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Sammanfattning 
För cirka ett år sedan, hösten 2004, skedde en intensiv debatt i Sydsvenskan kring hur stadsdelen 

Rosengård i Malmö presenterats i media. Man menade att mediebilden som presenterats var skev 

i jämförelse med hur verkligheten faktiskt såg ut. Problemet med att den mediebild som 

presenteras av förorterna i dagspressen är skev i jämförelse med hur verkligheten ser ut är ingen 

ny frågeställning. Debatten har de senaste tio åren både kommit och gått kring vilket ansvar 

massmedia har gentemot förortsområden och dess invånare, som ofta till stor del utgörs av 

individer från andra kulturer. Tidningarna som säger sig värna om det demokratiska samhället 

marginaliserar områden som Rosengård genom en alldeles för ensidig bevakning. Istället för att 

verka för integration blir resultatet tvärtom att klyftorna mellan olika samhällsgrupper vidgas. 

 

Vi har valt att titta på Rosengård genom att undersöka den dagliga rapporteringen från 

Sydsvenskans Malmödel under perioden 1 september, 2005 till och med den 31 oktober 2005. Vi 

valde att jämföra Rosengård med tre andra stadsdelar i Malmö för att på så sätt se om Rosengård 

särbehandlades i Sydsvenskan i jämförelse med de andra stadsdelarna. Studien visade precis som 

vi förmodat att rapporteringen från Rosengård ger en negativ bild av livet i stadsdelen. Artiklar 

om brott, olyckor och sociala problem dominerar rapporteringen i Sydsvenskan och då inte enbart 

i Rosengård utan även i de andra stadsdelarna i studien. Vi förmodar att det här är en effekt av 

dels tidningens nyhetsvärdering samt att man vill reproducera en bild av området som har funnits 

sedan 1970-talet. Detta är inget som vi tror är medvetet från tidningens sida utan det ”sitter i 

väggarna”. Det är tydligt att Sydsvenskan har haft en stor fokus på nyhetsbevakningen av 

Rosengård men har fortfarande en bit kvar på vägen till en allsidig och korrekt bild av Rosengård. 

Om tidningen vill ta sitt demokratiska ansvar så måste den arbeta mer med mångfald och bryta 

loss från gamla värderingar och traditioner. 
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För cirka ett år sedan, hösten 2004, skedde en intensiv debatt i Sydsvenskan kring hur 

stadsdelen Rosengård i Malmö presenterats i media. Man menade att mediebilden som 

presenterats var skev i jämförelse med hur verkligheten faktiskt såg ut. Debatten utlöstes 

delvis av ett reportage som den amerikanska tevestationen Fox News gjort, där Malmö i 

allmänhet och Rosengård i synnerhet framställdes som ett brinnande ghetto där våldsinslag 

var vardagsmat och invandringen enorm. Den ”vanlige svensken” var rädd att gå ut efter 

mörkrets inbrott och en fjärdedel av Malmös invånare var muslimer. Rosengård framställdes 

dessutom som en plantskola och rekryteringscenter för potentiella terrorister 

(www.foxnews.com). Flera av debattörerna som var involverade menade att även svenska 

medier presenterade en skev bild av Rosengård som ett ghetto med daglig misshandel och 

utbrett gatuvåld.  

 

Problemet med att den mediebild som presenteras av förorterna i dagspressen är skev i 

jämförelse med hur verkligheten ser ut är ingen ny frågeställning. Det är ett ämne som stöts 

och blöts med jämna mellanrum. Debatten har de senaste tio åren både kommit och gått kring 

vilket ansvar massmedia har gentemot förortsområden och dess invånare, som ofta till stor del 

utgörs av individer från andra kulturer. Tidningarna säger sig värna om det demokratiska 

samhället men samtidigt upplever en stor del av befolkningen i förortsområden som t.ex. 

Rosengård att man marginaliseras genom en alldeles för ensidig bevakning. Tidningarna som 

säger sig vilja verka för integration gör tvärtom att klyftorna mellan olika samhällsgrupper 

vidgas. Detta bidrar till att en stor del av invånarna i dessa områden inte läser de stora 

morgontidningarna pga. att de inte kan känna igen sig i rapporteringen från området 

(Sandström, 2005).  

1.1 Syfte och frågeställning 

Nu, ett år efter att debatten planade ut, vill vi se om debatten lett till en mer nyanserad bild av 

Rosengård. Vi vill se om Sydsvenskan fortsatt att rapportera om endast kriminalitet och 

utanförskap eller om man har tagit sitt journalistiska ansvar för att kompensera bilden som 

man själv varit med om att skapa. För att hjälpa oss i vår studie har vi arbetat fram ett par 

frågeställningar som vi anser är relevanta för vår studie. 
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Våra frågeställningar rör frågor som: 

• Hur ser rapporteringen från Rosengård ut i jämförelse med Malmös andra 

stadsdelar?  

• Har den tidigare negativa bilden av Rosengård börjat luckras upp av en mer positiv 

rapportering, eller dominerar fortfarande det gamla språkbruket där ord som 

”invandrarkillar” och ”förorten” direkt associeras till kriminalitet, arbetslöshet och 

utanförskap? 

• Vilket ansvar har journalister/redaktörer i sin rapportering? Tidningarnas 

egenuttalade publicistiska och demokratiska ansvar som ska ligga till grund för deras 

dagliga rapportering ska omfatta alla grupper inom det svenska samhället och inte 

enbart eliten i de mer välbärgade områdena. 

1.2 Metod 

Innehållsanalysen är den vanligaste metoden vid studier av journalistiska texter och ofta då i 

kombination med andra metoder som t.ex. enkätundersökningar och intervjuer (Nord & 

Nygren, 2002). I vår undersökning har vi valt att använda oss av innehållsanalys som vår 

huvudsakliga metod eftersom vi vill titta närmare på hur Sydsvenskans rapportering av 

Rosengård ser ut. Vi kommer att göra både en kvantitativ samt en kvalitativ innehållsanalys 

för att på så sätt lättare kunna jämföra t.ex. rapporteringen från Rosengård med den dagliga 

rapporteringen från andra stadsdelar i Malmö. Den kvantitativa innehållsanalysens styrka 

ligger i att den är särskilt lämpad för att studera förhållanden som kan mätas och räknas för 

vidare analys. Svagheten ligger i att metoden endast ger svar på textens omedelbara betydelse 

och inte den underliggande betydelsen som texten för med sig (Östbye m.fl. 2003). Britt 

Hultén säger i sin bok ”Journalistikanalys – En introduktion” (2000) att man för att kunna 

tolka en journalistisk text så måste den sättas i sitt sammanhang och betraktas med 

utgångspunkt från den kollektiva process som den skapats i. För att vi ska kunna tolka 

texternas betydelse ur ett större perspektiv så har vi därför valt att komplettera den 

kvantitativa innehållsanalysen med en kvalitativ analys. Vi tror nämligen att det är minst lika 

viktigt att studera vad som egentligen sägs, som det är att studera vad som rapporteras. En 

kvalitativ innehållsanalys kan ge oss svar på om det finns några underliggande värderingar 

och normer som inte syns vid en första anblick men som, medvetet eller omedvetet, ändå 

förmedlas i det som skrivs (Östbye m.fl. 2003). Genom den kvalitativa analysen så kan vi 

även leta efter olika retoriska mönster som ligger till grund för hur artiklarna skrivs och 

slutligen trycks. Vi är medvetna om att vi i tolkningen och analysen av det material som vi 
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samlat in kommer att influeras av vår förförståelse och tidigare kunskaper. Denna 

subjektivitet vill vi försöka motverka genom att återge vårt tillvägagångssätt så att andra som 

analyserar materialet utifrån samma förutsättningar kan komma fram till samma resultat. 

1.3 Tillvägagångssätt och material 

Vi har valt att titta på Rosengårds framställning ur ett historiskt perspektiv samt utifrån vad 

som sagts i den senaste stora debatten om Rosengård (SDS 29/11-04 – 20/12-04). Detta 

material låg till grund för den studie som vi genomförde genom att titta på den dagliga 

rapporteringen från Sydsvenskans Malmödel under perioden 1 september, 2005 till och med 

den 31 oktober 2005. Vi valde att jämföra Rosengård med tre andra stadsdelar i Malmö för att 

på så sätt se om Rosengård särbehandlades i Sydsvenskan i jämförelse med övriga stadsdelar. 

Artiklarna i studien erhölls direkt från Sydsvenskans arkiv och kompletterades med egna 

sökningar, via Sydsvenskans hemsida, som gällde stadsdelarnas olika stadsdelsområden. 

Detta gjorde vi för att säkra att mörkertalet inte blev för stort eftersom inget arkivsystem är 

perfekt. Anledningen till att vi valde just september/oktober 2005 är att under denna tid så 

skedde inga större nyhetshändelser som skulle kunna påverka rapporteringen på ett sådant sätt 

att det inte skulle bli representativt för hela året.  

 

Vi började med att göra den kvantitativa innehållsanalysen av texterna för att sedan göra den 

kvalitativa analysen. Den kvantitativa innehållsanalysen genomfördes genom att ta fram tolv 

kategorier som representerar de mest förekommande ämnena i nyhetsrapportering. Dessa 

kategorier inspirerades från en liknande undersökning gjord i Stockholm 2001 (Nord & 

Nygren, 2002) och kompletterades med egna ämnen som inte fanns representerade då men 

som vi ansett vara viktiga för undersökningens säkerställande. Efter det att all information 

insamlats tog vi fram statistik på rapporteringen från Rosengård satt mot de andra 

stadsdelarna i studien, för att på så sätt se om det fanns några större skillnader i vad som 

rapporterats. I den kvalitativa innehållsanalysen tittade vi bland annat närmare på ordval, 

tematik, retoriska mönster samt artiklarnas omfattning och uppföljning. 

 

 



MKV 402:4 Michael Rübsamen  
Lunds Universitet Karl-Johan Gartberger 
HT 2005 

 6

1.4 Disposition 

I kapitlet som följer så försöker vi ge en bild av hur Rosengård framställts i media under de 30 

år som gått sedan de första husen stod färdiga, samt en kort sammanfattning av debatten 

hösten 2004. Här finns även ett avsnitt om Tidningen Rosengård, som är en av de få 

massmediala satsningar som gjorts ute i förorterna och som legat till grund för flertalet studier 

sedan tidningens nedläggning. I det tredje kapitlet så återger vi de teoretiska utgångspunkter 

som vi använt oss av i arbetet med vår studie. I det fjärde kapitlet redogör vi kort för 

resultaten från den kvantitativa innehållsanalysen för att i det femte kapitlet diskutera dessa 

resultat tillsammans med den kvalitativa analysen. I det sjätte kapitlet avslutar vi med våra 

slutliga reflektioner och tankar kring studien och dess resultat. 
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2. Rosengård i media 

2.1 Förorten i pressen 

I Ylva Brunes bok från 1998, ”Mörk magi i vita medier” skriver Per-Markku Ristilammi, 

docent i etnologi, om ”Den svarta poesin. Förorten som speglingsyta”. Enligt Ristilammi 

började de kritiska artiklarna om Rosengård dyka upp redan när de första husen stod färdiga i 

början av 70-talet (Brune, 1998). Artiklarna som hade formen av debattinlägg skrivna av 

”radikala” socialarbetare och arkitekter pekade på vilka sociala problem som skulle kunna 

uppstå i Rosengård. Tidningarna följde sedan upp dessa inlägg med egna reportage i samma 

anda med impressionistiska beskrivningar av livet på området samt med uttalanden av 

missnöjda Rosengårdsbor. I artiklarna från 70-talet så fanns det en expressiv ton i 

beskrivningarna av nöden i bostadsområdena och hårdheten, steriliteten och det vindpinade på 

Rosengård fördes fram. Artiklarna var ofta kritiska till uppbyggandet av Rosengård och 

baserades ofta på politiska maktkamper och laddades med ett poetiskt symbolspråk för att 

vädja till det känslomässiga hos läsarna och på så sätt dela in verkligheten i svart och vitt 

(Brune, 1998). Detta kan man se redan i rubrikerna från den tiden: 

 
- Rosengård – Ett samhälle i krig? Ja, nästan. Den nybyggda stadsdelen i Malmö där människorna känner sig 

pressade och skrämda i sina egna hem. Här berättar de hur de upplever sin situation. (SDS 14/1 –76) 

- Män försvinner. Barn på drift. Fruar isoleras. ”Busar” hetsas. Allt vad socialarbetarna varnade för slår in. 

(SDS 7/2 – 71) 

 

Under senare delen av 70-talet ökade medvetenheten bland journalistkåren om att det även 

behövdes positiva nyheter från Rosengård. Beskrivningarna av Rosengård utvecklades till ett 

”socialt drama” där varje tecken till förbättring i Rosengård hyllades (Brune, 1998). Det var 

däremot inte enbart journalistkåren som reagerade mot de negativa artiklarna om Rosengård. 

Även invånarna på Rosengård, som inte kände igen sig i hur området beskrevs, reagerade 

genom att skriva insändare med en expressionistisk underton för att skapa motbilder av 

Rosengård (Brune, 1998). Trycket på journalisterna i Malmö ökade vilket ledde till en viss 

nyansering av rapporteringen där Rosengård fick stå som symbol för hur det såg ut i det 

svenska samhället och skulle inte anses som unikt. Vad som förenade den positiva och 

negativa rapporteringen om Rosengård och förorterna i allmänhet var att de etablerades som 

platser som var annorlunda mot resten av samhället. Rapporteringen från förorten, som från 

början beskrevs som lösningen på bostadsproblemen och var det mest moderna som fanns i 
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det svenska samhället, kom snart att symbolisera fattigdom och klass-samhällets förtryck 

(Brune, 1998). Från och med mitten av 80-talet började ”miljonprogramsområdena” såsom 

Rosengård i Malmö, Tensta/Rinkeby i Stockholm samt Hammarkullen i Göteborg beskrivas 

allt mer som icke-svenska områden som var annorlunda och skrämmande. Artiklarna fick ofta 

en exotisk ton där journalisterna blev en kolonial upptäcktsresande som åkte till mörkrets 

hjärta för att visa oss det annorlunda (Brune, 1998). 

2.2 Tidningen Rosengård 

1993 startade Sydsvenskans dåvarande chefsredaktör Jan Wifstrand den månatliga 

lokaltidningen, Tidningen Rosengård, som delades ut gratis till hushållen i Rosengård och 

närliggande kvarter. Huvudtidningen var då i ekonomisk kris och var i behov av att nå ut till 

nya grupper av läsare. Tidningen Rosengård var i tabloidformat med ett omfång på mellan 28 

till 40 sidor och hade en upplaga på mellan 14 000 och 17 500 exemplar och riktade i första 

hand in sig på Rosengårds invånare med utländsk bakgrund. Eftersom Malmös befolkning 

bestod av närmre 40 % invånare med utländsk bakgrund så sågs invandrare, och då främst 

andra generationens, som en potentiell målgrupp (Sandström, 2005). En annonsfinansierad 

tidning i Rosengård skulle kunna fungera som ett steg närmare en prenumeration av 

huvudtidningen. Om Tidningen Rosengård blev framgångsrik rent ekonomiskt skulle 

Sydsvenskan kunna utöka med fler annonsfinansierade stadsdelstidningar i andra delar av 

Malmö. Intresset för tidningen var stort bland både invånarna i Rosengård men även utifrån, 

särskilt bland journalister och journalisthögskolor, högskolor och universitet. Tidningen fick 

däremot snabbt ekonomiska problem eftersom annonsförsäljningen inte täckte kostnaden för 

tidningen. 2002 tog dåvarande chefredaktör Hans Månson beslutet att lägga ner Tidningen 

Rosengård med motiveringen att hela Sydsvenskan ska genomsyras av artiklar som attraherar 

alla (Sandström, 2005).  

 

Tidningen Rosengård var en enmansredaktion men där jobbade även en redigerare och 

flertalet praktikanter från bland annat skolorna i närheten och olika journalistutbildningar. 

Redaktionen var belägen i Rosengård centrum och var ofta befolkad av läsare och övriga 

besökare. Tidningen täckte i första hand lokalsamhället genom att bevaka föreningar, 

bostadsföretag och lokalpolitik samt vad kommuntjänstemännen hittade på ute i området. 

Tidningen gav också utrymme för Rosengårdsbornas egna uttalanden och historier. En av de 

stora utmaningarna med jobbet var det faktum att det inte fanns någon enhetlighet bland 

befolkningen att ta fasta på.  
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Rosengård har över 100 olika nationaliteter representerade i stadsdelen med olika språk och 

kulturer vilket gjorde arbetet lite trögt i början. De begrepp som tidigare använts i 

huvudtidningen blev obrukbara eftersom ord som invandrare och vi och dom inte hade någon 

funktion i Rosengård. Arbetet med Tidningen Rosengård gjorde inte bara journalisterna 

medvetna om sina egna fördomar utan gjorde dom även uppmärksammade på 

Rosengårdsbornas fördomar mot etniska svenskar och vårt sätt att leva. Många tror kanske nu 

att Tidningen Rosengård var en tidning för invandrare men det var snarare en stadsdelstidning 

för stadsdelsinvånarna i Rosengård och dess närområden (Sandström, 2005). Beslutet om 

nedläggningen av Tidningen Rosengård kommenterar Jan Wifstrand så här; ”Det är ett tecken 

på att det inte finns någon långsiktighet i mera svåra projekt, trots dess kunskapseffekt och 

imagebetydelse” (Sandström, 2005, sid 83). 

2.3 Debatten om Rosengård 2004 

Den 3 december 2004 publicerades den första av två debattartiklar skrivna av 

frilansjournalisten Lars Åberg i Sydsvenskan. ”Skadegörelsen och det grova våldet präglar 

bilden av stadsdelen som blir alltmer separerad från övriga Malmö”, skriver han i sin artikel. 

En dryg vecka innan, den 26 november, hade Fox News sänt sitt reportage ”Swedes Reach 

Muslim Breaking Point”, ett reportage från stadsdelen Rosengård. Fakta i sammanhanget 

blandas med intervjuer med företrädare för polisen, skolor och akutsjukvård. Den bild som i 

Fox News- reportaget presenterades, gav bilden av Malmö som en tickande bomb som 

väntade på att brisera. I samband med de här reportagen från Rosengård startade en intensiv 

debatt om både vad som kunde krävas av invånarna i området, men också vilket ansvar media, 

liksom det övriga samhället, har i integrationsarbetet.  

 

Lars Åberg skrev två längre debattartiklar i Sydsvenskan som publicerades den 3 december 

respektive den 7 december. Det är ingen positiv bild han ger av Rosengård. Han skriver att 

våld och skadegörelse dominerar livet ute i området. Politikerna i området är uppgivna och 

ger ansvaret åt föräldrar och föreningar att rätta till problemet. Enligt Åberg är det en 

uppgiven stämning i området där de boende endast ser sig som offer för en strukturell 

diskriminering och har helt givit upp. Istället är det en ”machismo-kultur” som breder ut sig 

bland ungdomarna. En kultur som de får hemifrån, som påverkar klimatet i Malmö.  
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Samtidigt skriver han också om en utbredd islamisering i området. Han tar som exempel att 

”Folk som handlar kött som inte är Halal prejas bland hyllorna i Rosengårds centrum och får 

bannor av självutnämnda moralvakter” (SDS 7/12-04). Han avslutar sin artikel med att 

konstatera att det finns ljusglimtar i mörkret men de är mycket få. 

 

Lars Åberg får draghjälp den 7 december av Mauricio Rojas, Folkpartist, som presenterar en 

undersökning genomförd av Statistiska Centralbyrån. I undersökningen redovisas siffror som 

visar på hög arbetslöshet, stort bidragsberoende och dålig gymnasiekompetens bland 

ungdomarna i Rosengård. Naturligtvis möts den här typen av negativ rapportering av starka 

reaktioner. Dels den 4 december av Mikael Bergstrand, journalist, som anser att Fox News 

reportage var ensidigt eftersom man endast talat med s.k. etniska svenskar. Han menar att ofta 

får medier kritik för att gulla med invandrarna. Det kan räcka att skriva falafel för att skapa 

reaktioner, men Sydsvenskan själv problematiserar invandringen och integrationen oftare än 

man gullar med dem, säger han. Den starkaste reaktionen kommer dock från Tidningen 

Rosengårds före detta redaktör Lasse Sandström som den 9 december kommer med ett starkt 

inlägg där han går till hårt angrepp på Lars Åbergs artiklar. Lasse Sandström menar att Lars 

Åberg skyller allting på offret, det vill säga befolkningen i Rosengård. Lasse Sandström anser 

att det viktigaste är att komma till rätta med den strukturella diskrimineringen. Han avslutar 

med att, lite provocerande, säga att det inte är invandrarna som skall integreras i det svenska 

samhället utan svenskarna som måste integreras i det multikulturella samhället. 

 

Den 12 och 13 december kommer två stycken inlägg från Per T Ohlsson, ledarskribent, och 

Pernilla Ouis, fil dr i human ekologi, som både försöker att sansa debatten något. Per T 

Ohlsson menar att det finns problem i området, men att det även finns möjligheter. Pernilla 

Ouis pekar på att det är intressant att det endast är professionella tyckare såsom journalister, 

politiker och andra experter som uttalar sig. Rosengårdsborna själva tycks inte få komma till 

tals, säger hon. Som ett svar på Pernilla Ouis artikel kommer den 14 och 15 december två 

artiklar där Sydsvenskans reportrar har begett sig ut till området för att tala med några 

invånare. Man konstaterar att några halalprejare inte syns till och den allmänna uppfattningen 

bland invånarna är att det ges en skev bild av Rosengård i medierna. Några ungdomar 

beskriver hur TV3s ”Efterlyst” gjorde en 50 minuter lång intervju med dem men klippte bort 

allt utom var någonstans det är slagsmål och var man röker på.   
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Lars Åberg får ytterligare kritik den 15 december av Behrang Kianzad, frilansjournalist, som 

säger att Lars Åberg använder sig av en retorik som liknar den som Fox News använder sig 

av, nämligen ”guilt by association”. Muslimer är fanatiker, Rosengårdsborna är muslimer. 

Alltså är Rosengårdsborna fanatiker. Behrang Kianzad avslutar med att påpeka att även 

invandrare är en del av det svenska samhället och det är något man helt enkelt får lära sig att 

leva med. 

 

Debatten rundas av med att Lars Åberg, den 17 december, försvarar sig mot den massiva 

kritiken som framförts. Han menar att det han gör är inte att skylla allting på offret, utan 

konstaterar att man måste såväl hjälpa området som ställa krav på invånarna. Det han vänder 

sig emot, säger han, är svartjobb satt i system, bidragsfusk och ett ointresse för att integreras i 

det svenska samhället. Han menar att man kan ta personerna på allvar även utan att göra dem 

till offer. Christian Fernandez, doktorand i statsvetenskap, gör ett sista inlägg den 20 

december där han glädjer sig åt att en etnisk svensk tar en diskussion som han vet att han 

kommer få mycket kritik för. Fernandez menar att man måste våga göra svåra 

ställningstaganden och våga göra den typen av uttalanden som Lars Åberg gör.  

 

Några reflektioner på debatten från vår sida kan här vara på sin plats. Lars Åberg gjorde ett 

antal starka uttalanden om Rosengård som fick mycket uppmärksamhet. Vad som är intressant 

är att Lars Åberg är en frilansande reporter och inte fast anställd av Sydsvenskan. Påverkar 

det hans möjligheter att få den här typen av starka reportage publicerade? Tidningen kan 

publicera starkt negativa reportage utan att det faller tillbaka på tidningen. All kritik riktas 

mot Lars Åberg, trots att det är tidningen som valt att publicera reportaget. Pernilla Ouis och 

Lasse Sandström konstaterade att frågan diskuteras av experter men inte av områdets 

befolkning vilket är en viktig invändning, med tanke på att området har dåliga täckningstal. 
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3. Teori och tidigare forskning 

Vår studie av Sydsvenskans rapportering från Rosengård är inte unik om man tittar på den 

tidigare forskning som har gjorts. Det som oftast skiljer de olika undersökningarna åt är var 

fokusen ligger. Lasse Sandströms bok ”Rosengård i medieskugga – om medier som medel och 

hinder för integration” (2005) tar upp flera av de undersökningar som gjorts vid olika 

medieinstitut samt högskolor och universitet runt om i landet med inriktning på media och 

integrationsfrågor. Den studie vi genomfört har haft sin fokus på Rosengård som en stadsdel 

som utsatts för en ensidig och felaktig rapportering snarare än en studie av hur invandrare 

framställs i media.  

3.1 Medieskugga 

Medieskugga är ett centralt begrepp när man analyserar medierapportering. Medieskugga 

uppstår för att ingenting rapporteras från ett särskilt område eller för att rapporteringen 

genomgående är ensidig och sporadisk (Nord & Nygren, 2002). Att vara bortglömd av medier 

eller inte kunna komma fram i medieflödet är ett klassiskt problem. Nyhetsförmedling handlar 

om att prioritera ett överskott av information gentemot ett underskott av uppmärksamhet. 

Nyhetsrapportering handlar inte om en exakt återgivning av verkligheten. Det handlar om en 

balans mellan ekonomiska påtryckningar, samhällssystemet, politiska intressen/påtryckningar, 

nyhetskällor, organisatoriska faktorer och journalisternas kunskaper och attityder (Nord & 

Nygren 2002. sid. 30). 

 

Medieskugga kan beror på flera saker. Mindre orter som ligger i utkanterna av tidningarnas 

spridningsområde kan sägas ha hamnat i en geografisk medieskugga. Det kan vara orter som 

har en allt mer minskande befolkning vilket leder till ett minskat intresse från tidningarnas 

sida att bevaka området. Här är det dom ekonomiska faktorerna som styr tidningarna eftersom 

dessa mindre orter varken har en stor publik eller kan locka annonsörer (Nord & Nygren, 

2002). När det kommer till Rosengård och många av förorterna till Sveriges storstäder så kan 

dom sägas ha hamnat i en social medieskugga snarare än en geografisk medieskugga. Vid 

social medieskugga så prioriterar tidningarna vad som händer inne i staden eftersom dessa 

nyheter anses vara ”viktigare” eller mer intressanta för läsarna än vad som händer ute i 

förorterna, samt att de som bor i förorterna anses vara en del av storstadsområdena.  
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Författarna beskriver också de olika typer av medieskugga och de faktorer som påverkar om 

en medieskugga skapas. 

 

I) Förorterna ligger i medieskugga därför att de mer sällan skildras i medierna 

(generell innehållsskugga). 

II) Förorterna ligger i medieskugga därför att bevakningen av dem i medierna är mer 

ensidig (partiell innehållsskugga). 

III) Förorterna ligger i medieskugga därför att konsumtionen av nyhetsinriktade medier 

är mindre omfattande där (generell konsumtionsskugga). 

IV) Förorterna ligger i medieskugga därför att särskilda stora grupper av invånare där 

inte alls tar del av nyhetsinriktade medier (partiell konsumtionsskugga).  

(Nord & Nygren, 2002, sid. 39) 

 

För att ett område skall kunna sägas ligga i medieskugga krävs framför allt att det prioriteras 

lägre i det redaktionella bevakningsarbetet och förekommer relativt sällan i det samlade 

medieutbudet. Skälen till medieskuggan kan som nämnts ovan bero på olika faktorer, såsom 

exempelvis avsaknad av en egen lokalredaktion eller att området ligger mellan två väsentliga 

nyhetsmedier och så att säga hamnar mellan stolarna. En partiell medieskugga kan bero på att 

ett område bevakas ensidigt eller endast i samband med vissa typer av frågor. Förekomsten av 

stereotyper och schematiska mönster kan innebära hot mot den publicistiska mångfalden och 

göra medieskuggan till en realitet också när en kommun eller område blir omnämnt. Verklig 

medieskugga utmärks ofta av att fokus på vissa frågor inte skiftar, vilket annars är vanligt vid 

nyhetsrapportering, utan vissa delar av samhället ligger alltid i mörker på grund av att 

medierna inte belyser händelserna där (Nord & Nygren, 2002). 

 

Hur medieskuggan utformas beror på två viktiga faktorer. Dels vad medierna faktiskt 

rapporterar och dels hur publiken i området konsumerar nyheterna. Om man som tidning inte 

når en publik i ett område spelar det ingen roll vad man skriver. Det finns ingen som läser och 

då har en medieskugga skapats. Problemet är, om man ser medier som den starkaste 

opinionsbildaren i dagens samhälle, vad får det för konsekvenser för demokratin. 
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3.2 Nyhetsvärdering 

Vi har tidigare diskuterat att när man arbetar som journalist hamnar man i mitten av ett 

intensivt nyhetsflöde med en tämligen begränsad möjlighet att skriva om allt.  

På redaktionen krävs alltså att man gör ett urval. Vad är egentligen bra nyheter? Ekström och 

Nohrstedt listar i sin bok ”Journalistikens etiska problem” (1996) några kriterier som de 

menar är den optimala nyheten ur ett journalistiskt perspektiv. 

 

1. Enkelt, rakt budskap med stort nyhetsvärde 

2. Ej tidskrävande 

3. En nyhet där två parter ger sina motsatta perspektiv på en konfliktladdad händelse 

4. Objektivitets- och saklighetsidealet tillgodoses genom korrekt återgivna uttalanden 

och opartisk behandling av de olika parterna 

(Ekström och Nohrstedt, 1996, s.95) 

 

En nyhet är väldigt sällan så enkel som nämns ovan. Det handlar ofta om ämnen som har en 

bakgrund som behöver förklaras, flera olika parter med olika åsikter, eller helt enkelt ett 

sammanhang där flera parter kan ha rätt beroende på vilket synsätt man tar. För att nyheten 

inte skall ta alltför stor plats eller ta för stora tidsmässiga resurser krävs ofta att man gör en 

förenkling av en historia. Flera parter i en fråga kan reduceras till två huvudgrupper som ställs 

mot varandra. Motstridigheter, tvetydigheter och andra förhållanden. Ekström och Nohrstedt 

menar dock att när man genomför förenklingar av den här typen så kommer innebörden i 

handlingar, citat och uttalanden i vissa frågor, förändras på ett sätt som inte alltid är helt 

korrekt. Även om det enskilda uttalandet eller händelsen skildras korrekt kan sammanhanget 

ge en helt ny innebörd.  

 

Hadenius och Weibull (2003) diskuterar tre avstånd som påverkar nyhetsvärdet. De talar om 

ett socialt, geografiskt och tidsmässigt avstånd mellan läsaren och den aktuella händelsen. En 

händelse som sker i kvarteret har större betydelse än om den sker i en annan stad. En händelse 

som hände för en halvtimme sedan har större betydelse än om den skett förra veckan. En 

händelse som berör på ett nära och påtagligt plan är viktigare än något som man rycker på 

axlarna åt. Håkan Hvitfelt refereras av Hadenius och Weibull när han försöker sammanfatta 

de faktorer som spelar roll för om en tidning kommer att trycka en nyhet eller inte. 
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En nyhet har större chans att komma med i nyhetsflödet om den 

behandlar: 

1.  politik, ekonomi samt brott och olyckor och 

2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 

3.  händelser och förhållanden som 

4.  är sensationella och överraskande, 

5.  handlar om enskilda elitpersoner och 

6.  beskrivs tillräckligt enkelt men 

7.  är viktiga och relevanta, 

8.  utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

9.  samt har negativa inslag 

10. och har elitpersoner som källor 

(Håkan Hvitfelt se Hadenius & Weibull, 2003, sid 347) 

 

Tidningarnas uppdrag och journalisternas uppdrag också för den delen, kräver dessutom att 

förutom att man måste presentera korrekta nyheter så bör de vara sakliga och framförallt 

intressanta för läsaren som skall ta del av dem. Ofta så är ju inte en händelse så enkel som den 

framställs. Lars Furhoff presenterar ett antal kriterier på vad som kan uppfattas som god 

journalistik. 

 

• Den ska vara korrekt. 

• Den ska vara lättläst, begriplig och övertygande. 

• Den ska vara välskriven. 

• Den ska förmedla något nytt. 

• Ämnet ska vara angeläget för publiken. 

• Reportern ska ha en kritisk inställning. 

• Reportern ska vara engagerad. 

   (Furhoff, 1986, s.32) 
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3.3 Nyhetsvärdering och tidningens läskrets 

Man kan ju spekulera kring hur tidningens värdering av nyheter från området Rosengård 

påverkas av att man dels är medveten om att det pågår debatter om området, men vi kan även 

tänka oss att tidningens befintliga publik kan påverka hur valet av nyheter sker. Sydsvenskan 

har t.ex. inte någon stor läsekrets ute i Rosengård, utan den stora publiken finns inne i staden. 

Naturligtvis blir det en faktor som påverkar även om man kanske inte är medveten om det. De 

som bor ute i Rosengård är att betrakta som de Andra. Att den grupp som finns i Rosengård 

betraktas som de Andra är inte bara något som påverkar läsekretsen. Det påverkar naturligtvis 

de journalister som skall rapportera från området och dess invånare. En försvinnande liten del 

av Sydsvenskans personal har utländsk bakgrund. Det är en tämligen gedigen svensk 

journalistkår. De värderingar som dominerar blir naturligtvis påverkade av det, och 

naturligtvis påverkar även det rapporteringen och hur man ser på området. Så vad styr 

värderingen och det som skrivs?  Ylva Brune (1998) säger att det ”sitter i väggarna”. Vilket 

också Lars Furhoff (1986) och Lasse Sandström (2005), håller med om. 

 

Lars Furhoff (1986) talar om effekten det får på nytillkomna journalister på en redaktion. Den 

nye journalisten känner snabbt av vilka regler och värderingar som gäller på redaktionen och 

arbetas så att säga in i tänkandet. Man vill inte stöta sig med ledningen eller med kollegorna 

på redaktionen. Det finns exempel på nyanställda journalister som läser in sig på de befintliga 

journalisternas stil och gör sitt bästa för att efterlikna dem. Men en policy som sitter djupt 

rotad i väggarna kan även resultera i effekter för arbetet på redaktionen. Furhoff menar att 

vissa tidningar som exempelvis vill hålla en god relation med vissa av samhällets makthavare 

kan undertrycka konflikter och kontroversiella nyheter medan andra kanske lite försiktigt 

överdriver en nyhets innehåll. 

3.4 Agenda Setting 

Severin och Tankard (2001) konstaterar att Agenda setting teorin har varit en dominerande 

teori inom mediaforskningen sedan 1970-talet, genom att teorin föreslår hur massmedier kan 

påverka hur samhället och medborgarna uppfattar sin livsvärld. Enligt teorin finns det ett 

samband mellan massmedias bevakning av ett visst ämne och vilken vikt den allmänna 

opinionen lägger i en viss fråga. Exempelvis, om frågan om sysselsättningen i Rosengård 

dominerar debattsidorna i Sydsvenskan så kommer allmänheten att se det som Rosengårds 

största problem. Trots att andra saker som exempelvis integration kan vara viktigare än den 
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rena sysselsättningen. De problem som diskuteras och påvisas i medier behöver med andra 

ord inte nödvändigtvis verkligen vara de dominerande problemen i ett område. Men de 

uppfattas som de väsentliga eftersom de diskuteras vid flera upprepade tillfällen. 

 

Vi menar att eftersom Rosengård ofta har omskrivits som ett problemområde ända sedan 

1970-talet, så har området fått ett sådant rykte att man egentligen inte behöver skriva mycket 

mer än själva ordet så har läsarkretsen redan skapat sina associationer som följd av flera års 

rapportering av t.ex. brott, arbetslöshet samt narkotikamissbruk. 

3.5 Pressetik 

Det kan vara intressant att läsa de etiska reglerna för press, radio och tv när man gör sin 

bedömning av hur Rosengård presenteras i Media. För även om artiklarna i sak sällan bryter 

mot spelreglerna så kan det vara en intressant frågeställning vilket ansvar en tidning ur ett 

pressetiskt perspektiv kan ha mot ett bostadsområde eller en stadsdel. 

 

Grundreglerna för hur journalister och publicister skall verka ser ut som följer: 

• Ge korrekta nyheter 

• Var generös med bemötanden 

• Respektera den personliga integriteten 

• Var varsam med bilder 

• Hör båda sidor 

• Var försiktig med namn 

(Etiska regler för press, radio och TV, www.po.se) 

 

Några kommentarer till dessa regler kanske är på sin plats. I första regeln, Ge korrekta 

nyheter, står det att eftersom Massmedier spelar en stor roll i samhället skall man ge korrekt 

och allsidig nyhetsförmedling. Det här är en av grundpelarna på vilken pressetiken vilar. 

Ekström och Nohrstedt diskuterar i ”Journalistikens etiska problem” (1996) att den här enkla 

regeln kanske inte är så enkel som den verkar vid en första anblick. Strävan att alltid publicera 

och skriva om sanningen är journalistens huvudsakliga arbetsuppgift men samtidigt menar 

författarna att journalisten bör ta hänsyn till de konsekvenser som sanningssökandet och 

avslöjanden får för den enskilde individen. Som journalist måste man balansera mellan 

sanningen, allmänintresset och den hänsyn som bör tas till både personlig integritet och 

rådande samhällsintressen.  
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Det som Ekström och Nohrstedt visar är att den enskilda journalisten ofta reflekterar mycket 

kring det etiska ansvar som vilar på deras axlar kring just att presentera korrekta nyheter och 

hur de nyheter man rapporterar om påverkar samhället.  

Det som är intressant är däremot att de flesta reflektioner sker på ett mer allmänt plan. Man 

tar sällan med sig de reflektionerna ut på fältet. De flesta nyheter som man rapporterar 

beskrivs som ”Inget särskilt, det var en vanlig rak grej” (Ekström och Nohrstedt, 1996, s. 

90). Författarna menar att det ofta beror på att journalisten utvecklar en slags praktisk etik 

som verkar som riktlinjer för arbetet. Vad journalisten kan och inte kan skriva om blir till en 

kunskap som kan jämföras med vana att observera, eller ställa rätt frågor vid en intervju. 

Etiken blir så att säga en del i yrkeskunskaperna som man sällan reflekterar över.  

 

Med ledning av vad som tidigare sagts om enskilda delar och helheter kanske det bör 

reflekteras över, från ett publicistiskt håll, mindre vad den enskilda nyheten gör för den 

allmänna bilden av ett område och mer över vad den samlade rapporteringen gör för 

allmänhetens bild av en stadsdel. 
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4. RESULTAT 

4.1 Resultat 

Den kvantitativa innehållsanalysen som vi genomfört omfattar all rapportering i 

Sydsvenskans lokaldel (C-del) under perioden 1 september till och med 31 oktober, 2005. I 

innehållsanalysen har vi valt att jämföra Rosengårds rapportering med stadsdelarna; Fosie, 

Hyllie samt Södra Innerstaden. Dessa stadsdelar valdes för att de har vissa demografiska 

likheter med Rosengård. Med tanke på att det varit stor diskussion just kring hur invandrare 

framställs i media och framförallt Sydsvenskan (se debatt) så tycker vi att det är viktigare att 

titta på de stadsdelar som har större likheter än olikheter med Rosengård. På så sätt kan vi 

tydligare se om Rosengård särskiljs i sin rapportering gentemot övriga områden. 

 

Nedan har vi samlat lite fakta om varje stadsdel som låg till grund för vårt urval vid 

jämförelsen. Befolkningsstatistiken är hämtad från Malmö stads hemsida (www.malmo.se) 

och brottsstatistiken är hämtad från Brottsförebyggande rådets hemsida (www.bra.se). Andel 

prenumeranter är hämtat från Lasse Sandströms bok ”Rosengård i medieskugga” (2005). 

 

Rosengård: Rosengårds befolkning den 1 januari 2005 var 21 436. Andelen 

förvärvsarbetande uppgick 2003 till 37 % av befolkningen (20-64 år) och medelinkomsten var 

173 000 samma år. Andelen arbetslösa uppgick 2005 till 8 % av befolkningen och andelen 

invånare med socialbidrag uppgick 2004 till 23 %. Andel invånare med utländsk bakgrund 

uppgick 2005 till 59 % av befolkningen och andelen invånare födda i Sverige med föräldrar 

födda i utlandet uppgick till 25 % av befolkningen. Andel invånare med eftergymnasial 

utbildning uppgick 2005 till 17 % av befolkningen. Anmälda brott i september 2005 uppgick 

till 330 och i oktober 2005 till 330. Andel prenumeranter i Västra Skrävlinge (huvudsakligen 

Rosengård) uppgick 2003 till knappt 9 % av den totala befolkningen. 

 

Fosie: Fosies befolkning den 1 januari 2005 var 39 525. Andelen förvärvsarbetande uppgick 

2003 till 56 % av befolkningen (20-64 år) och medelinkomsten var 180 000 samma år. 

Andelen arbetslösa uppgick 2005 till 7 % av befolkningen och andelen invånare med 

socialbidrag uppgick 2004 till 11 %. Andel invånare med utländsk bakgrund uppgick 2005 till 

38 % av befolkningen och andelen invånare födda i Sverige med föräldrar födda i utlandet 

uppgick till 12 % av befolkningen.  
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Andel invånare med eftergymnasial utbildning uppgick 2005 till 22 % av befolkningen. 

Anmälda brott i september 2005 uppgick till 619 och i oktober 2005 till 648. Andel 

prenumeranter uppgick 2003 till 12 % av befolkningen. 

 

Hyllie: Hyllies befolkning den 1 januari 2005 var 30 688. Andelen förvärvsarbetande uppgick 

2003 till 62 % av befolkningen (20-64 år) och medelinkomsten var 196 300 samma år. 

Andelen arbetslösa uppgick 2005 till 6 % av befolkningen och andelen invånare med 

socialbidrag uppgick 2004 till 7 %. Andel invånare med utländsk bakgrund uppgick 2005 till 

26 % av befolkningen och andelen invånare födda i Sverige med föräldrar födda i utlandet 

uppgick till 8 % av befolkningen. Andel invånare med eftergymnasial utbildning uppgick 

2005 till 28 % av befolkningen. Anmälda brott i september 2005 uppgick till 474 och i 

oktober 2005 till 560. 

 

Södra Innerstaden: Södra Innerstadens befolkning den 1 januari 2005 var 32 207. Andelen 

förvärvsarbetande uppgick 2003 till 52 % av befolkningen (20-64 år) och medelinkomsten var 

142 700 samma år. Andelen arbetslösa uppgick 2005 till 7 % av befolkningen och andelen 

invånare med socialbidrag uppgick 2004 till 13 %. Andel invånare med utländsk bakgrund 

uppgick 2005 till 32 % av befolkningen och andelen invånare födda i Sverige med föräldrar 

födda i utlandet uppgick till 10 % av befolkningen. Andel invånare med eftergymnasial 

utbildning uppgick 2005 till 42 % av befolkningen. Anmälda brott i september 2005 uppgick 

till 685 och i oktober 2005 till 749. Andel prenumeranter uppgick 2003 till 18 % av 

befolkningen. 

4.2 Mediebilden i Sydsvenskan 

I den kvantitativa innehållsanalysen utgick vi ifrån tolv ämnesområden som täcker in den 

rapportering som återfinns i Sydsvenskans lokaldel. Insändare samt notiser såsom 

födelsedagar, bröllop och sportresultat har valts bort eftersom de inte har ett större 

nyhetsvärde i vår undersökning. Artiklar som handlar om Malmö som stad och där 

stadsdelarna endast omnämns i förbigående har vi satt som ogiltiga medan de artiklar som 

behandlar stadsdelarna mer specifikt har räknats in. Vid tillfällen då vi varit osäkra på vart 

artikeln ska placeras har vi först tittat till innehållet och sedan till rubrik och ingress för att se 

var tyngden i texten ligger. Resultatet från vår innehållsanalys redovisas i tabellen nedan: 
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       Tabell 1: Ämnesområden i rapporteringen 

Artiklar i Sydsvenskan 2005-09-01 – 2005-10-31  

 Rosengård Fosie Hyllie S.Innerstaden 

1. Boende/byggande 3 2 2 - 

2. Brott/olyckor 23 14 13 6 

3. Ekonomi/arbete - 1 4 - 

4. Lokal politik 1 3 2 2 

5. Kultur/fritid 3 - - 2 

6. Sjukvård 2 - - - 

7. Skola/förskola 3 4 3 1 

8. Socialt 7 1 2 6 

9. Trafik 1 1 1 1 

10. Vardag 1 - 1 - 

11. Övrigt 2 4 1 - 

12. Sport 3 - 2 - 

Artiklar totalt 49 30 31 18 

 

I kategorin boende/byggande placerade vi artiklar om byggplaner och boende. Artiklarna om 

boende handlade ofta om problem mellan hyresvärd och hyresgäst samt fel i boendet. Att 

kategorin brott/olyckor är den största kategorin stämmer väl in på hur tidningarnas 

nyhetsvärdering ser ut. De flesta artiklarna behandlar våldsbrott och stöldbrott med viss 

variation mellan stadsdelarna. I rapporteringen från Rosengård handlar det ofta om mindre 

brott medan rapporteringen från övriga stadsdelar ofta handlar om grövre brott som t.ex. 

skottlossning, våldtäkt samt grov misshandel. Ett par av artiklarna har vid första 

rapporteringstillfället rubricerats som brott men sedan åter rapporterats som olyckor efter nya 

uttalanden av polis och myndighet. Här har vi valt att kategorisera artiklarna som två separata 

artiklar om det inte rört sig om en ändring från tidningens sida. I tabellen nedan redovisas 

uppdelningen mellan brott och olyckor i rapporteringen: 

 
    Tabell 2: Fördelning brott/olyckor per stadsdel 

 Brott Olyckor 

Rosengård 15 8 

Fosie 9 5 

Hyllie 9 4 

S. Innerstaden 4 2 

 

Ekonomi/arbete handlar ofta om arbetsförhållanden samt handel och kategorin Lokal politik 

handlar oftast om beslut tagna av stadsdelsförvaltningen. Kultur/fritid handlar ofta om lokala 

kultursatsningar och fritidssatsningar. I kategorin Sjukvård placerade vi alla artiklar som 

handlar om sjukvårdsatsningar, tandvård och äldrevård.  
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Skola/förskola dominerades av problem inom förskolan och de olika lösningar som 

diskuterats. I kategorin Socialt har vi placerat de artiklar som handlar om trygghet och 

trygghetssatsningar. Även artiklar som handlar om försök till förbättrad gemenskap i ett 

område har placerats här. I kategorin Trafik placerades alla artiklar som handlar om 

trafikproblem såsom trafikstockningar och förändringar i kollektivtrafiken. Kategorin Vardag 

handlar om vardagshändelser och vardagsliv och i kategorin Övrigt placerades artiklar som 

inte riktigt passar in i övriga ämneskategorier eller är svåra att definiera. I kategorin Sport 

placerade vi alla artiklar som behandlade sport och inte bestod av sportresultat.  

4.3 Positiva och negativa nyheter 

Som nästa steg i vår studie valde vi att klassa artiklarna efter om de kan ses som positiva eller 

negativa nyheter. Positiva nyheter är alla de nyheter som kommer med lösningar på problem 

samt de artiklar som behandlar kultur och fritid, eftersom dessa ofta är positiva till sin natur. 

Till negativa nyheter räknas brott och olyckor och alla artiklar som handlar om kriser eller 

omfattande problem. Som neutralt/svårbestämt räknas artiklar som t.ex. sportnyheter och 

vardagsnyheter där artiklarna oftast enbart återger en händelse. Artiklar som handlar om 

politiska strider har placerats i neutralt/svårbestämt eftersom vi ansett att det som är bra för ett 

parti ofta är dåligt för ett annat vilket gör det svårt att definiera. Redovisning av 

klassificeringen redogörs i tabellen nedan: 

                           Tabell 3: Positiva och negativa nyheter 

Positiva och negativa nyheter    

 Rosengård Fosie Hyllie S.Innerstaden 

Positivt 16 6 6 6 

Negativt 29 19 17 11 

Neutralt/Svårbestämt 4 5 8 1 

Summa 49 30 31 18 

 

Vad vi kan se här är att rapporteringen från stadsdelarna i studien, domineras av negativa 

artiklar och har få positiva artiklar. Myten om att rapporteringen från Rosengård skulle skilja 

sig från rapporteringen från övriga stadsdelar i Malmö är här inte sann. Siffrorna från de andra 

stadsdelarna i studien visar på att fördelningen positiva och negativa nyheter i stort sett är 

densamma dom emellan. Detta anser vi är en effekt av tidningens nyhetsvärdering där 

negativa artiklar får gå före de mer positiva. 
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5. ANALYS 

5.1 Brott/Olycksrelaterade artiklar 

När vi började med denna studie misstänkte vi att en stor del av rapporteringen från 

Rosengård skulle domineras av brott och olyckor. Den hypotesen stämde med vår 

undersökning. Rosengård var det område som fick störst täckning av brott och olyckor på 

nyhetsplats. 
  Tabell 4: Brott/olyckor i % 

Brott/Olyckor (%)   

Rosengård 23 st 47 % 

Fosie 14 st 47 % 

Hyllie 13 st 42 % 

S. Innerstaden 6 st 33 % 

 

När man tittar på detta kan man lätt få känslan av att Rosengård fortfarande är ett oroligt 

område med mycket brott och farligheter. Det som inte nämns i den här uppställningen är 

vilken typ av brott som vanligtvis rapporteras. I Rosengård är det relativt vanligt med, vad vi 

anser vara, småbrott såsom slagsmål eller bränder (som sällan säkert kan sägas vara anlagda 

eller inte). Undantaget är en gripen 17-åring som misstänks för organiserad langning (SDS 

23/9-05), eller paret som togs på bar gärning då de sålde alkohol i stora mängder (SDS 28/10-

05).  

 

Om man tittar lite närmare på hur rapporteringen från exempelvis Fosie ser ut så är det 

betydligt grövre brott som rapporteras såsom våldtäkt, busschaufförrån och personrån. Om 

man sedan går vidare och gör en liten närmare analys av vad som nämns i rapporteringen från 

Hyllie kan nämnas andra allvarliga brott såsom antända bilar, pistolrån och en skottlossning 

som misstänks vara gängrelaterad. I Södra Innerstaden så handlar de typer av brott som får 

uppmärksamhet om något helt annat. Här är det rån i lägenheter, ofta riktat mot äldre och 

knivdåd i boningshus som får täckning. 

 

Man kan spekulera i skälen till den här typen av rapportering. Hur kommer det sig att så 

många småbrott rapporteras från Rosengård men inte de andra områdena? Beror det på att 

Rosengård har fler brott? I en intervju gjord den 19 maj 2005 av Ellen Albertsdottir och Tara 

Moshizi med Claes Fürstenberg, dåvarande biträdande chef på Malmö-redaktionen, så säger 

han att ”anledningen till varför det handlar mycket om brott när vi skriver om Rosengård,  
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är för att det händer väldigt mycket brott där” (Albertsdottir & Moshizi, 2005, sid 21). 

Albertsdottir och Moshizi skriver också att enligt Fürstenberg så ser mediebilden av förorten 

ut som den gör för att den är sann. Det är nu det blir intressant, för om man tar en titt på 

brottstatistiken från september och oktober 2005 (se tabell nedan), så har Rosengård en 

betydligt lägre andel anmälda brott i jämförelse med de andra områdena som innefattas i 

studien. Man har förvisso endast en aning lägre våldsbrottsstatistik än både Södra Innerstaden 

och Fosie men en betydligt lägre brottslighet i sin helhet än alla de andra områdena. Vad man 

ska vara medveten om är att brottsstatistiken endast tar upp antalet anmälda brott så här kan 

finnas ett mörkertal som gäller för alla områdena.  

 
 Tabell 5: Brottsstatistik september/oktober 2005  

Brottsstatistik sept./okt 2005     

 Våldsbrott Stöld/bilbrott Övriga brott Totalt 
Rosengård 25/49 189/157 116/124 330/330 

Fosie 59/59 475/483 85/106 619/648 

Hyllie 30/38 311/408 133/114 474/560 

S. Innerstaden 59/62 481/515 145/172 685/749 

Källa: Brottsförebyggande rådet, www.bra.se 

 

I fallet med Södra Innerstaden kan det kanske vara förståeligt om det är vanligt med 

misshandel och personrån eftersom området till stor del består av nöjesområden med mycket 

människor i omlopp. Likaså kan inte bilbrott och stölder sägas vara sällsynta eller ovanliga. 

Ändå domineras inte rapporteringen från det här området av några direkta brottsvågor. Istället 

handlar rapporteringen betydligt mer om hur man tar itu med sociala problem, företrädelsevis 

drogrelaterade frågor. Men det diskuteras mer olyckor än brott. Det man kan tänka sig är att 

eftersom en del av Sydsvenskans läsarkrets finns i området influeras nyhetsbevakningen av 

befolkningens närhet till händelserna. Här behövs större saker än exempelvis ett personrån för 

att på allvar väcka uppmärksamhet och beröra de som bor i området. Här krävs en brottsvåg.  

 

Varför får då Rosengård som har en förhållandevis låg brottslighet, jämfört med de andra 

stadsdelarna i studien, så mycket mer täckning i tidningen? Det sociala avståndet mellan den 

vanliga läsekretsen och de boende i Rosengård kan tänkas vara tillräckligt stort för att man 

skall vara ointresserad av sådana nyheter som inte skakar om med tanke på att det är mycket 

småbrott som rapporteras, samtidigt som det finns en geografisk närhet som gör att man ändå 

är intresserad av att få en bild av staden man bor i. Härigenom skapas och återskapas bilden 

av Rosengård som det klassiska problemområdet. 
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5.2 Socialt 

Efter brott och olyckor kommer sociala frågor som det största ämnet som Sydsvenskan 

rapporterar om. Det gäller så väl i Rosengård som i Södra Innerstaden. Detta är intressant att 

notera. I Malmö är både Södra innerstaden och Rosengård kända som problemområden. Södra 

Innerstaden för en stor del missbruk och hög kriminalitet medan Rosengård har sina kända 

problem med dålig integration, hög arbetslöshet, stort bidragsberoende och en hög otrygghet. 

Den här bilden reproduceras även i de artiklar som placerats i kategorin sociala frågor. I Södra 

Innerstaden kan man läsa om nya behandlingshem för missbrukare och stormöten efter 

knivdåd medan artiklarna från Rosengård till stor del handlar om trygghet och liknande 

problem som man aktivt arbetat med för att förbättra. Genom samverkan mellan skola, polis, 

brandkår och sociala myndigheter och invånarna har man lyckats öka tryggheten i Rosengård.  

 

Den artikel som vi anser vara tydligast i sitt framställande av Rosengård som ett område med 

stora problem, både kulturella och språkmässiga, är en artikel som publicerades 27/9-05 med 

rubriken ”Det värsta jag varit med om under mina 18 år i yrket”. Artikeln är en del av en 

artikelserie som började med rapporteringen från en lägenhetsbrand ute i Rosengård den 3 

september (SDS 4/9-05). I artikeln uttalar sig en brandman om det trauma som han upplevde 

när brandkåren försökte rädda en kvinna och ett barn från den brinnande lägenheten. Han 

beskriver händelsen som ett kaos av människor där ”folkmassan skrek på alla tänkbara språk. 

20-25 män drog i oss, i vår stege, i linorna och var hela tiden i vägen så att vi till sist 

bokstavligen talat tvingades slå bort dom” (SDS 27/9-05). Artikeln som baseras på intervjuer 

med brandmännen som var med vid räddningsarbetet målar upp en skrämmande bild av hur 

de kulturella och språkliga skillnaderna förhindrat brandmännen från sitt arbete. Även om 

brandmännen senare i artikeln påpekar att de är väl medvetna om att situationen uppstod på 

grund av att man inte kunde kommunicera med folkmassan och att de egentligen bara ville 

gott, så har artikelns konkreta och väldigt målande beskrivning från brandmännens 

upplevelser bidragit till att skapa starka känslor inför situationen. Artikelns utformning och 

användande av pathos för att skapa identifikation med brandmännen ser vi kan bidra till att 

skapa en klyfta mellan ett Vi och ett Dom där brandmännen får representera det svenska 

samhället och folkmassan får representera det annorlunda. I intervjun av Albertsdottir och 

Moshizi med Claes Fürstenberg berättar han att Sydsvenskan numera undviker att använda 

ordet ”invandrare” för att man inte ska bunta ihop invandrare och se dem som en homogen 

grupp (2005). Men det behövs egentligen inte. Det enda som krävs är att man skriver ordet 

Rosengård så kommer associationerna automatiskt.  
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Vi har under lång tid utsatts för en ensidig rapportering från medias sida där Rosengård 

framställts som ett område där brott och problem ofta kopplats samman med invandring vilket 

påverkat vår syn på området. 

  

I samband med sociala frågor kan nämnas att tidningen ofta skriver om brott och olyckor men 

det är ganska sällan som man får någon uppföljning. Den uppföljning som görs handlar ofta 

om att försöka bekräfta något som det spekulerats kring i den första artikeln. Detta leder till 

två viktiga frågeställningar kring rapporteringen från Rosengård och tidningsläsning 

överhuvudtaget. Vi menar att det som inte sägs i tidningsrapporteringen, särskilt från områden 

med en så tydlig profil som Rosengård, är särskilt viktigt att reflektera över. Vi har tidigare 

nämnt att trots att de enskilda delarna i en artikel kan vara sanna, så kan helhetsbilden bli 

felaktig. En något ensidig rapportering kan även här bli sned. Avsaknad av uppföljning och 

klargörande kring brott eller olyckor leder till att, även om brottet eller olyckan kanske klaras 

upp, så står det oemotsagt som ett brott eller olycka med resultatet att bilden av området aldrig 

bryts. 

5.3 Positiva och negativa nyheter 

Det finns en viss ”ton” i många av artiklarna som upprätthåller en bild av ett område i kris 

trots att artiklarna handlar om förslag till lösningar av dessa kriser och kan ses som positiva. 

Vi har exemplet med artikeln om bostadshuset där kackerlackor är ett så stort problem att man 

nu skall prova med gas (SDS 22/10-05) eller huset där hissen inte har fungerat på en månad 

(SDS 6/9-05) vilket vi ser upprätthåller bilden av Rosengård som ett ghetto samtidigt som 

artiklarna behandlar lösningarna på problemen.  

 

Det skall dock sägas att vi upplever det som att det finns en medveten tanke att försöka 

nyansera bevakningen av Rosengård något. Det är tydligt att frågor med social karaktär 

dominerar tidningens tänkande. Det är intressant att se att det inte finns en enda artikel som 

diskuterar den lokala politiken i området, samtidigt som man gör ett antal kultur/fritidsartiklar 

eller vardagsreportage. I en artikel från den 26/9-05 presenteras flera av de olika insatser som 

har genomförts i Rosengård för att få stopp på våldet och minska skadegörelsen sedan mordet 

på Sedan Haxhiu sommaren 2004. Här diskuteras bland annat kommunala sociala insatser 

men också initiativ tagna av de boende på Rosengård. Även om artikeln i sig presenterar en 

positiv bild av dagens Rosengård som visar att man kan påverka den tidigare situationen så 

anser vi att Sydsvenskan fortfarande har långt att gå innan dom kan tala om att ge en 
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rättvisande bild från stadsdelen. Det räcker inte med att skriva ett fåtal artiklar som ger en 

positiv bild av stadsdelen och tro att det ska räcka för att förändra den bild av Rosengård som 

skapats under 30 år. 

 

Det är också lite lustigt att en av Malmös mest heterogena grupper, beskrivs så homogent. 

Befolkningen i Rosengård består av 160 nationaliteter, men ändå talar man om befolkningen i 

Rosengård som en enhet. Det lustiga är att representanter för Sydsvenskan själva säger att den 

nästa stora gruppen läsare som man måste försöka locka till sig är just invandrare (Sandström, 

2005). Vår reflektion är att hur man skall lyckas med det när man inte ens kan ge en rättvis 

och korrekt rapportering av Rosengårds invånare idag.  

5.4 Tidningarnas ekonomi och produktionsvillkor 

Man kan ju fråga sig vilket ansvar en tidning egentligen har. Skall man se det lite krasst kan 

man säga att det enda ansvar en tidning verkligen har så är det gentemot sina ägare. Liksom 

vilket annat företag som helst måste en tidning gå runt ekonomiskt och helst också göra vinst. 

Men för att en tidning skall kunna göra vinst så måste man ju också ha någon som läser och 

några som vill annonsera i tidningen och annonsörer skapar man genom att ha en stor 

läsekrets med stor köpkraft. 

 

Upplagespiralen är ett välkänt begrepp som beskrivs av Hadenius och Weibull (2003). Den 

största tidningen på en ort har de ekonomiska möjligheterna att växa och bli större och bättre 

redaktionellt, distributionsmässigt, marknadsföringsmässigt osv. Genom att växa och bli 

större har man hela tiden möjligheter att skaffa nya annonsörer eftersom man är den 

dominerande tidningen på orten. Genom att man är ett attraktivt annonsforum kan man ta bra 

betalt för sina annonsplatser vilket leder till att tidningens kostnader per exemplar kan hållas 

nere. Upplagespiralen utgår däremot från att en tidning hela tiden har en homogen marknad 

som den kan växa på. Så enkel är inte verkligheten. Till slut blir marknaden mättad och 

tidningen måste söka sig till nya områden där man kan hitta nya prenumeranter. Som vi sagt 

tidigare så har Sydsvenskan sagt sig vara intresserade av andra generationens invandrare för 

att knyta dem till sig som den nya stora läsargruppen (Sandström, 2005).  

 

För Sydsvenskan kan man tänka sig att det är ett dilemma att man måste locka nya läsare utan 

att förlora de gamla. Samtidigt orsakar problemet fler konsekvenser än bara ekonomiska.  

Men vi börjar med att bryta ner problemet för att sedan se vad det får för konsekvenser. 
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Vilka är problemen i Rosengård? 

• Tidningens läsare finns inte i de yttre områdena 

• Tidningens läsare har ett stort socialt avstånd till det som händer ute i de yttre 

områdena. 

• Det finns få intresserade annonsörer i de yttre områdena. 

 

I Rosengård utgör prenumeranterna av Sydsvenskan en ytterst liten del. I Rosengård 

domineras läsandet av gratistidningar som exempelvis Metro. Kostnaderna för att 

prenumerera på Sydsvenskan är för höga för en alldeles för köpsvag grupp. Det finns också 

andra skäl till att så få invånare prenumererar som exempelvis språkliga eller kulturella 

skillnader samt slutligen det faktum att man inte upplever att tidningen skriver för dem, utan 

om dem. Vi kommer här i ett moment 22. Tidningen skriver inte för invånarna i Rosengård 

därför att de inte läser, och de läser inte för att tidningen inte skriver för dem. 

Det finns naturligtvis fler skäl. De flesta av Sydsvenskans befintliga läsare har ett relativt stort 

socialt avstånd till förorterna. En effekt av det blir att, för att beröra läsaren, domineras 

rapporteringen från dessa områden av sociala problem och brott. Det resulterar i två saker: 

Den sociala klyftan förstärks mellan olika grupper och resulterar i bilden av "de där ute" och 

"vi här inne" när bilden av Rosengård som ett ghetto reproduceras om och om igen. Det 

verktyg som skulle ta ansvaret för integration och verka som en inkörsport i det svenska 

samhället har istället vidgat klyftorna och hjälpt till att stänga gruppen ute. Det här motståndet 

resulterar också i att för att behålla de befintliga läsarna kan man inte fokusera sig på 

reportage som främst berör det lokala livet i området utan man arbetar med nyheter som 

skakar om, som exempelvis brottsnotiser. Rosengård blir på så sätt inte ett eget område utan 

främst en del av staden man rapporterar från. På så sätt kan man skapa en koppling till läsarna 

i andra områden som inte naturligt har ett intresse av att läsa om livet i området. Men för de 

boende i området kan rapporteringen upplevas som att man främst skriver om Rosengård 

snarare än för Rosengård. Nyhetsrapporteringen blir lidande såtillvida att den inte blir allsidig. 
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6. Slutdiskussion 

Vad vi ser som underligt i vår studie är att Sydsvenskans rapportering, där Rosengård målats 

upp som något av ett ghetto, inte förändrats märkvärt under 30 år trots att flertalet debatter 

och forskningsrapporter alla visat på en avsaknad av en rättvisande bild från stadsdelen. 

Tidningen Rosengård som gav Rosengårdsborna en tidning som handlade om stadsdelen lades 

ner för att Sydsvenskan ansåg att man genom tidningen förstärkte bilden av ett 

problemområde. Inga andra stadsdelar hade en egen tidning och Tidningen Rosengård bidrog 

enligt Hans Månson, chefredaktör på Sydsvenskan 1999 t.o.m. 2004, till att stigmatiseringen 

av Rosengård ökade genom att behandla det som något unikt (Sandström, 2005). Men någon 

större förändring i huvudtidningen har däremot aldrig skett. Lasse Sandströms bok 

”Rosengård i medieskugga” från 2005 pekar på att Rosengård fortfarande befinner sig i 

medieskugga. Vart ligger då problemet? Är det journalisternas ansvar att se till att 

rapporteringen är rättvisande eller ligger ansvaret hos tidningens ledning som sätter 

riktlinjerna för vad som skrivs. Ylva Brune säger i sin bok ”Mörk magi i vita medier” att 

”nyhetsvärdering sitter inte i generna, den sitter i väggarna. En rättvis representation av 

hudfärger och hårfärger bland verksamma journalister leder inte automatiskt till mångfald av 

perspektiv. Det är svårt eller omöjligt för den enskilda journalisten att arbeta stick i stäv med 

den strängt ritualiserade och hierarkiska ordning som nyhetsproduktionen är.” (Brune, 1998, 

sid 13). Så om då ansvaret ligger hos publicisten varför förändras då inget? Med tanke på att 

invånarna i Rosengård och de närliggande stadsdelarna inte prenumererar på Sydsvenskan i 

samma utsträckning som invånarna i t ex Limhamn-Bunkeflo eller Malmö centrum, så borde 

det finnas ett stort intresse att locka prenumeranter från dessa områden för att kunna säkra 

tidningens överlevnad.  

 

Vad kan då göras? Vi skulle rekommendera Sydsvenskan att försöka skapa en starkare och 

närmare relation till Rosengård och människorna som bor där. Tidningen Rosengård var ett 

lysande exempel på hur Sydsvenskans rapportering förbättrades genom att reportrarna hade en 

relation till området och dess invånare. Ett alternativ skulle kunna vara, precis som Dagens 

Nyheter experimenterade med, att skapa en mobil redaktion. 

 

Vi skulle också vilja se en fortsatt fördjupning i Malmös minoriteter. Malmö är idag en 

multikulturell stad med flertalet av världens nationaliteter representerade, och att ge lite 

fördjupning i dessa olika nationaliteter skulle kunna bidra till att ge lite nya perspektiv samt 
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ge en ökad förståelse hos den annars dominerande svenska läsarkretsen. Sydsvenskan skrev 

hösten 2005 ett par bra reportage om bl.a. muslimska Ramadan samt det judiska nyåret och att 

genomföra liknande reportage om andra kulturer skulle kunna vara ett steg i rätt riktning. 

Precis som Lasse Sandström skriver så ska Sydsvenskan inte bara arbeta för att integrera 

invandrarna i det svenska samhället utan även arbeta för att integrera svenskarna i ett 

multikulturellt samhälle (Sandström, 2005). 

 

Vi anser att om Sydsvenskan ska kunna ta sitt demokratiska ansvar så måste tidningen jobba 

mer med mångfald. Lösningen ligger inte bara i att anställa journalister med utländsk 

bakgrund utan den ligger hos tidningen och dess ledning. Sydsvenskan måste dessutom 

fundera på sin egen framtid och vilka som är den framtida publiken. Som sagts vid flertalet 

tillfällen så kommer tidningen inte att överleva på sikt om man inte kan locka till sig läsare 

från de mer invandrartäta områdena. Sydsvenskan har tidigare visat att dom är villiga att 

förändra sig men trots bra tidigare insatser så har man fortfarande en bra bit kvar att gå. 

 
 
 

(60 774 tecken) 
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