mycket utan mest hört av 
andrahandskällor att fritidsgården vandaliserats och stängts. Något som jag dock har försökt 
att klura ut är vem som skrapar av färgen på väggen bredvid hissen på bottenvåningen. Tre 
gånger har bostadsbolaget målat om de partier där den gamla, gröna färgen glatt bryter med 
den nya ljusblåa. Men det går kanske bara ett par veckor tills det ser likadant ut igen. Kanske 
tyckte de mer om den gamla dekoren? 
När jag var på väg hem en dag gick jag från hållplatsen mot min trappuppgång. På vägen såg 
jag en kvinna som kämpade framåt med ett rullbord fullt av bråte, hon såg ut att vara i behov 
av hjälp. När jag befann mig ca 20 meter därifrån såg jag ett annat par som gick förbi och 
hälsade glatt, de erbjöd sig dock inte att hjälpa kvinnan med sin börda. Jag tyckte att det var 
mycket obetänksamt att inte ens erbjuda att hjälpa henne och när jag passerat henne så slog 
det mig att jag var på väg att göra samma sak själv. Nej, tänkte jag, jag ska inte vara så himla 
svensk och bara sköta mitt. Därför vände jag mina steg tillbaka mot kvinnan och frågade om 
hon skulle flytta eller återvinna och om jag kunde stå till hjälp. Hon mottog tacksamt hjälpen 
och tillsammans stretade vi i minst en kvart för att rulla bort mot återvinningscentralen. Under 
tiden talade vi med varandra och tog lite pauser då och då. Anledningen till att kvinnan skulle 
slänga ut så många saker var att någon, eller som hon uttryckte det ”Dom”, hade urinerat rakt 
in i hennes förråd och förstört dessa, hennes ägodelar. När vi hade stjälpt i allt i containern, 
borstade vi av oss det inbillade flyttdammet och vände tillbaka. ”Nu kan Dom få skiten om 
Dom så gärna vill ha det” sa kvinnan när vi lämnade återvinningscentralen. Det stod väldigt 
klart för kvinnan vem det var som hade förstört i hennes förråd, trots att hon inte hade 
bevittnat händelsen. Hon uttryckte det dock aldrig i direkta ord, som invandrarna, men 
samma Dom som hade förstört för henne i förrådet, fick nu gärna ta för sig av skräpet i 
containern. Hon behövde inte säga något, för att borträknat mig själv, har jag aldrig sett eller 
hört talas om någon svensk rota i containern efter något användbart.  
  
Möten i Tvättstugan 
 
Tvättstugan nummer tre verkar vara en bra mötesplats för kvinnorna i de närbelägna portarna. 
Här har jag själv haft mest kontakt med mina grannar. Vi har hjälpts åt att vika tvätt, pratat 
om problemen med att ha små barn och bara en tvättid i veckan och funderat ut sätt som vi 
kan hjälpa varandra göra våra liv lite enklare. T ex så brukar ofta två personer tvätta 
samtidigt, en bokar tvättiden och om den bara har lite tvätt, rings det på hos grannen som 
tacksamt tar över den resterande tiden. Ett av de trevligaste minnena jag har av att ha bott i 
området var när min f d granne från forna Jugoslavien kom dit efter att hon hade flyttat till en 
annan lägenhet i nästa port. Hon berättade sprudlande att hon och familjen hade fått 
permanent uppehållstillstånd och nu hade fått en ny fin lägenhet. Genast bjöd hon in mig för 
att se hur fint de hade det nu. Det var roligt att se att de äntligen kunde slappna av lite, nu när 
beslutet hade kommit och börja planera för en framtid i Sverige.  
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     Tvättstugan är alltså en spontan mötesplats för de kvinnor och förenklar interaktionen 
mellan personer med svensk och utländsk bakgrund. Det finns alltid något att prata om, om 
inget annat så om tvätten.  
 
Rånet på ICA-butiken  
 
En morgon fick jag tidigt för mig att jag skulle gå till närbutiken så fort de öppnade för att 
köpa lite saker till frukosten. Av någon anledning gjorde jag inte det. Det kändes som om jag 
verkligen ville gå hela tiden, från klockan tjugo över sju till klockan åtta på morgonen. Hela 
tiden kom jag på fler saker som jag var tvungen att göra innan jag gav mig av. Kort efter 
klockan åtta kom jag äntligen iväg och gick den vanliga vägen mellan lägenheten och butiken. 
När jag började närma mig såg jag en polisbil parkerad utanför butiken, ingenting ovanligt 
eftersom närpolisens kontor ligger precis bredvid. När jag kom närmare såg jag att en 
journalist var närvarande och höll på att ta bilder och anteckna. En annan man höll på att ringa 
in området kring butiken med polisavgränsningstejp. Jag sökte blickar från dem som var 
närvarande och mannen som höll på att avgränsa området bara tittade på mig allvarligt och 
skakade på huvudet som för att säga ”Nej, gå hem” på min outtalade fråga. Skakad gick jag 
från platsen och önskade febrilt att det hade funnits någon i närheten som jag hade kunnat tala 
med detta om. Eftersom jag inte visste vad som hade hänt, utan bara kunde dra slutsatsen att 
det var något allvarligt, då även en ambulans körde upp intill butiken när jag började gå 
därifrån. Jag tänkte på den trevlige entusiastiske mannen som alltid stod i kassan och 
hoppades och bad att något hemskt inte hade hänt honom eller någon annan som arbetade i 
butiken. När jag kom hem och skakande kedjerökte i köket, slog mig den värsta tanken: Vad 
hade hänt om jag hade gjort som planerat och gått dit så fort de öppnat? Då kom den riktiga 
chocken. Senare hörde jag på nyheterna att ingen hade fått några fysiska skador, vilket var en 
stor lättnad, men trots det kunde jag inte få något vettigt gjort på hela dagen. Bara när butiken 
hade öppnat igen ett par dagar senare, kändes det som om allt hade återgått till det normala 
igen. Denna händelse till trots känner jag mig inte idag osäker när jag går genom området. 
 
Låsta portar och vakter 
 
När jag först genom en bekant i området fick höra att de skulle låsa portarna i husen tyckte jag 
att det var överdrivet och opraktiskt. Hur skulle det nu gå till vid besök av någon bekant i 
huset, tänkte jag. Att hålla på att kasta ner nycklar eller tvingas gå ner och öppna dörren själv, 
stred mot min egen uppfattning om vad som är praktiskt och bekvämt. Det är inte så trevligt 
att plocka upp jordtäckta nycklar som har släppts ner från femte våningen. Men faktiskt så 
lyckades även jag se något positivt i det hela till slut. Vi hade nämligen under en längre tid 
”besvärats” av en trevlig om än framfusig liten dam från Jehovas Vittnen, som kom på 
regelbundna besök varannan vecka. I början var hon trevlig och eftersom jag var ensam på 
den tidspunkten så tyckte jag att det var skönt att ha någon att prata med ibland. Till en början 
pratade vi ganska generellt om gud och tro och om hur domedagen verkade vara nära, så långt 
hade vi jättetrevligt. Men sedan blev jag påmind om kvinnans sanna kall, att frälsa de ofrälste. 
Eftersom jag inte ser mig själv som ofrälst, utan en mycket troende person, försökte jag att 
förklara att jag inte tyckte om hennes läxförhör passivt, genom att säga att jag inte hade tid 
och stänga dörren, men hon förstod inte vinken utan fortsatte att komma. Givetvis är det mitt 
eget fel eftersom jag inte hade hjärta att säga ifrån på riktigt. Efter ett tag slutade hon komma, 
men några veckor senare stötte jag på två välklädda unga herrar på väg upp i hissen. De 
frågade vilken våning som jag skulle till och när jag sa femte, frågade de vad jag hette. Då jag 
svarade Helena sa de att det faktiskt var mig de skulle ha tag i. Det visade sig att kvinnan 
troligtvis tänkte att yngre människor kanske kunde nå fram till mig, men då tyckte jag att det 



 17 

hade gått för långt och sa ifrån på riktigt. Om de trodde att jag skulle släppa in två unga män i 
min lägenhet, utan min sambo närvarande, kunde de gott få tänka om. Även om de såg ut som 
änglar hade jag allvarligt tröttnat på denna milda form av trakasserier. Därmed lyckades jag 
på detta enda sätt att uppskatta portarnas låsning, eftersom jag nu var fri från min frälsande 
plågoande. Halleluja!  
     När Karlskronahem beslöt sig för att sätta ut vakter i området, kunde jag från min 
parkettplats på femte våningen följa deras nattliga runda en bit. De ser riktigt tuffa ut där de 
går, raka i ryggen och med bestämda steg. Om jag var en ungdomsbrottsling skulle jag 
definitivt passa mig för att bråka med dem. Det uppfattades som oerhört provokativt av 
Karlskronahem att placera ut vakter i området, i min mening. Jag kan inte påstå att jag ser mer 
människor ute i området nu än tidigare. Känner sig folk verkligen tryggare med vakter som 
patrullerar, kan jag ibland fråga mig. Vakterna är en stigmatisering av de kriminella ungdomar 
som finns i området och det ska bli intressant att se hur utvecklingen av skadegörelsen och 
våldet kommer att te sig i framtiden. 
 
Interaktion med andra boende 
 
En del av dem som jag talat med i min grannkrets talar inte flytande svenska. Oftast får 
barnen fungera som tolkar när det blir svårt att förstå eller förklara. Men jag har grannar som 
talar flytande svenska också, men de är inte mer svenska än de som inte gör det. Jag har 
upptäckt att dofter kan avslöja mycket om människor. I min trappuppgång går det som 
doftspår, som avslöjar vem som senast uppehållit sig i hissen för att nämna ett exempel. När 
min afrikanska grannfru har varit och tvättat luktar det ofta en blandning av myskig hårolja, 
en ljuvlig doft som blandar sig med doften av ren tvätt. När det regnar ute luktar det våt hund 
i hissen blandat med den sedvanliga tobaks- eller haschlukten som förföljer hundens husse. 
Ibland vet jag att den trevliga gubben på trean har kommit hem efter nya bravader, då luktar 
det bakfylla. När det doftar av någon stark parfym vet jag att någon har haft besök för ingen 
använder i regel stark parfym i min trappuppgång. Det doftar alltid av mat och trevligast är 
det givetvis när doften kommer från ens egen lägenhet och maten är klar att serveras av en 
leende sambo. Interaktionen mellan oss grannar handlar alltid om praktiska saker som 
tvättider, utlåning av olika saker som socker, mjöl eller hjälp med något annat som att öppna 
en vinflaska när krafterna inte riktigt räcker till. Mitt nyaste tillskott till granne som bor 
mittemot oss har överraskat på många sätt. Deras son, som är i 8-årsåldern, är otroligt 
väluppfostrad, håller alltid upp dörren för mig om vi ska ta hissen ner tillsammans och pratar 
flytande svenska. Jag har aldrig sett kvinnan i familjen, bara mannen och sonen, något som 
förbryllar mig lite. Mannen pratar nästan ingen svenska alls, men ler alltid när han ser mig 
eller min sambo. Hans bristande förståelse för språket innebär rent praktiskt att han t ex inte 
förstår att det inte är tillåtet att röka i trapphuset. Något som har slagit mig som underligt, är 
att de nästan aldrig har dörren stängd, utan nästan alltid lämnar en glipa på en decimeter. Jag 
har dividerat fram och tillbaka över varför de väljer att göra på det viset, och det närmaste jag 
kommer en förklaring är att de i sitt hemland alltid har dörren öppen för att vem som helst ska 
vara välkommen att hälsa på. Denna slutsats är dragen parallellt med min egen erfarenhet från 
att bo i Portugal, där det nästan uteslutande går till så, dock inte för de som bor i lägenhet. Så 
det kan inte heller förklara deras beteende, egentligen.   
     Vid ett tillfälle när jag just hade flyttat till området frågade jag en annan boende om varför 
det inte fanns så många butiker i området. Svaret jag fick var att det inte var någon som 
vågade öppna butik här. Ica-butiken och dess föreståndare sågs som ett exempel på en eldsjäl 
som trots motsättningar inte gav upp, något som jag fick bekräftat efter butiksrånet. Under 
tiden som jag har bott i Kungsmarken har jag hört honom tala både engelska och tyska med 
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dem som inte riktigt behärskar svenskan. Han möter alla kunder med sitt stora leende och 
glada humör, oavsett var de kommer ifrån.  
     Den lilla närbutiken vid ändhållplatsen i Kungsmarken, drivs av en arabisk familj. Både 
svenskar och invandrare handlar gärna i butiken. Det är inte så ofta som jag handlar i butiken, 
men en gång när jag var där bestämde jag mig för att vara modig och hälsa på arabiska när jag 
kom in i butiken. Genast lyste ögonen på mannen bakom kassan, hans tidigare uttråkade min 
och tomma blick byttes ut mot ett stort leende. Han ville genast veta hur det kom sig att jag 
talade arabiska och sakta men säkert kom gamla minnen från Hjällbo fram, som legat 
bortglömda lång tid. Han frågade mig hur jag mådde på arabiska och jag svarade hjälplöst att 
jag knappt kommer ihåg hur svaret på frågan lyder. Medan jag gick runt och samlade på mig 
mina varor kom svaret till mig. Medan jag betalade så talade vi lite till och när jag gick 
slängde jag iväg en hälsningsfras som jag brukade använda varje dag, för 7 år sedan. Efter det 
så kändes det som att jag varje gång som jag gick in i butiken, kom in i en alternativ 
verklighet, ett nytt sammanhang. Jag undrade om det verkligen var möjligt att få en 
kulturchock av detta slag bara genom att gå in i en butik. Det satte mig i en märklig position 
som kanske har något att göra med varför jag inte går till just denna butik så ofta. Det för mig 
tillbaka till en tid som jag troligtvis, delvis, har valt att förtränga. Men det var inte den här 
aspekten som jag ville glömma, nej under min tid i Hjällbo var det nog det jag trivdes bäst 
med; att kunna utföra trista svenska vardagsbestyr i vad som, med lite fantasi, kunde uppfattas 
som en främmande kultur. Svenskarna reser ofta till utlandet på semester, men har inte förstått 
vilka resurser det finns för interkulturella möten i deras eget land. För mig var ankomsten 
tillbaka till Sverige och till Kungsmarken ett kärt återseende med arabiskan. Det började när 
jag hörde det talas på bussen, jag lyssnade utan att tänka på innehållet, bara för att jag tyckte 
om ljudet. Så småningom började jag fånga upp välbekanta ord som jag kände igen och sedan 
tog jag mod till mig i butiken, som tidigare nämnt. 
     För att helt byta ämne vill jag dela med mig av en erfarenhet av ett annat slag. Som det 
tidigare framgått har jag använt mig av Etablerade och Outsiders från studiens start, för att 
handskas med alla intryck som jag tagit in. Något som förvånade mig kom fram i samtal med 
en kvinna som bor i området. Vi talade om att Månstenens renovering äntligen var klar och 
spekulerade över när de skulle sätta igång med Kristallen. Det som framgick av kvinnans 
berättelse var att Månstenen var högre värderat än Kristallen. Det sades bland de boende att 
det i Månstenen bodde fler barnfamiljer och färre personer med invandrarbakgrund och 
sociala problem än i Kristallen. Det är svårt att bevisa att det förhåller sig så eller ej, men jag 
fick direkt en känsla av att det inte handlade om det, utan om något annat underliggande. 
Månstenen var finare än Kristallen utvändigt och skulle enligt de boende ha finare invånare 
också. Det verkar ju underligt att det i ett område kan ligga två hus precis bredvid varandra, 
varav det ena har lägre status. Det lät dock inte så underligt sedan jag läst Elias verk. Nu så 
här i jultid kommer jag att tänka på hur elljusstakar är typiskt svenskt. Hur svensk måste en 
person vara för att köpa sig en adventsljusstake och sätta den i fönstret? Troligtvis ganska 
svensk, tror jag. För att åter dra en parallell till min tid i Hjällbo så var det väldigt få fönster 
som var belysta med elljusstakar av svensk modell. Blinkande ljusslingor eller cirklar var 
mycket mer populära och hela området tycktes blinka på kvällen. Är det då möjligt att lista ut 
hur många som antingen är svenska eller har anammat den svenska kulturen till en viss grad, 
genom deras juldekorationer? Det låter absurt när jag ser det svart på vitt, men det gör mycket 
å andra sidan.  Detta är dock givetvis bara ett sidospår som jag inte har tid att följa upp, men 
ändå en intressant tanke. 
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6.   Analys 
 
 
Resultatet i diskursanalysen pekade på att artiklar av det negativa slaget var dominerande. Det 
fanns endast några få artiklar som kan beskrivas som positiva eller delvis positiva. Det fanns 
även skräckexempel på hur journalisterna i framförallt Sydöstran, men även Blekinge Läns 
Tidning hade misslyckats med att behålla sin objektivitet, etik och kritiska perspektiv. Vid 
genomgången av tidigare forskning slog det mig att pressen och massmedias roll i skapandet 
av nyheter är avsevärd. De låter många gånger pennan vara svärdet som hugger sönder 
förortens fasad med sina skildringar. Pressens roll i bildandet av den mentala segregationen är 
stor och journalister bär ansvaret för en del av de fördomar och föreställningar som genom 
dem förmedlats till massan. Den som inte har någon egen erfarenhet av att bo i ett 
miljonprogramsområde- eller förort eller på annat sätt kommit i kontakt med ett sådant 
område och dess invånare, måste tillförlita sig på medias framställning av området. Om denna 
bild inte är korrekt återgiven så innebär det givetvis att personen som endast förlitar sig på 
denna information också får en skev bild av området. Denna bild sprids sedan från människa 
till människa genom den mentala segregationen och bidrar till att fördomar växer 
okontrollerat. 
     Idag finns det nästan i varje svenskt samhälle ett område eller en förort som tillskrivits 
samma karakteristika som t ex Kungsmarken. Deras gemensamma nämnare är 
invandrartäthet,  invånare med sociala problem och drogproblem. Utsträckningen av den 
mentala segregationen och det som Elias kallar den moraliska differentieringen varierar 
visserligen från samhälle till samhälle, ingenstans är de dock frånvarande. Miljonprogrammet 
som var en vision från statens sida framställs som ett misslyckande med långvariga 
konsekvenser. Tanken var god men beräkningen av möjliga negativa följder ofullständig. Det 
slog mig under läsningen av Till förortens försvar hur viktigt vårt boende är. Rent praktiskt 
ser vi väl alla till komfort, praktiska möjligheter, närhet till service osv. när vi väljer vårt 
boende. Det har dock sedan miljonprogrammets tillbyggnad framhävts en annan aspekt, 
nämligen boendestatus och boendestämpling. När miljonprogrammet ännu låg på ritbordet 
hos de revolutionerande arkitekterna så planerades det för hur de nya bostäderna skulle tillåta 
en boendekarriär. Denna plan visade sig vara omöjlig. Många boende fann sig istället låsta i 
området, oförmögna att få en bostad utanför området. Samma sak framkommer av Eva 
Norströms studie av Kungsmarken. Människor placeras direkt i Kungsmarken, ofta utan val, 
och klarar sedan inte att avancera i sin boendekarriär. Exemplet med den unga mannen som 
ville lära känna den svenska kulturen i ett mindre samhälle, visar tydligt på vad en 
boendesegregation innebär ur praktisk aspekt.  
     Innehållet i artiklarna speglar att det finns en brist på sociala aktiviteter i området, i alla 
fall officiella sådana i form av föreningar och liknande. Aktiviteter framställs även som det 
som ska få slut på våldsspiralen och rädslan i området. Idrott och kultur botar 
ungdomsbrottslighet, låter det lite naiva påståendet. Men jag tror att de är på rätt väg i sitt 
tankesätt. Skillnaden mellan Kungsmarken och t ex Hammarkullen, är den sociala 
sammanhållningen och identiteten. Även om Karlskrona har ett mycket mindre antal 
invandrare än Göteborg, så borde det finnas fler organisationer och föreningar, kan jag tycka. 
Områdets självidentitet utåt är svag och lämnas därför godtyckligt ut till de föreställningar det 
omgivande samhället har. Om ett områdes självtillskrivna identitet är stark, tror jag att det 
som kallats ”Hammarkulleandan” blir ett vapen i kampen mot den moraliska differentieringen 
som samhället utsätter området för. Som den tidigare forskningen visar så bidrar bland annat 
negativa tidningsartiklar om ett område, till en inre organisation för att skapa en motbild. Det 
är skapandet av denna motbild som är svag i Kungsmarken. Det saknas tillräcklig 
organisation för att ha något att sätta emot de negativa bilder som lokalpressen förmedlar. 
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Men, det betyder inte att det inte finns de som försöker skapa motbilder. Intervjuer med 
boende som vill lyfta fram Kungsmarkens positiva sidor får även utrymme i lokalpressen och 
i detta sammanhang kan vi se Hyresgästföreningen som en frontfigur. Men som t ex 
Ristilammi konstaterar, så det svårt för en positiv diskurs att hävda sig mot en dominerande 
negativ diskurs. Fördomar är väldigt starka och det är för en person lättare att få sina fördomar 
bekräftade än upplösta. Anna Börje, Sydöstrans chefredaktör sade, att det inte alltid är lätt att 
skriva om Kungsmarken. Hon uttryckte det som att de inte ville springa nazisternas ärenden. 
Utifrån det, anser jag att de då borde reagera när de blir uppvaktade av nazister efter att 
negativa artiklar skrivits om Kungsmarken. Det om något borde visa dem att det är just det de 
oavsiktligt gör. Hade vissa dramatiska artiklar varit skrivna på ett mer objektiv sätt, tror jag 
inte att effekten skulle bli densamma.  
     Ristilammi skriver att den negativa diskursen är ett nödvändigt ont. De boende vill givetvis 
inte frivilligt stigmatisera sitt område, men befinner sig i en beroendesituation med diskursen, 
då det är den som förmedlar deras rop på uppmärksamhet riktat mot myndigheterna. Artikeln 
om barnföräldrarna som inte vågar lämna sina barn på lekplatsen riktar sig mot 
myndigheterna som kan förbättra deras situation. Samtidigt som de drar till sig 
myndigheternas uppmärksamhet, belyser de området negativt genom att visa upp en inre 
problematik. Diskursen som avbildad i lokalpressen och som den föregår ute i samhället leder 
förr eller senare till de sociala konsekvenser som Sahlin talar om. Portarna har låsts, vakter 
placerats ut och en killgrupp startats på skolan. Politiker, Karlskronahem och polisen turas om 
att försäkra att någonting görs åt situationen i området. Jag kan inte annat än undra om de inte 
hade nått längre och åstadkommit mer om de inte hade behövt ta hand om diskursens 
okontrollerbara framfart. 
     Vid ett flertal tillfällen har polisen uttryckt sig om att det statistiskt sett inte sker mer i 
Kungsmarken än på andra platser. Om så är fallet, varför framställs då problematiken i en 
sådan dager? Kan det förhålla sig tvärtom; att det är journalisterna som har satt fingret på 
något som samhället länge valt att ignorera. Medias roll är svår att definiera, men deras ansvar 
är tydligt, för deras skildrande av diskursen får följder. Vi måste fråga oss om det verkligen 
finns ett problem, eller om det är något av media konstruerat. Det har i den tidigare 
forskningens analys av massmedias roll kommits fram att diskursen till stor del är beroende 
av vem media rapporterar till. Diskursen om Kungsmarken och liknande områden har genom 
deras snart 40-åriga levnadstid riktats mot ”medelsvensson”. Att diskursen fram till idag lett 
till stigmatisering av dessa områden går inte att bortse ifrån. Det har, tack vare den, bildats 
motbilder och kulturer och även en slags laganda inom vissa områden, en gemensam front 
mot den etablerade massan. De utomstående, outsidergruppen som idag främst gestaltas av 
”mångfalden”, invandrarna och deras barn, födda med ett avvikande utseende. De är i sanning 
dem som påverkas av stigmatiseringen från medias och den etablerade massans håll. Det är 
dem som tillsammans med alkoholister och narkotikaberoende framställs som det moraliska 
bottenskiktet i vårt land. De ligger på bottnen av vår moraliska hierarki som Elias uttrycker 
det. Det ”gamla” i Winston Parva får i dagens Sverige jämföras med det ”svenska” och det 
”nya” får gestaltas med det ”osvenska”. Hedersmord, kvinnomisshandel och förtryck, 
förlegad kvinnosyn och kulturell inkompetens är enligt debatten i dagens Sverige något som, 
endast kan tillskrivas främmande kulturer. Detta är utan tvekan långt ifrån sanningen, men 
ändå framställs verkligheten i dessa termer.  
     Massmedias publik har på senare tid uppmärksammat diskursen om 
miljonprogramområdena och deras problematik. En del har reagerat och uttryckt sig i 
samband med olika artiklar som skrivits. Därför borde det vara en naturlig slutsats att det i 
dagens läge är känsligt att skriva om områden av detta slaget. När min materialinsamling var 
delvis slutförd insåg jag att det fanns stora skillnader mellan de olika lokaltidningarna 
Sydöstran och BLT. Medan Sydöstran under oktober och november månad hade skrivit 
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många artiklar om Kungsmarken, hade BLT fokuserat på Rödeby som Sydöstran nästan 
ignorerat. Det slog mig som märkvärdigt att två lokaltidningar skulle skilja sig så mycket åt i 
deras rapportering. Resultatet av intervjuerna med tidningarnas chefredaktörer visade sig 
också motsägelsefull. Sydöstrans Anna Börje menade, att det är känsligt att skriva om 
Kungsmarken och att BLT troligen inte skrivit lika mycket om området på grund av rädsla för 
läsarnas reaktioner. När BLT:s Kerstin Johansson uttalade sig lät det annorlunda. Hon menade 
att anledningen att de valt att skriva mindre om Kungsmarken och mer om Rödeby, handlade 
om att tidningen väljer ut det som är intressant att skriva om över tid. Hon menade, att det 
visst kunde vara känsligt att skriva om Kungsmarken, i o m att det är invandrartätt, men att 
detta inte låg bakom beslutet att lägga mer energi och resurser på att skriva om Rödeby. Att 
respektive chefredaktör hoppade ner i skyttegraven så fort jag nämnde Kungsmarken tolkar 
jag som ett tecken på att tidningarna ofta får försvara det publicerade materialet i olika 
sammanhang. Sydöstrans chefredaktör menar, att det är viktigt att skriva om Kungsmarken 
och att de noga granskar och diskuterar allt material innan det publiceras, BLT har samma 
procedur. Eftersom BLT publicerade en mer positiv artikel om Kungsmarken, frågade jag om 
det var ett medvetet val, i syfte att lyfta fram något positivt från området, men svaret var 
nekande. Ingen av tidningarna har alltså en uttalad önskan att aktivt arbeta för att en positiv 
diskurs ska kunna hävda sig, men håller åtminstone en slags balans mellan positiva och 
negativa artiklar i deras egen mening. Jag kan inte riktigt hålla med dem i detta, då jag genom 
diskursanalysen klargjort att flertalet av artiklarna är av negativ art och därmed bidrar till 
stigmatiseringen av området. När chefredaktörerna talade om huruvida deras artiklar var 
positiva eller ej, ansåg de att vissa artiklar som jag bedömt som både negativa och positiva, 
endast var positiva. Det är givetvis en bedömningsfråga när det gäller vad som kan anses 
bidra till en positiv respektive negativ bild av området. Om vi utgår ifrån Beckers ”Hierarchy 
of credibility” så är det givet att ingen av redaktörerna skulle medge att de skriver negativa 
artiklar om området, av uppenbara skäl. Därför bör det insamlade materialet från intervjuerna 
tas med en nypa salt. De befann sig trots allt i en försvarssituation.      
     Ristilammi talas om diskursen som en aktivitet som utövas i syfte att uppnå en 
maktposition. Att diskursen följer ett liknande mönster som lämnar mer plats åt negativ 
rapportering än positiv, kan ses som ett tydligt tecken på just detta. Men är det en medveten 
akt hos redaktörerna och journalisterna kan jag fråga mig.  
     Min observation visade mig att den mentala segregationen är stark i Karlskrona. Om 
Kungsmarken vore som vilket annat bostadsområde som helst i kommunen så skulle inte 
människor reagera på det sätt de gör när en person uppger att de bor där. Det verkar som om 
de människor som arbetar i området lider mest av den negativa diskursen. De uppvisar tecken 
på rädsla och orolighet för sin egen säkerhet. Hotet som lurar i buskaget eller 
trappuppgångarna är för dem av dödlig art. Det existerar även en mental segregation inom 
området. Arbetare i området uttrycker sig i fördomsfulla termer, liksom boende. 
Nedskräpningen bidrar i stor del till att den mentala segregationen får bränsle. Många tror sig 
veta exakt  vem det är som skräpar ner eller förstör, trots att de inte sett händelsen. Det 
okända tillskrivs karaktäristika som inte är helt rättvisa. Kulturell inkompetens blir till ett dolt 
stigma som tillskrivs alla som kan klumpas ihop under rubriken det okända.  
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7.   Slutdiskussion 
 
Under tiden som materialinsamlingen har genomförts har analysarbetet pågått parallellt. Jag 
har ständigt kommit till nya insikter och insett att problematiken kring fördomar och 
föreställningar inte alltid har en enkel lösning, långt från. Ofta har jag fått komma tillrätta med 
mina egna förutfattade meningar och värderingar under arbetets gång. Det insamlade 
materialet har ofta lett till förvåning och det har varit en spännande tid av upptäckter. 
     Diskursanalysen gav mycket information och ställde många krav på mitt 
föreställningsförråd. Hur skulle jag till exempel förklara bristen på positiva artiklar av samma 
slag som i skildrandet av Rödeby. Kan det ses som en korrekt slutsats att bristen på positiva 
nyheter beror på bristen av aktiviteter i området, undrar jag fortfarande. 
     Utfördes integrationsprojekt i Winston Parva? Troligtvis inte i någon större utsträckning, 
om alls. I Karlskrona existerar dock många olika distanser som arbetar febrilt med att bygga 
broar mellan kulturer och främja mångfalden. I Winston Parva handlade om dolda stigma i 
form av de boendes ursprung och familjebakgrund. I Karlskrona handlar det många gånger 
om öppna stigman i form av etnicitet, nationalitet och språkbruk. Vi låter annorlunda, ser 
annorlunda ut och beter oss efter olika kulturella förutsättningar vars grund har lagts hos oss 
under våra tidiga år. Problemen borde logiskt sett vara mer omfattande under dessa 
förutsättningar, därför att våra skillnader är svårare att bortse från. Trots skillnaderna mellan 
Elias samhälle och Karlskrona leder samma fenomen till en liknande problematik. De som 
lider mest av det omgivande samhällets blickar och bemötande är alltid ungdomarna. Det är 
de som får växa upp, medvetna om att de avviker från normen och att deras förutsättningar 
inte är helt lika deras klasskamrater. Detta leder fram till en annan aspekt av denna typ av 
områden och mediabevakning. Den tidigare forskningen talar om att negativ rapportering 
leder till motbilder. Jag ska inte gå för långt och säga att de motbilder som skapas främst av 
de boende är svag, men jag skulle heller inte kalla den stark. Någonstans är det om något ett 
tecken på att integrationspolitiken trots allt haft effekt i Karlskrona. Därför att om motbilden 
är svag, innebär det troligtvis att de boende trots allt inte tar till sig stämpeln som 
Kungsmarken fått. En stämpling sker endast när en individ upptäcker en skillnad mellan 
omgivningens bild och hennes/hans egen bild. Om de boende endast i mycket begränsad 
utsträckning känner sig stämplade av deras bostadsmiljö, tyder det på att deras självkänsla 
ändå är så stark att den kan motstå trycket utifrån. I en artikel uttryckte sig en ung man om 
omgivningens negativa reaktioner på hans boendemiljö. Flera personer har uttryckt samma 
sak, och det om något tyder på att kanske ligger problemet i fördomarna om området och inte 
i området självt. Om det fanns fler aktiviteter som verkade inbjudande mot boende i andra 
områden kanske den negativa cirkeln kunde brytas. För det råder, utan tvekan, brist på 
sysselsättning för både unga och äldre.  
     Etik är ett ord som har med samvetet att göra. Pengar är ett ord som tyvärr inte kan 
sammankopplas med samvetet många gånger. I vårt högteknologiska, moderna samhälle är 
det inte längre möjligt att vara självförsörjande. Vi är istället alla beroende av varandra och 
måste göra många saker för att uppnå ett värdigt liv, räknat i levnadsstandardtermer. Det är 
dock sorgligt när vi börjar att förstå att andra i vår omgivning ibland glömmer att det faktiskt 
är möjligt att hålla en fast etisk ståndpunkt och samtidigt leva ett värdigt liv. Det är möjligt att 
strida mot den negativa diskursen och lägga den första kullerstenen till vägen mot förståelse 
och samlevnad. Media måste vakna upp och inse att pennan är mäktigare än svärdet. Vanliga 
människor som utav rädsla och okunskap  beter sig fördomsfullt eller sprider den mentala 
segregationen är något som vi måste leva med. Men de personer som befinner sig i en 
maktposition, såsom massmedia, som påverkar dessa människor dagligen, måste däremot vara 
medvetna om de konsekvenser som en negativ diskurs kan få. Journalisterna skapar och 
återskapar diskursen, men är det egentligen deras uppgift att förstora och dramatisera ett 
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problem som är kontrollerbart och kan ses som normalt? Undersökningen tyder på att de 
hyser en viss medvetenhet, men att de inte fullföljer tanken. När jag påbörjade min 
diskursanalys hade jag hoppats på att få ett förbluffande resultat som visade tecken på att en 
positiv diskurs kunnat hävda sig. Det visade dock efter en tid att min första tanke blev 
bekräftad. Tidningarnas diskurs var, som jag hade väntat mig, negativ till sin art. Kanske 
borde dessa sista ord vara en uppmaning till dem att göra det yttersta för att motverka den 
mentala segregationen, fördomarna och vända diskursen till något positivt och inspirerande. 
Sluta bekräfta och börja förbluffa! 
     Studiens titel Kungsmarken, svart på vitt  hänvisar främst till det tryckta ordet och det 
förtroende som ges åt media. Svart på vitt står även för sanningen som vi känner den. För vad 
kan vara mer sant än det vi läser oss till?  Den sociala kontrollen som utövas av de etablerade 
i samhället genomsyrar till synes allt, även media. En ny frågeställning som jag funderat över 
är huruvida massmedias aktörer är medvetna om deras roll i diskursen och hur de påverkar sin 
egen situation genom sina bidrag till densamme. Kanske vore en analys av de känslor och 
drifter som ligger bakom behovet av denna sociala kontroll en naturlig fortsättning på 
Etablerade och outsiders.  
     En annan ny frågeställning handlar om vilken nivå lokaltidningar ska ligga på. Ska de 
förväntas hålla samma standard som morgonpressen, t ex Dagens Nyheter, eller är det 
acceptabelt för en lokaltidning att ligga på kvällspressens nivå?   
     Sist vill jag framföra att det är inte bara media som har ansvaret att bryta upp den negativa 
diskursen. Ansvaret ligger hos oss alla. Det är upp till oss att bryta upp gränsen för vad som är 
tillåtet att säga och vad vi vill höra. Integration och segregation är så gott som motsatsord i 
dagens Sverige och ändå existerar de sida vid sida. Om vi inte levde i ett segregerat samhälle 
skulle vi inte behöva så många integrationsåtgärder. Allt tyder på att något fel begicks från 
början som vi nu får betala för. Som en utomstående har jag observerat något som de flesta 
karlskroniter säkert tar för givet med nya ögon. Dagens situationen får skyllas de tidigare 
generationerna, eftersom det var dem som lät den negativa diskursen hävda sig. Jag har de 
senaste tre veckorna sett födelsen av samma diskurs i Portugal. Den börjar liksom den 
svenska som ett hot mot den egna kulturen, ekonomin och harmonin. Den evigt hotande 
mångfalden som svämmar över gränserna. Mångfald är för mig ett skönt fenomen som kan 
liknas vid en blomsterodlares frö som av slumpen hittat sin väg in i grannens trädgård och 
blivit en vacker blomma. Vi får aldrig glömma att mångfalden inte är något att vara rädd för, 
den är något vackert som bör behandlas med vördnad och respekt. Det är i dagens Sverige en 
skatt som väntar på att upptäckas i områden som Kungsmarken. En bit land fyllt av 
möjligheter. Fyllt av människor som inget annat önskar än att få utgöra en del av det 
omgivande samhället.  
Möt dem halvvägs. 
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