
  

                                        Bilaga 1 
 
 
 
 
(bilaga 1. Referat av artiklar tagna ur Sydöstran och Bleking Läns Tidning under perioden 1 
oktober – 15 december samt en spontananalys av artiklarna som skrevs under tiden de lästes) 
 
Artiklar om Kungsmarken publicerade i Sydöstran 
 
”Farlig plats att gå ensam på” (2003-10-08) 
Sedan ytterligare ett rånöverfall på grönområdet mellan Kungsmarksplan och Kungsmarken 
uppmanar polisen boende att söka andra vägar hem. Flera ensamma män som varit och 
handlat på Willys på Kungsmarken har under det senaste året överfallits och rånats av 
ungdomsgäng. Vid överfallet närvarade 5-7 ungdomar och överfallet var mycket våldsamt. 
Mannen pratade med ungdomarna innan överfallet och hade efter förfrågan bjudit dem på en 
cigarett. Som på given signal överföll de honom och tog plånbok och mobiltelefon. Den 56-
åriga mannen kunde på egen hand ta sig till sitt hem och larma polisen som skjutsade honom 
till akuten. Artikeln är skriven av Anna Börje. 
 
Den här artikeln bidrar givetvis till en negativ bild av området. Polisen varnar ju för att vistas 
i vissa riskområden på grund av rån. Den bild vi får av rånarna är mycket grov. De pratar först 
med mannen och blir bjudna på en cigarett och sedan överfaller de och rånar honom. Det låter 
ju inte som om de direkt är professionellt kriminella, eftersom mannen säkert kan peka ut dem 
vid en vittneskonfrontation. Det är ju ur säkerhetsaspekt mycket viktigt att polisen går ut med 
detta meddelande eftersom flera har blivit rånade i samma område och under liknande 
betingelser. Jag kan ställa mig kritisk till varför de inte gjorde det tidigare om ett flertal rån 
redan inträffat i samma område.  
 
”Nu flyttar jag till stan” (2003-10-15) 
Så här lyder den inledande texten 
”Karlskrona. 70-årig man nedslagen och rånad i Kungsmarken. 60-årig man slogs ner av 
ungdomsgäng. Äldre man rånad på plånbok och mobil. Polisen varnar: gå inte ensam över 
grönområdet mellan Kungsmarksplan och Kungsmarken.” 
Situationen i Kungsmarken har blivit värre och rubrikerna i massmedia avlöser varandra. John 
blev rånad innan jul och vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott, han ska flytta in till centrum. 
Området som var tänkt som en idyll har blivit ett fängelse för många äldre, skriver reportern. 
John blev överfallen av ungdomar i grönområdet bakom dåvarande butiken Exet. Han blev 
brutalt nerslagen, misshandlad och rånad. Männen fick sina domar i våras, de var 14 och 15 år 
gamla. John kunde inte gå ut på 14 dagar eftersom hans skador var så allvarliga. Han är 
fortfarande rädd och undviker numera områden där rån har inträffat. Han tar aldrig sista 
bussen hem från centrum utan tar då hellre en taxi eller ber någon bekant att köra honom. Han 
tror inte att det är möjligt att göra ett attraktivt område av Kungsmarken, inte så länge 
kriminaliteten och gängen härjar. Den 8e oktober varnade polisen boende för att vistas i 
grönområdet mellan Kungsmarksplan och Kungsmarken, då en man två dagar tidigare blivit 
överfallen. Arbetarna från affärsverken får inte längre arbeta ensam i sin grävmaskin. 
Egentligen vill John bo kvar, men kunna röra sig fritt och leva ett normalt liv utan att behöva 
titta efter vad han har för människor bakom sig. Till våren flyttar han in till stan. Artikeln 
avslutas med den här meningen ”Rädslan, otryggheten och skräcken delar han med många”. 
Artikeln är skriven av Måna Söderström. 
 



  

Den här artikeln ger en bild av ett Kungsmarken där ingen går säker. Den ger en mycket 
negativ bild. Rädsla är något som sprider sig som en löpeld, det kan vi se många historiska 
exempel på. Den här artikeln bidrar enligt min mening till att sprida skräck, främst bland de 
boende i området. Vid ett tidigare tillfälle har jag ifrågasatt varför någon väljer att ta en dåligt 
belyst väg hem från matbutiken när det finns två gångvägar till området från matbutiken som 
är väl belysta och rensade från det mesta buskaget där förövare kan ligga i bakhåll. Personer 
måste ha ett minimum av självbevarelsedrift för att överleva, det innebär ibland att vi får gå 
femtio meter extra för att göra vår färdväg säkrare, men nog är det värt att göra det när vi ser 
vad som händer med dem som inte gör det. Det är givetvis förståeligt att mannen i artikeln 
känner sig otrygg liksom kvinnan som blivit knivhotad vid ett annat tillfälle. De har 
genomgått en traumatisk händelse och lidit fysiska skador, givetvis kommer de att känna sig 
mycket otrygga.                   
 
En bild på en mörkhårig man på väg ner för backen från Kungsmarken till Kungsmarksplan 
medföljer artikeln. Mannen har ryggen vänd mot fotografen och bilden fångar endast huvudet 
till midjan på mannen. På framsidan av tidningen är fotot i färg, inne i tidningen är bilden 
svartvit och större. 
 
Dessa fjorton artiklar, som publicerades under oktober månad år 2003, har skrivits av fem 
olika reportrar; Lottie Håkansson (har skrivit sju av fjorton artiklar), Måna Söderström (står 
för fyra av fjorton artiklar), Rose-Marie Axelsson, Donald Holmgren och Anna Börje (alla 
författare av en artikel var under oktober månad)  
 
”Vårdpersonal vågar inte gå ensamma” (2003-10-16) 
Vägen från arbetsplatsen till bilen känns lång och farofylld när skuggorna växer i höstnatten. 
De anställda svarar på artikeln som skrivits dagen innan om en man som flyttar ifrån området 
därför att han inte känner sig säker. De säger sig förstå honom. De går alltid två och två eller 
har någon som väntar på dem utanför efter jobbet. De undrar varför ingenting görs åt den lilla 
klick som förstör och hotar och som går under namnet KMM (kungsmarksmaffian). Det är 
frustrerande att ingen tar i med krafttag för att lösa situationen. Väktare har i värsta fall fått 
eskortera de arbetande hem. Under sommartiden är det okej, men när hösten och vintern 
kommer ökar otryggheten. Artikeln avlutas med en stark mening ”- Det är fasansfullt.” 
Artikeln är skriven av Donald Holmgren.  
 
Här går det att urskilja hur lätt paniken sprider sig. De anställda gör givetvis helt rätt genom 
att inte lämna någonting till slumpen genom att aldrig röra sig ensamma i området kvällstid. 
Men det känns väldigt allvarligt att sådant ska vara nödvändigt. Den här artikeln är helt klart 
bidragande till en mycket negativ bild av området, där ingen går säker och där ingenting görs 
åt situationen. Hotet om våld och överfall beskrivs som ständigt närvarande och övermäktigt. 
Den avslutande meningen är mycket dramatisk och visar på en övermäktig rädsla hos den som 
uttalade sig. Kanske borde journalisten ha övervägt att utesluta den, men givetvis bidrar den 
till artikelns slagkraft och budskap. 
  
Bild på sju kvinnliga anställda samt en manlig anställd som kräver att något rejält görs åt 
deras säkerhet när de ska hem på kvällen.(Enligt texten) De står i samlad trupp, troligtvis på 
arbetsplatsen, i sina arbetskläder. De är mycket allvarliga, ingen ler. Fotografiet är taget rakt 
framifrån, men på ett avstånd som gör att de ändå ser små ut. De framstår som bestämda, 
många med armarna i kors, de vill bli tagna på allvar, verkar det som. 
 
”Karlskronahem placerar ut vakter i Kungsmarken” (2003-10-16) 



  

Ingrid Ljungkvist, Karlskronahems vd har, efter att svaren på enkäten som skickades ut till 
600 boende i Kungsmarken sammanställts, tagit beslutet att placera ut vakter i området. Drygt 
50 % av de 70% som svarade på enkäten känner sig otrygga och vågade inte gå ut på 
kvällarna. Trappuppgångarna ska därför låsas och ett antal vakter ska placeras i området. 
Ljungkvist vill inte att folk ska flytta ifrån området för att de känner sig otrygga, och kan se 
en tydlig ökning i uppsägningarna. Lennart Hansson vill tona ner problemen. ”- Brottsligheten 
är inte större i Kungsmarken än i t ex Rödeby, Lyckeby eller Jämjö.” Peter Johansson, s-
politiker och ordförande i Socialnämnden följer debatten och försäkras att det görs något åt 
problemen. Han påpekar dock att arbetet med ungdomar tar tid eftersom det handlar om ett 
förändringsarbete. Han ser situationen som alvarlig. Artikeln är skriven av Måna Söderström. 
 
” Ett gäng litet gäng står för buset på Kungsmarken (2003-10-17) 
Här påminner oss Sydöstran om att de trots allt är en lokaltidning, och tydligen har brist på 
korrekturläsare.  
Problemen på Kungsmarken har fått alldeles för stora proportioner. Rent statistiskt händer det 
inte mer där än i Rödeby och Lyckeby, säger närpolis Thomas Pettersson och sektionschefen 
på familj- och ungdomssektionen, Göran Bohman. Problemen bör dock tas på allvar och de 
arbetar med att lösa dem. En enkätundersökning har gjorts av Karlskronahem för att ta reda på 
hur pass säkra de boende i området känner sig. Resultatet visar att de boende känner en ökad 
rädsla och oro för att bo i Kungsmarksområdet. Även skadegörelsen och våldsbrotten har 
enligt resultatet ökat den senaste tiden.(Detta resultat kan jag ställa mig kritisk till, eftersom 
jag själv haft tillgång till enkäten. Det borde stå att skadegörelsen och våldsbrotten upplevs att 
ha ökat under senaste tiden eller så borde de förklara att det rör sig om brottsstatistik.) 
Thomas Petterson, närpolis i KM, tror att samma resultat hade fåtts om enkäten skickats ut till 
boende i andra områden. Problemet är ett gäng på 10-15 ungdomar i åldrarna 14-17 år som 
hållit ihop i skola och på fritiden i flera år. Det är även en och annan svensk med i gängen. 
Man har försökt splittra gängen genom at tvångsförflytta någon med hjälp av LVU, lagen om 
vård av unga. Fler kommer att tvångsförflyttas. Föräldrarna måste övertygas om allvaret i det 
ungdomarna gör och inte försköna det. Varken Göran Bohman eller Thomas Petterson tycker 
att folk i området behöver gå omkring och vara rädda för att gå ut. ”Man behöver inte känna 
större rädsla i Kungsmarken än i Lyckeby och Rödeby”, säger Göran Bohman. 
 
Den här artikeln ser jag som positivt för uppfattningen om området. Den är väldigt informativ 
och visar hur Kungsmarken inte skiljer sig från andra områden. De beskriver hur 
problematiken i området har förstorats upp, vilket faktiskt behövs framföras emellanåt. Det är 
bara tråkigt att Rose-Marie Axelsson inte har tagit mer tid på sig att läsa igenom det hon 
skrivit innan hon skickat iväg den för att tryckas. Dåligt språk och mycket osammanhängande 
meningar stör helhetsbilden i den här trots allt mycket värdiga artikeln.(Med värdig, menar 
jag här att den beskriver en sann bild av området, som kommer från trovärdiga källor, en 
rättvis bild, kan det sägas.) Artikeln skriven av Rose-Marie Axelsson 
En bild av en till synes allvarlig Göran Bohman är bifogad artikeln. 
 
”Hugg ner träd och skapa kaféer istället” (2003-10-17) 
Peter Kjällkvist, boende i Kungsmarken och integrationssamordnare i Region Blekinge gör 
sin röst hörd i den här artikeln. Tycker att det definitivt måste göras något åt buskaget som 
inbjuder till överfall. Tycker att det är positivt med vakter men ser gärna att Tekniska 
nämnden rensar upp bland det gröna. Känner sig inte själv hotad, men skulle inte gå ut ensam 
någonstans i Sverige, inte i områden som är mörka med dålig sikt. Kjällkvist betonar behovet 
av öppna ytor i bostadsområden som Kungsmarken. Den fysiska miljön är viktig för att stävja 
brott. 



  

Han hävdar att loppet är kört när det har gått så långt att individen är ett hot mot sig själv och 
sin omgivning. När de tvångsomhändertas har det gått för långt och när de senare kanske 
hamnar i fängelse blir de fullfjädrade kriminella. Han drar paralleller med andra 
bostadsområden i t ex Lund som också ligger avsides och inte erbjuder mycket sysselsättning 
för ungdomar. Han säger att det är lätt att debatten får rasistiska förtecken där det talas om 15-
åringar som är professionella kriminella. Det är bättre att ta hand om det i ett tidigt skede, det 
går inte att dalta med ungdomarna. De kriminella ungdomarna är en minoritet och de finns i 
alla svenska städer. Rekommenderar att starta ”killgrupper” som ger ungdomarna en 
möjlighet att göra någonting vettigt och att bli sedda i positiva sammanhang. 
 
Bra att röster inom området blir hörda och får uppmärksamhet. Något som dock stör mig är att 
den här mannen kanske är lite för extrem och förstorar problematiken något. Men i ett större 
sammanhang så är ändå den här artikeln av positiv karaktär och skildrar igen att de kriminella 
ungdomarna i området inte är ett representativt urval utan en minoritet som förstör för andra. 
Artikeln är något samhällskritisk och myndigheterna kritiseras för att inte ha tagit hand om 
problemen tidigare. Det är även positivt att han tar upp vilka konsekvenserna blir om man 
daltar med ungdomar och inte tydligt visar dem vad som är acceptabelt och inte. Att han ger 
konkreta förslag på vad som kan göras är också bra, speciellt eftersom det överensstämmer 
med ungdomars åsikter som lagts fram. Han ger dock som sagt ett något naivt intryck, 
speciellt då han hävdar att han själv aldrig skulle gå ut ensam efter mörkrets inbrott, vad ska 
han göra på vintern då? Hålla sig instängd i lägenheten tills solen behagar skina mer än sex 
timmar varje dag? Artikeln är skriven av Lottie Håkansson. 
En bild på Peter Kjällkvist följer med artikeln. Det är en stor bild på en till synes glad och 
positiv ung kille i färgglad randig kavaj. Fotot är taget utomhus en solig dag, himmelen är blå. 
Ger hopp i mörkret om man säger så. Många andra bilder kopplas alltid till mörkret som hotet 
mot de boendes säkerhet, här erbjuds en lösning på det problemet, givetvis ska det illustreras 
med ett leende och en blå himmel. Bilden är tagen nedifrån för att ge makt åt mannen som ska 
ge oss ett kreativt förslag på hur problematiken kan lösas. 
 
 ”Lena knivhotad och bosatt i Kungsmarken (2003-10-17) 
Ännu en mycket dramatisk överskrift, väcker omedelbart negativa associationer. En kvinna 
som bor i området bestrider den bild som Hyresgästföreningens ordförande Lennart Hansson 
ger av situationen i Kungsmarken. Hon säger att det är flera kriminella än de fyra, fem som 
Hansson talar om. Flera olika gäng med äldre ungdomar som trakasserar och sprider skräck i 
både unga och gamla menar hon finns området. Hon vill vara anonym, är i medelåldern, bor i 
en trivsam lägenhet. För en tid sedan blev hon överfallen av några ungdomar när hon skulle 
gå och posta ett brev. Lena menar att Kungsmarken håller på att domineras av dessa 
kriminella ungdomar som hörts skrika ”Kungsmarken är vårt” Lena, som hon kallas i artikeln, 
beskriver sig som en av många som ogärna går ut ensamma. Hon välkomnar Karlskronahems 
låsning av husen, eftersom det innebär att dem slipper tiggeri och busringningar på dörrarna. 
Hon tycker även att sätta ut vakter, dygnet runt, vore ett steg i rätt riktning. Hon anser heller 
inte att Hyresgästföreningen ger en korrekt bild av situationen och beskyller dem för att inte 
våga se verkligheten.  
 
Det första intrycket av artikeln är att en ytterst partisk röst har kommit till tals. Givetvis 
kommer en person som har blivit utsatt för våld att ha en annan bild av hur situationen i 
området är än en person som inte har det. Visst är det nödvändigt att denna grupp också 
kommer till tals men jag misstänker att tidningen i det här fallet har eftersträvat en högre 
lösnummerförsäljning, igen med hjälp av en dramatisk överskrift. Den är inte inkorrekt på 
något sett men man brukar inte benämna en person som knivhotad. Jag kan känna att 



  

reportern har gett för mycket utrymme för förutfattade meningar att komma till tals. ”Lena” 
säger att hon hört ungdomsgängen skrika på fotbollsplanen. Hur kan hon vara säker på att det 
handlar om de omtalade kriminella ungdomsgängen. Kanske borde vi fundera på hur 
reportern tolkat den intervjuades berättelse, kanske har denna bit tagits ur sin kontext och 
klistrats in i ett passande sammanhang, för att ge en dramatisk effekt. Tyvärr får jag säga att 
sökandet efter den dramatiska effekten bidrar till ett skapande av stereotyper, sättet som 
gärningsmännen beskrivs vid händelsen. ”En gick fram, slet upp en kniv och höll en med ett 
hånflin framför ansiktet.” Jag tvekar inte på kvinnans berättelse om att det var så det gick till, 
men jag ifrågasätter reportern när hon väljer att ta upp detta i artikeln. Artikeln är skriven av 
Måna Söderström.  
 
 ”Vakter finns redan på plats i Kungsmarken (2003-10-17)¨ 
Karlskronahems vd Ingrid Ljungkvist kommer till tals. Hon sörjer det faktum att man måste ta 
det här beslutet. Hon vill att de boende ska känna sig trygga och inte vara rädda. De flesta 
verkar enligt henne positiva till vakterna. Det är viktigt att det syns vuxna människor ute, 
trappvärdarna räcker inte.  
 
Detta är en artikel som är mycket kort i förhållande till andra artiklar om området. Det känns 
mer som ett förtydligande eller uttalande från Karlskronahems vd som på något sätt ursäktar 
att det har fått gå så långt och att placeringen av vakter i området anses vara nödvändig. Ger 
ett mycket mörkt och allvarligt intryck av området, och bidrar nästan till en slags 
katastrofkänsla i stil med den känsla som kan upplevas när jag ser muren som byggs upp i 
Palestina. Givetvis är detta ett extremexempel som kan kännas mycket överdrivet, men 
ungefär så känner jag det, och minns att jag kände det, inför den här artikeln. Artikeln är 
skriven av Lottie Håkansson. 
 
 ”- Vansinnigt med vakter” (2003-10-17) 
Polisinspektör Lennart Hansson, ordförande i Hyresgästföreningen tycker det är vansinnigt 
med vakter. ”- Det är inte klokt att fyra-fem killar ska kunna förstöra allt det goda som byggts 
upp i Kungsmarken. När sådana här saker händer dröjer det inte många dagar förrän vi har 
nazistisk propaganda i våra brevlådor. Det känns hopplöst när man försöker representera det 
goda” Säger Lennart Hansson. Han hänvisar till att det inte finns något klart sätt att handskas 
med ungdomar som begår grövre brott innan de når straffmyndig ålder. Dialogen är viktig, 
säger han, och han pratar ofta med dessa ungdomar. Han bor själv i Kungsmarken och är 
aldrig rädd när han går ut. Han menar att de flesta faktiskt inte är rädda för att gå ut, men att 
de som är det ofta kommer till tals och skapar rubriker. Förnuftiga åtgärder borde ha satts in 
redan efter det första personrånet, menar han. Suckar när han minns förra valet när NSF och 
nazisterna fick många av sina röster just i Kungsmarken. Han tror inte att vakter och lås löser 
problemen. Artikeln är skriven av Lottie Håkansson. 
 
Lennart Hansson verkar vara den mest positiva rösten i debatten om Kungsmarken. Han visar 
att något faktiskt görs för att förbättra området både när det gäller säkerhet och aktiviteter. 
Artikeln ger en positiv bild av området och upplevs som ett försök att avdramatisera 
betydelsen av de kriminella ungdomsgängen närvaro i området. Bra att han påpekar att det 
ofta är de som är rädda eller missnöjda med området som kommer till tals och inte de som 
känner sig trygga och nöjda. Han tror inte att vakter och lås löser problemen men jag saknar 
en motivation av detta i artikeln. 
Lennart Hansson är här avbildad, livligt gestikulerande i svartvitt bakom ett skrivbord. Han 
ser engagerad ut. 
 



  

”Bränder och sabotageunder första vaktnatten på Kungsmarken” (2003-10-18) 
En dramatisk överskift som direkt ger mycket negativa associationer, troligen för att chockera 
läsaren.  Tre incidenter fick Securitasvakterna ta hand om redan första natten. Det diskuteras 
huruvida uppmärksamheten kring vakterna har gjort att ungdomar bestämt sig för att busa, 
eftersom de visste att de skulle infinna sig. Karlskronahems vd Ingrid Ljungkvist ser inte 
alltför allvarligt på det, är inte förvånad av nattens patrullering av området. Hon uppskattar 
stödet från bland annat politikerhåll för beslutet att sätta ut vakter. ”- Jag förstår att de som 
bor på området vill föra fram det goda. Men även Hyresgästföreningens ordförande Lennart 
Hansson är medveten om problemen. Även socialen och polisen är medvetna eftersom de 
jobbar med de här frågorna. Men de känner kanske att de inte kan prata för mycket om det.” 
Vidare upplever hon inte att det finns några motsättningar mellan hennes bild av situationen 
på Kungsmarken och den som ges av socialen, polisen och hyresgästföreningen. Vill att 
hyresgästerna ska känna sig säkra. 
Onödigt med en sådan kraftfull överskrift när det inte förekom mer problem än normalt. Det 
kan kanske tolkas som att Ingrid Ljungkvist beskyller olika instanser för att bagatellisera 
problemen i området, frågan är varför hon gör det. I det hela stora så upplever jag artikeln 
som bidragande till en negativ bild av området, mest på grund av överskriften. Artikeln är 
skriven av Lottie Håkansson. 
 
”Sprit och skitsnack största problemet” (2003-10-20) 
Här hörs lokala röster i Kungsmarken, mest med Hyresgästföreningen i spetsen. De visar upp 
en stolthet över sitt område. De utpekar svenska missbrukare som ett större hot än 
ungdomsgängen, som trots allt är bra killar när de är en för sig. Artikeln skildrar antirasistiska 
åsikter bland de intervjuade, då en kvinna sade att hon omedelbart slängde nazistbrev i 
papperskorgen. Tycker att de värsta bråkmakarna borde tvångsomhändertas för allas bästa och 
tror inte att vakter är svar på problemen, kritiserar därmed Karlskronahem. Artiklar speglar en 
upprördhet mot kritiken som riktats mot Kungsmarken, där det oftast handlar om anonyma 
källor eller insändare. Pekar på att Kungsmarken inte har så hög brottslighet som andra 
områden, men ändå pekas ut. Någon tycker att buskage inte inbjuder till överfall (kvinna), en 
annan tycker att det gör det (man). Kvinnan säger att varken hennes pensionärsgrupp eller hon 
själv skräms från att gå ut och promenera i området under kvällstid.  
 
Artikeln är positiv för områdets image, då positiva röster inifrån området får komma till tals. 
Även bra på det sättet att antirasistiska åsikter får luftas, detta är alltid positivt i dessa 
sammanhang. Det är även positivt att visa att det finns boende som inte räds för att gå ut på 
kvällen, det kan uppmuntra andra som känner sig rädda. Artikeln skriven av Lottie Håkansson 
  
”Vi måste kämpa mot rasismen” (2003-10-20) 
Polisinspektör Lennart Hansson: ”Kungsmarkens största problem är rasism och 
främlingsfientlighet. Det är det vi kämpar emot,”  Ungdomar, gamla och medelålders 
människor ger bilden av ett område med stor stolthet och framtidstro. Men också redogörelser 
om ur några enstaka personer, på drift, förstör för alla. Fyra personer följer inte regler, ger sig 
på gamla och försvarslösa, våldet är otäckt. Påpekar att sådant även förekommer i t ex 
Rödeby. I Kungsmarken förstoras problemen och används av rasisterna för att sprida sin 
propaganda.(Lennart Hansson) ”Det är inte ett invandrarproblem, utan ett samhällsproblem!” 
Reporter promenerar med Peter Kjällkvist, som arbetar med integrationsfrågor vid Region 
Blekinge och Lennart Hansson är också närvarande senare under sin patrullrunda för kvällen. 
Dålig insyn, svag belysning och höga buskage tas upp som problem. Ungdomar i området 
uttrycker att det inte finns något att göra, skulle vilja ha fler aktiviteter, t ex sport eller en 
lokal där de kan titta på film med flickvännerna. Kallar sig Kungsmarksmaffian (de tycker det 



  

är ett häftigt namn, men att det är synd att andra använder det och ger det dålig klang). En 
ungdom tycker att de blivit lugnare och Lennart Hansson håller med. De boende har fått mer 
att säga till om genom enkäter. 
Labinot(ungdomen som tidigare omnämnts) ställer artigt frågan om varför folk vänder ryggen 
åt en när man säger att man kommer från Kungsmarken. Inga svar kan ges på den frågan. 
Även Peter Kjällkvist bekräftar att han fick negativa reaktioner när han sa att han skulle bo i 
Kungsmarken. Polisinspektören försvarar hyresgästföreningens och bostadsbolagens arbete 
för att skapa trivsel och sysselsättning. Påpekar starkt att det inte bara handlar om 
invandrarungdomar som ställer till det för sig utan även svenskar. Polisinspektören framgår 
som verklig humanist. ”Jag tror att de uppskattar att någon satt en gräns för vad de gör. Jag 
fördömer deras handlingar, men inte dem som människor.”  
 
Artikeln ger ett positivt intryck av området och personifierar den gruppen som är mest 
fruktade, ungdomarna. Det är positivt att rasismen tas upp i det här sammanhanget och att 
man manifesterar att det inte är något man accepterar. Åsikterna som läggs fram pekar också 
ut de som mest anses ha skulden för det dåliga omseende som området har, det är viktigt 
eftersom även de som bor i området måste göra klart att inte heller det är acceptabelt och att 
något borde göras åt saken. Om dess a åsikter inte kom fram skulle man kunna tro att det sågs 
som mer acceptabelt i Kungsmarken än i andra områden. De försöker genom denna artikel att 
visa att Kungsmarken är ett bra område, trots problemen och därmed lyfts områdets status 
något. Labinots fråga speglar att det anseende som Kungsmarken har i övriga Karlskrona  
påverkar ungdomarna som bor i området negativt. Artikeln är skriven av Lottie Håkansson. 
 
En bild av fyra ungdomar och Lennart Hansson pryder tidningens framsida. Bilden är tagen 
på kvällen och är i färg. Den är tagen uppifrån så att personerna ser mindre ut än normalt, det 
är på något sätt lite symboliskt för hur Sydöstran har framställt Lennart Hanssons del i 
debatten tidigare. Inne i tidningen finns en liknande bild i svartvitt. Där står Lennart Hansson 
med armarna i kors, omringad av tre ungdomar, varav två har tydligt utländskt utseende. Alla 
ungdomarna ser ut att känna sig avslappnade och verkar lyssna uppmärksamt till Lennart 
Hansson som verkar förklara något. De tittar upp på honom, det verkar som om han har deras 
respekt. Hans kroppsspråk säger mycket om den roll han spelar. Han är en vuxen som 
försöker leda ungdomar på drift i rätt riktning igen, och det kan han bara göra om han inte 
visar rädsla utan istället kräver respekt med ett dominerande kroppsspråk. 
 
“Vi vågar inte släppa ut våra barn att leka (2003-10-28) 
Essens i artikeln: mammor kräver krafttag mot våldet i Kungsmarken. 
Artikeln börjar med att beskriva området på ett positivt sätt, men tar sedan upp den mest 
negativa aspekten, nämligen brottsligheten. I A och B-huset(månstenen och kristallen) har 
trappuppgångarna låsts och nu dras problemmakarna till c-huset där de röker, dricker öl och är 
allmänt otrevliga. Föräldrarna vågar inte lämna barnen ensamma, artikeln tar upp våld riktad 
mot skolbarn och ungdomar. Kritisk mot att ingen gör något. Vi är oroliga, men vem bryr sig 
om det? Skriven av Måna Söderström. 
 
Ger negativ bild av området, är kritisk mot myndigheter som inte gör något för att förbättra 
situationen. Det är en intressant artikel, både i utformningen och ställningstagandet. 
Reporterna ställer sig på ”de utsattas sida” (här småbarnsföräldrar) och antar ett ”vi här nere 
dom där uppe” – perspektiv.  
En bild av fem oroliga kvinnor samt en man och sammanlagt åtta barn i olika åldrar. Bilden är 
tagen på kvällen, det är mörkt ute. Bilden är tagen utomhus. Det  är en väldigt stor bild, tar 
upp sammanlagt nästan en hel sida, sprider ut sig över hela uppslaget. Det finns även ett 



  

mindre foto av en av kvinnorna, Maria Braithen, med ett mindre barn. Denna mindre bild är 
tagen rakt framifrån och belyser en orolig mamma.  
  
 ”Vi bryr oss – men både proffs och frivilliga insatser behövs.” (2003-10-28) 
Budskapet kommer från socialchef Ingrid Augustinsson, som försvarar arbetet som görs i 
Kungsmarken. Extra resurser ska sättas in och situationen ska bli bättre. Gängbildning är ett 
problem. Hon anser att de vakter som Karlskronahem satt ut i området är bra. Hon visar stor 
sympati med småbarnsföräldrarna och säger sig förstå deras oro. Uttrycker debatten om 
Kungsmarken som inflammerad.  
 
Artikeln ger negativ bild av området, får det att låta allvarligt och lovar inte särskilt mycket 
om förbättring som kan vara trovärdigt. När de säger att situationen ska bli bättre antyds det 
att situationen idag inte är särskilt bra. Artikeln känns som en ursäkt mot att inte mer kan 
göras eller har gjort för att förbättra situationen. Skriven av Lottie Håkansson 
 
”Kulturen och idrotten ska få slut på våldet” (2003-10-30) 
”Kungsmarkssamordnare” Ann-Katrin Olsson lovar mer informationsspridning. Hon säger att 
det görs massor med saker i Kungsmarken. Hon är utsedd att samordna insatser i området, för 
att bryta upp våldsspiralen och få stopp på vandaliseringen. Kultur och idrott ser hon som 
inkörsportar till ett bättre liv för ungdomar på drift, svenskfödda såväl som ungdomar med 
invandrarbakgrund. Hon tror kunna engagera föräldrarna och ge dem en chans att kunna träffa 
svenskar genom barnens gemensamma intresse för t ex fotboll. Det finns en liten bild med av 
Ann-Katrin Olsson där hon framstår som en viktig person. Hon är iklädd kostym, fotot verkar 
mycket professionellt taget, svartvitt. Förtroendegivande. Artikeln skriven av Hans Bülow. 
 
En ny person kommer här till tals i debatten om området. Hon verkar förtroendeingivande och 
engagerad. Jag ser det som mycket positivt för området att faktiska åtgärder som redan trätt i 
kraft tas upp och skildras.  
 
”Protester mot postfack på Kungsmarksvägen” (2003-10-31) 
Det ska nu installeras postboxar i A-huset men de boende oroar sig för att postboxarna lätt 
kan brytas upp eftersom plåten är så tunn. Postboxarna är godkända av Karlskronahem men 
inte av posten. Artikeln är skriven av Måna Söderström 
 
Artikeln skildrar de boendes oro för skadegörelse. På ett sätt är det intressant eftersom 
portarna i huset nu är låsta och ingen förutom de boende kan komma in i trappuppgången. 
Detta skulle kunna tyda på att de boende inte bara visar oro för det ”yttre hotet” som gestaltas 
av ungdomsgänget som härjar i området, utan även för boende i samma trappuppgång. 
Kritiken riktas mot Karlskronahem eftersom det är de som vill installera postboxarna.   
 
Artiklar om Kungsmarken publicerade i Blekinge Läns Tidning 
 
”Pappan knivhotade sin dotter” (2003-10-16) 
Pappan knivhotade sin dotter- Åklagaren vill att mannen ska utvisas. 
Den 25 september fick många kungsmarksbor bevittna den tragiska händelsen. En pappa tog 
sin familj som gisslan och en stor polisstyrka tillkallades. Mannen, 31 år, åtalas för grovt 
olaga hot och olaga hot. Två timmars drama från klockan 1800 på kvällen då larmet gick. 
Kvinnan knackade på hos grannen och sa att mannen var sjuk, grannen följde med kvinnan till 
hennes lägenhet bara för att jagas iväg av en knivbeväpnad man.. När polisen anlände var 
stämningen upprörd. 31-åringen krossade fönsterrutor och det hördes barnskrik från 
lägenheten. Polisen tog sig in i hemmet, men drog sig snart tillbaka när de såg att mannen höll 



  

en kniv mot sin dotters hals. Senare lyckades polisens förhandlare och en tolk, tillsammans 
med kvinnan få mannen at ge upp. Mannen blev förd till psykakuten och anhölls under 
kvällen. Det var ett 20-tal poliser på plats i Kungsmarken vid tillfället. Artikeln är skriven av 
Pernilla Östlund. 
  
”Inte acceptabelt att många är oroliga” (2003-10-17) 
Kommunalrådet Mats Johansson (s) “Nu måste det till krafttag”. Vill skaffa sig en bra bild av 
området. Vill arrangera möte med representanter från socialförvaltningen, Karlskronahem, 
Integrationsverket, polisen, hyresgästföreningen för att diskutera läget i Kungsmarken. 
Han vill inte svartmåla området, men det är viktigt att skaffa sig en bra bild av situationen. 
Initiativet togs eftersom många kungsmarksbor hört av sig till honom. Han kan bara 
konstatera att många är oroliga, vilket inte är acceptabelt. Betonar att det är viktigt att berätta 
vilka åtgärder som redan tas. Artikeln är skriven av Helle Larsson. 
 
”Både trygghet och rädsla i området” (2003-10-17) 
BLT åkte till Kungsmarken för att fråga de boende om de känner sig otrygga i området. 
Meningarna hos de boende gick isär. Jamnjan Larsson har bott i Kungsmarken sedan 1987, 
har fyra barn och bor på första våningen. Hon går inte ut på kvällarna, det vågar hon inte pga. 
ungdomsgäng som är ute då. De har kastat sten på hennes fönster för att de trodde att hon 
tittade på dem. För några månader sedan ringde hon polisen som inte gjorde något utan sa att 
det inte var något att bry sig om. 
Personer på korttidsboendet Kungshöjden är av samma uppfattning. De tycker att det är otäckt 
att gå till bilen efter jobbet när det är mörkt. Besök av ungdomar i trappuppgången förde liv. 
Birgitta Jonskog: ”Men jag öppnade inte dörren. DÅ hade jag inte stått här idag, säger hon. 
De sparkade på dörren men till sist tog polisen hand om dem.  
Andra tongångar lyder på Gamlegården (dagcentral för äldre)- Det är så lugnt här i 
Kungsmarken, säger Maria Wallther som bott i området i sex år. – När ungdomar ser att jag 
kommer med rollator så brukar de hjälpa till att öppna dörren. Den sidan av Kungsmarken 
måste också komma fram, Säger hon. Artikeln är skriven av Helle Larsen. Foto av asiatisk 
kvinna på en lekplats i området. Kvinnan är i förgrunden sittandes på en ställning med en 
allvarlig min. Lägenheterna dominerar i bakgrunden. 
 
”Två vakter placeras ut” (2003-10-17) 
Underrubrik; Många i Kungsmarken känner sig otrygga. Kvällen innan sattes bevakning in 
Kungsmarken, ”Ingen annanstans i Karlskrona har Karlskronahem bevakning av ett 
bostadsområde nattetid.” De ska enligt Peter Hidnäs kunna ingripa och ha en övervakande 
funktion, de ska framförallt dock försöka få i gång en dialog med ungdomsgänget som busar.  
Orsaken till utplaceringen av vakter är den enkät som de boende fått fylla i som visade att 55 
% känner sig otrygga och vågar inte gå ut på kvällen. Detta jämförs med samma tal för 3 år 
sedan där det endast var 35 % som uttryckte samma otrygghet. Ingrid Ljungkvist säger att de 
även kommer att göra en ny jämförelse för att undersöka om talen varierar mellan de olika 
husen. Hon vet inte hur de ska hantera situationen om det skillnader upptäcks. 
Artikeln skriven av Helle Larssen. 
 
En informerande artikel, med viss dramatisk effekt som i den inledande texten ”Ingen 
annanstans i Karlskrona har Karlskronahem bevakning av ett bostadsområde nattetid”. Jag 
kan se det som särskiljande och i viss omfattning stigmatiserande. I den här artikel beskrivs 
ungdomsgänget ”busa”, vilket ger en mildare framtoning än i andra artiklar där det ofta 
handlar om överfall och andra grövre personbrott. Resultatet av undersökningen är väl 



  

återgivit och visar på att utvecklingen i området går åt fel håll, något som ger en mycket 
negativ association och på något sätt bekräftar föreställningen att området är osäkert.  
  
”Hans son rövades bort” (2003-10-18) 
Jalal Albadrans ettårige son rövades bort men han trivs i Kungsmarken. I juni i fjol försökte 
en narkotikapåverkad man röva bort hans ettårige son. Men han tänker inte lämna 
Kungsmarken. - Det rörde sig om en förvirrad man. VI trivs här, uppger mannen. Reportern 
refererar till en tidigare artikel om de securitasvakter som nu placerats i området för att skapa 
trygghet hos de boende. Jalal tycker att det är helt onödigt. Mannen har vänner i området och 
tillgång till dagis och vill inte flytta ifrån området, trots den negativa erfarenheten. Händelsen 
har inget med Kungsmarken at göra, säger Jalal. Han har aldrig tidigare varit med om 
någonting före eller efter händelsen. Medan intervjun genomförs passerar en annan boende 
och kommenterar att hon bott i området i nio år, men nu inte vågar gå ut på kvällen. Hon 
anser att det är osäkert i området. Båda dessa personer bor i det västra huset (f d c-huset) 
Detta är nog det lugnaste området. Fotbollsplanen är en riskzon där man kan råka ut för 
överfall. Jalal tycker att det är lugnt i området och ser inga skäl att inte kunna skicka iväg den 
femåriga sonen för att handla när som helst. Artikeln är skriven av Johan Andersson. 
 
”Två bilar nära köra på sonen Emil, 4 år” (2003-10-30) 
Emil 4 och Sandra 8 skulle slänga kartonger i miljörummet. Då de skulle korsa vägen, såg 
mamman som övervakade deras färdväg från fönstret, hur två bilar i hög fart kom emot 
barnen utan att sakta ner. Emil stod paralyserad i vägen utan att veta vad han skulle göra en 
bil passerade utan att bromsa eller sakta in, den andra tvärnitade och ställde sig snett över 
vägen. Föraren klev inte ur bilen för att kontrollera att barnet klarat sig utan skador, utan 
körde istället snabbt från platsen. Mamman han inte se registreringsnumret.  Mamman anser 
att trafiken på gatan är ett stort problem eftersom det bor många barnfamiljer i huset och ett 
dagis ligger bara några portar bort. Artikeln är skriven av Pernilla Östlund. 
Bilden som följer med artikeln är liten och avbildar mamman vid sidan av sina två barn 
ståendes mitt i vägen medan en bild, som på bilden verkar enorm, kör förbi. Familjen 
framställs här som offer, de porträtteras i ett perspektiv som får dem att se små och ynkliga ut, 
bilden uppmanar oss att tycka synd om dem och uppröras av händelsen. 
 
”Fest vid mörkrets inbrott” (2003-10-31) 
Hemma hos irakiska familjen Alhilfi i Kungsmarken pågår en fest efter solens försvinnande. 
Artikeln beskriver på ett positivt sätt hur fastemånaden ramadan påverkar de troende 
muslimernas vardag. Den visar den humanistiska sidan av Islam. En glad och trivsam 
samvaro med släkt och vänner skildras. Artikeln skriven av Björn Håkansson.  
Med artikeln följer ett flertal bilder som visar dels kvinnorna på en sida av rummet, sittandes 
på golvet med barnen, de bär slöja och ler eller skrattar. Bilden av kvinnorna är tagna i samma 
höjd, alltså sitter fotografen på golvet. En annan bild visar tre män sittandes och en stående, 
de sittande männen ser väldigt små ut, jämfört med kvinnorna på den andra bilden. Även de 
skrattar och är i allmän feststämning. Givetvis avporträtteras även maten, som ju är 
höjdpunkten vid fototillfället. Alla foton är i färg, ett fotografi är placerat på tidningens 
framsida. 
 
”Gäng tvingade familj att flytta” (2003-11-13) 
En familj boende i Kungsmarken trakasserades av ungdomsgäng i Kungsmarken som ville 
rekrytera sonen till gänget. På bägge sidor av konflikten står invandrarungdomar, de som vill 
bråka och de som inte vill vara med. Tonårssonen i familjen utsattes särskilt mycket, de 
ropade könsord efter honom, förföljde honom, slog och hotade honom. Mamman tar hoten på 



  

allvar. De är rädda för gänget men har fått nog. Närpolisen Sture Nilsson säger att det är våld 
som är deras specialitet, misshandel, personrån och hot. Familjen klagar på inget sätt på 
polisens insatser utan tycker att de gör vad de kan. En bild följer med artikeln. Mor och son 
står med ryggen mot kameran och tittar ut genom fönstret. Bilden är anonym då man inte kan 
urskilja några direkta ansiktsdrag, ger känsla av att de är rädda för att visa sina ansikten i 
tidningen. De framställs som offer. Bilden är i färg. Artikeln är skriven av Simone Hansen. 
 
”Trion har övergett mig” (2003-11-15) 
Artikeln behandlar Karissa Hamptons erfarenheter som fotbollsspelare i IF Trion. Brutna 
löften färgar hennes tid i Sverige. ”Hampton har under sina åtta månader i Sverige bott i 
Kungsmarken. Mot sin vilja. – Jag ville bo i stan. Det är inte säkert i Kungsmarken, två 
gånger har killar följt efter mig. Trion lovade fixa ny bostad. Det hände aldrig. Visserligen 
fick Hampton lämna den, som hon beskriver det ”illaluktande och äckliga ettan”. Artikeln har 
inte så mycket relevans till debatten om kungsmarken förutom Hamptons uttalanden om 
Kungsmarken som en osäker plats, med lägenheter som inte håller någon särskild klass. 
Ett foto illustrerar offret i historien, som är fylld av besvikelser från början till slut. Bilden är 
tagen uppifrån och Kvinnan framstår som ett litet barn nästan i storlek. Hon står på något som 
liknar ett tag eller en uteplats, ingen särskild imponerande miljö, kortet verkar dessutom vara 
taget på kvällen så det är mörkt. Fotot beskriver på ett mycket bra sätt hur amerikanskan 
känner sig. Artikeln är skriven av Thomas Cedergren. 
 
 
 


