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Abstract 

Tidningar skriver dagligen om nyheter, politik och debatt. Olika typer av brottslighet är 

ofta i fokus och det rapporteras nästan dagligen om skjutningar samt explosioner runt om 

i landet. Fokus har hamnat mer och mer på vilka områden i Sverige som har mer krimi-

nalitet utöver det ”vanliga” och Malmö är en av de städer som har strålkastarljuset på sig. 

Mer och mer talas det om dessa områden på ett eller annat sätt. Syftet för uppsatsen är att 

undersöka hur diskursen ser ut i svenska tidningar när det kommer till rapportering samt 

informering av Malmö, hur detta påverkar framställningen av Malmö och personerna som 

bor där. Detta kommer göras med en kritisk diskursanalys för att söka efter begrepp, be-

tydelser och beskrivningar i artiklar om området och personerna i det. För att svara på 

syfte och frågeställning används det en neo-rasistisk teori som bygger på att finna tenden-

ser till ett skapande av ”vi” och ”de”. Materialet är avgränsat till några av Sveriges största 

tidningar som till exempel Dagens Nyheter och Aftonbladet.  

   Den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen är: ”Går det att följa en utveckl-

ing mot etnisifierade beskrivningar i mediediskursen som skulle kunna betecknas bidra 

till neo-rasism?” 

   Uppsatsen kommer fram till att det går att hitta neo-rasistiska tendenser hos 

svenska tidningar genom både begrepp och beskrivningar i diskursen.  Det bidrar 

till att dela upp människor i hierarkiska grupper i form av ”vi” och ”de” 
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1 Inledning 

Vi lever idag i en medialiserad värld vilket innebär att media finns överallt omkring oss. 

På och i bland annat TV, tidningar, radio, podcasts, webbsajter och sociala medier. Media 

styr i mångt och mycket vad som får ta plats i debatten, vilka nyheter som sprids och hur 

snabbt de får allmän uppmärksamhet. Sverige har länge klassats som ett av de bästa län-

derna att leva i, på grund av välfärd och säkerhet. Nu är det istället en konflikt i debatten 

om huruvida Sverige är ett säkert och tryggt land eller ett land som fallit offer för ökande 

våld och osäkerhet. Det är inte bara diskussioner som förs inom Sverige utan även utom-

lands. Just brottslighet är en av de största frågorna i samhälle och politik och under valåret 

2018 var kriminalitet, polisresurser och rättsväsende som fick störst fokus. Inte sällan 

kom valrörelsen att koppla temat brottslighet till migration. Istället för att prata om brotts-

lighet som en fråga om sociala problem och marginalisering samt alkohol och drogmiss-

bruk har det istället kommit att handla om organiserad brottslighet, gängvåld och pro-

blemförorter. Frågor som rör trygghet och brottslighet används för att driva opinion om 

integration, migration och segregation. Donald Trump är ett typiskt exempel på detta när 

han i sitt uttalande om Sverige, när han sa: ”Did you what happened last night in Sweden” 

när han, med stöd av inslag i Fox News, kopplar samman upplopp och bilbränder med 

okontrollerad migration.  Tittar man på den faktiska brottsstatistiken har det skett en viss 

förändring de senaste åren, vad beträffar de grova våldsbrottens karaktär och omfattning. 

Dock så är det inte rapporteringen proportionerlig till hur många brott som begås. Dis-

kussioner och debatter har förts i växelverkan mellan civilsamhället, politiker och grä-

vande journalister; professionella tyckare av olika slag samt medieforskare. Detta är dock 

fortfarande ett tema som är relativt outforskat.1 Men den vokabulär som används så hörs 

man oftare än någonsin om ”grov brottslighet”, ”ghetton”, ”no-go-zoner” i media och det 

är, bland andra städer, ofta Malmö som får mycket negativ uppmärksamhet i svensk ny-

hetsrapportering. Fenomenet neo-rasism som kommer diskuteras vidare i rapporten är en 

ny typ av rasism som kategoriserar in människor av tankar om att människor innehar 

 
 
1 Truedson, Lars (red.), Sverigebilden: om journalistik och verklighet, Institutet för mediestudier, Stock-
holm, 2018, s.7-8. 



 

 2 

biologiska oförändbara skillnader, men istället för att tala om hudfärg så grupperas olika 

folkgrupper utifrån kultur, fortfarande med en tanke om essentialism.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 Bailbar, Etienne & Wallerstein, Immanuel. Race, Nation, Class. Ambiguous identities. Paris: Verso 
1991.  
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1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Syftet för uppsatsen är att undersöka hur diskursen ser ut i svensk media. Om det sker en 

porträttering av Malmö, med negativa inslag som till exempel negativa begrepp och ter-

mer. Intentionen är att se på om media beskriver personers etniska, religiösa och kultu-

rella bakgrund i Malmö, samt vilka ord och begrepp som används i sammanhanget. Det 

har från samhället lyfts fram farhågor att beskrivningarna har fått en alltmer negativ klang 

och att dessa beskrivningar blir alltmer vedertagna. Det har även dryftats att detta kan 

påverka områden och människor på ett negativt sätt i förlängningen. Uppsatsen önskar 

bidra till den viktiga, fortsatta forskningen kring hur media framställer dessa förortsom-

råden, dess invånare, händelser med mera, och analysera diskursens eventuella föränd-

rade uttryckssätt gällande inrikesfödda, utrikesfödda samt samhället i allmänhet. Detta 

för ett vidare syfte att, eventuellt, väcka nya forskningsfrågor kring hur media kan bidra 

till att vissa uttryckssätt får social och samhällelig acceptans.  

 

Den frågeställning som ligger till grund för diskursanalysen är: 

”Går det att följa en utveckling mot etnisifierade beskrivningar i mediediskursen 

som skulle kunna betecknas bidra till neo-rasism?” 
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1.2 Material och avgränsningar  

Som avgränsning för materialet har jag valt några artiklar ur Sveriges största tidningar, 

dels för att få en tydlig avgränsning i det totala mediala utrymmet, som är enormt stort, 

och dels för att det går att följa dessa medier över en längre tid bakåt och framåt eftersom 

de inte varit lika trendkänsliga. Det är på så sätt lättare att undersöka hur gängse språkbruk 

och diskurs har ändrats över tid hos de större tidningarna än hos nyare media-typer som 

till exempel olika sociala medier som funnits under varierande lång tid.  

   De utvalda artiklarna speglar tidningarnas språkanvändning och hur de rapporterar ny-

heter från förorter, mestadels till Malmö, och hur personer som bor i dessa områden be-

skrivs. Artiklarna är i tid avgränsade från 2004 och framåt på grundval av att det redan är 

fastställt att det har skett en förändring i medias diskurs efter flyktingströmmen 2015. 

Spannet sträcker sig till 2004 av den anledning för att visa att diskursen inte är någonting 

som skett under de senaste fem åren. Dock så är de flesta tidningsartiklar från de senaste 

två åren för att visa hur diskursen ser ut i dagens läge. Det blir således mer intressant att 

avgränsa tiden och titta närmare på den period som ofta betecknas ”flyktingkrisen” för att 

undersöka hur diskursen kring Sveriges förortsområden formuleras. 

 

Mitt andra material bygger på skrifter av olika skrifter av forskare och författare som 

beskriver utvecklingen efter den så kallade flyktingkrisen 2015 som ändrade attityden 

gentemot migration och integration. Dels finns det även forskning som visar tendenser 

hos stora tidningar och hur det har ändrats över tid och hur diskursen förs i svensk media. 

Detta är för att få bakgrund och förståelse för hur diskursen har utvecklats under de sen-

aste åren och att det i sin tur har påverkat det nuvarande politiska klimatet.  

   Det är ett fåtal artiklar som är medtagna för att kunna göra en kvalitativ undersökning 

och kunna analysera dem på djupet.  
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1.2.1 Primärmaterial  

Primärmaterialet är artiklar från olika tidningar som Expressen, Dagens Nyheter, Afton-

bladet, Kvällsposten, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Urvalet har skett på 

grundval av att dessa tidningar är Sveriges största tidningar och är baserade i våra stor-

stadsregioner med närhet till de förorter som fått stort medialt utrymme de senaste åren.  

Anledningen till detta är för att undersöka samt analysera den mediala diskursen ser ut, 

inte bara lokalt för några städer utan att det är en diskurs som förekommer i hela Sverige.  

   Alla artiklar är internetbaserade och har hittats genom databasen retriever. Anledningen 

till detta är för att retriever är för att det är nordens största mediearkiv med bland annat 

tidningsartiklar med långt tidsspann. Det har genom sökord gått att hitta artiklar som har 

Malmö gemensamt, med mera.3 Artiklarna har gemensamt att de har publicerats under de 

senaste 15 åren, är skrivna av stora tidningar som har inverkan på samhällen och har 

relevanta begrepp i sig.  

   Urvalet har först och främst drivits av en vilja att undersöka den generella diskursen 

hos medier snarare än att studera om det finns medier som medvetet driver diskursen åt 

ett visst håll utifrån politiska agendor. Diskurser styrs delvis direkt eller indirekt av den 

politiska sfären och i detta sammanhang är det av intresse att undersöka hur diskursen 

förs av svenska tidningar som allmänheten antar, eller tar för givet, förmedlar nyheter på 

ett relativt objektivt sätt utan att färga innehållet med ett syfte att bilda opinion. Fokus i 

uppsatsen ligger inte på om tidningarna har en dold agenda eller intention till att påverka 

politiken genom diskursen utan snarare undersöka om dessa artiklar och tidningar använ-

der sig av och har tendenser till en omedveten diskurs som bidrar till neo-rasism. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
3 Retriever https://www.retriever.se/ (Hämtad 2020-01-07) 
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1.2.2 Källkritik 

Syftet med undersökningen har varit att vara källkritisk till svenska tidningar och den 

mediala diskursen som används i dem. Källkritiken beaktar därför inte tillförlitligheten 

till källorna utan presenterar istället den politiska anknytning tidningen har, för att pre-

sentera och visa möjlighet för att det kan skilja sig mellan olika tidningar i deras diskurser 

och rapportering. Det ligger inte i detta uppsatssyfte att avgöra om det finns skillnader 

mellan tidningar beroende på partipolitisk anknytning med mera utan syfte ligger i enbart 

artiklarnas diskurs. På grund av detta finns det inte syfte att avgöra om tidningarna med-

vetet driver ett syfte att skapa politisk opinion hos allmänheten utan syftet ligger på det 

omedvetna i diskursen. Det är dock av vikt för uppsatsen att fundera kring vilka nyheter 

som får ta plats, hur artiklarna väljer att formulera sig och återge sina nyheter. Det som 

redovisas i nedanstående avsnitt är tidningarnas officiella politiska anknytning, historia 

och deras syfte. 

1.2.3 Aftonbladet 

Aftonbladet är en tidning som grundades 1830 av Lars Johan Hierta och deras vision är 

att vara: ”Sveriges mest engagerande nyhetskälla som värnar sanningen, granskar makten 

och ger dig inflytande genom journalistik”. Tidningen ägs till 91 procent av den norska 

mediekoncernen Schibsted och 9 procent ägs av LO, den Sveriges Landsorganisation. LO 

har vetorätt när det kommer till att tillsätta Aftonbladets politiske chefredaktör men ska 

inte ha inflytande över journalistiken. Aftonbladets ledarsida beskriver sig själva som 

oberoende socialdemokratisk, men nyhetsredaktionen har ingen politisk färg.4  

1.2.4 Dagens Nyheter 

Dagens Nyheter, DN, startades 1864 och är en partipolitiskt oberoende tidning som står 

fri från organisationer och ekonomiska maktsfärer. Deras hållning politiskt är liberal. DN 

som papperstidning och DN.se läses av 1,3 miljoner människor dagligen. De verkar för 

 
 
4 Aftonbladet. Om Aftonbladet 2016-10-19. https://www.aftonbladet.se/a/LOlQ4/om-aftonbladet (Häm-
tad 2020-01-07). 
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att upplysa och vill bidra till att svenskarna är ett läsande och tänkande folk, därför menar 

de att är av vikt att ha objektivitet och en oberoende verksamhet på alla plan.5  

1.2.5 Expressen 

Expressen startades 1944 med tanken att hitta en ny typ av berättande i ”bekvämt format 

och modern utstyrsel”. Det var också av vikt att ta ställning mot ”nationalsocialism och 

befryndade våldsläror”, vilket de även värnar om idag. Expressen är politiskt liberal. 

Detta innebär att det inte finns något viktigare än människan, hennes drömmar, berättelser 

och dramer. Deras opinionsjournalistik är en central del för Expressen, de lägger stor 

tonvikt vid ledare, kultur och debatt. De säger sig granska, gripa in och driva debatt.6  

1.2.6 Kvällsposten 

Kvällsposten är en skånsk kvällstidning som grundades 1948 och är sedan 1998 en syd-

svensk edition av Expressen. Tidningen beteckningar sig som liberal och partipolitiskt 

oberoende. Både Expressen och Kvällsposten ingår i Bonnierkoncernen. Kvällspostens 

uppdrag är att berätta och deras uppdragsgivare är deras läsare.7  

1.2.7 Göteborgs-Posten 

Göteborgs-Posten (GP) är Göteborgs största tidning och fokuserar på nyhetshändelser i 

Göteborg och Västsverige. Precis som Kvällsposten är de en edition av Expressen. De 

verkar för journalistik som är vass, sann och trovärdig, samt att den ska beröra och på-

verka samhällsdebatten. Göteborgs-Posten menar också att de vill sätta saker i dess sam-

manhang, förklara skeenden och guida sin publik i vardagen. Tidningens nyhetssajt som 

artikeln i denna uppsats har som källa, fokuserar på lokala nyheter men rapporterar även 

 
 
5 Dagens Nyheter. Om Dagens Nyheter 2008-02-28. https://www.dn.se/nyheter/om-dagens-nyheter/ 
(Hämtad 2020-01-07). 
6 Expressen. Välkommen till Expressen 2017-09-18. https://www.expressen.se/om-expressen/valkom-
men-till-expressen/ (Hämtad 2020-01-07) 
7 Kvällsposten. Kvällsposten – södra Sveriges kvällstidning 2013-02-04 https://www.expressen.se/kvalls-
posten/kvallsposten---sodra-sveriges-kvallstidning/ (Hämtad 2020-01-07) 
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om stora inrikes- och utrikesnyheter.8 Artikeln i denna uppsats är skriven av Alice Teo-

dorescu som under 2015-2019 var politisk redaktör för Göteborgs-Posten.9  

1.2.8 Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet, SvD, är en morgontidning som grundades 1884 och bedriver jour-

nalistisk verksamhet i områden som nyheter, kultur och näringsliv. Deras syfte är att upp-

lysa, informera, kritisk granska och att driva opinion. Svenska Dagbladet värnar om den 

individuella yttrandefriheten och står upp mot ingrepp från staten eller partsintressen. 

Redaktionen har självständigt arbete och är politiskt, religiöst och kommersiellt obero-

ende. Dessutom verkar de inte för enskilda intressen. Ledarsidan för Svenska Dagbladet 

identifierar sig som partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat. Värde-

grunden redigeras därmed av en förenad konservatism och liberalism.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8 Göteborgs-Posten. Lokal kvalitetsjournalistik https://info.gp.se/ (Hämtad 2020-01-07) 
9 Wikipedia. Alice Teodorescu 2019-11-21. https://sv.wikipedia.org/wiki/Alice_Teodorescu (Hämtad 
2020-01-07) 
10 Svenska Dagbladet. Välkommen till Svenska Dagbladet https://kundservice.svd.se/omsvd/ (Hämtad 
2020-01-07) 
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1.3 Position & forskningsetiska bedömningar 

Primärmaterialet i denna uppsats består av endast tidningsartiklar. I några av de artiklarna 

nämns personer vid namn medan det i en del andra artiklar inte nämns namn eller att de 

har pseudonym. I denna uppsats finns det relevans att nämna ifall namnen är typiskt 

”svenska” namn för att det beskriver hur diskursen förs i medier. Det kräver inte att det 

specifika namnet nämns för att besvara intentionen men i fråga fallet är att personer har 

ett mer utländskt klingande namn så bör det framföras.  

   Det som är viktigt att ta hänsyn till är även den egna positionen i den forskning man 

genomför. Genom att ta på sig ”kritiska ögon” skulle man kunna läsa mellan raderna och 

tyda saker i diskursen som inte direkt sägs men som antyds i texterna. Läsaren av artik-

larna har med sig sina egna erfarenheter, partiskhet och förutfattade inställningar som 

påverkar tolkningen av materialet. Den bakgrund och samhälleliga kontext läsaren av 

grundmaterialet har, kan påverka hur ord, uttryck och framställning uppfattas. Genom 

diskursanalys finns det en objektivitet genom sin ”kritiska ögon”, genom att använda sig 

av etablerad teori och metod för att genomföra undersökning samt analys av diskurser. 

Diskursanalys är utformad för att söka efter begrepp, metaforer, liknelser samt underlig-

gande av texter med negativ klang på ett objektivt sätt för att fastställa om det finns ten-

denser i diskursen till ojämlika maktstrukturer. Det är svårt att frigöra sig från den tid och 

den diskurs som man själv lever i. Man kan triggas eller avtrubbas av ord och uttryck som 

florerar i den kontext man befinner sig i vilket inte med självklarhet betyder att det är en 

korrekt reaktion. Därför är det väldigt viktigt att det fortsätter forskas inom detta område 

av många människor med olika bakgrund och sammanhang så att en samlad metaforsk-

ning och analys kan göras. Förhoppningsvis kan detta bidra till en ökad i medvetenhet 

hos journalister och ansvariga utgivare av tidningar så att de aktivt tänker på den egna 

diskursen och vad den eventuellt bidrar till. Avsikten med denna uppsats är att lyfta de-

batten kring detta ut i det offentliga rummet.  
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2 Litteraturöversikt och tidigare 
forskning 

Frågan om hur svenska förorter framställs har blivit aktuell idag och man kan skönja en 

splittring mellan olika politiska partiers inställning och även i svenska befolkningens upp-

fattning om vilka beskrivningar och benämningar av förorter som är befogade eller ej. 

Det ett relativt outforskat ämne att studera hur media arbetar när de skriver om händelser, 

platser och personer i Sverige och huruvida de genom sitt sätt att rapportera bidrar till 

fördomar i samhället. Den första källan är internationell och undersöker hur förorter fram-

ställs i Frankrike, politiskt och genom media.  

2.1 Framställning av förorter internationellt 

Badlands of the republic är en bok skriven av Mustafa Dikec som utforskar förhållandet 

mellan sfär och politik genom en studie av den franska statspolitiken. Dikec skriver om 

rädslan för ”banlieues” (förorter) och hur dessa zoner associeras med terrorism, droger, 

exkludering och immigration med mera. Det är inte längre än bild av förorten som besk-

rivs av några få utan snarare en bild som delas av den stora massan.11 Termen ”banlieue” 

beskriver vissa områden i städer som hotar säkerhet, social ordning och lugn. Detta hot 

associeras ofta inte bara till området i sig utan även till den befolkning som lever i föror-

terna och de definieras ofta i etniska termer. Rädslan för förorten anknyts närmst till en 

känsla av osäkerhet och en rädsla för immigration. Media ger klara exempel på detta ge-

nom att ha ändrat bilden av förorter under de senaste två decennierna.12 

   Mustafa Dikec menar att den franska staten har en stark koppling till republikansk trad-

ition och att staten därför värnar om en gemensam kultur och identitet. Splittring i detta 

är ett hot mot den sociala och politiska integriteten av Frankrike. På grund av detta finns 

 
 
11 Dikec, Mustafa, Badlands of the republic: space, politics, and urban policy, Blackwell, Oxford, 
2007, s.4. 
12 Ibid, s.6-8. 



 

 11 

det lite utrymme för ”skillnader” inom samhället. Den franska medborgaren är en direkt 

länk till nationsstaten, och ett nations-politiskt medborgarskap kräver en acceptans av 

franska kulturella värderingar. Det är inget direkt erkännande av etnicitet, religion eller 

ras som en mellanhand till att få vissa rättigheter, men idén om minoriteter är starkt avvi-

sad. Ett sådant koncept, i kontext av mångfasetterad mångfald, leder till en form av miss-

tänksamhet mot alla typer av partikularism. Den politiska debatten och diskursen kring 

förorter har gett begrepp som till exempel: ”Kommunitarism”, ”ghetto”, ”social bland-

ning” och ”positiv diskriminering”. Dessa termer bär problem och lägger stor tyngd i hur 

den franska politiken formar sig. Det är fortfarande så att en gemensam kultur och iden-

titet eftersträvas. ”Kommunitarism” refererar till ”etniska” subsamhällen, som har for-

mats som ett hot mot den kulturella och politiska integriteten av det gemensamma sam-

hället. Det handlar om etnisk separatism. ”Ghetto” refererar till en ”etnisk” mardröm som 

kommer för att hemsöka nationen och detta används ofta i media när man talar om föror-

ter.13   

 

Det finns även studier och forskning i Sverige inom samma fält. Den andra källan är 

riksdagens egen rapport som de har framställt för att undersöka Sveriges media och om 

det förekommer strukturell/institutionell diskriminering.  

2.2 Sverige och media 

Sverigebilden – om journalistik och verklighet är en bok med flera studier där mediebild 

och ”verklighet” jämförs över tid när det gäller till dödligt och ensamkommande. Utgiva-

ren är Institutet för Mediestudier som använder forskningen för att verka för en välgrun-

dad diskussion i samhället om hur medier sköter sin grundläggande uppgift. Uppgiften 

att på medborgarnas uppdrag granska makten och skildra verkligheten. Lars Truedson 

skriver om ”Kampen om Sverigebilden”, hur Sverige har blivit ett slagträ i politiska gräl 

som handlar om något helt annat än landet. Kampen som förekommer i traditionell media 

 
 
13 Dikec, Mustafa, Badlands of the republic: space, politics, and urban policy, Blackwell, Oxford, 2007, 
s.10-11. 
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och sociala medier, båda i Sverige och internationellt. I boken analyseras mediebilden av 

några skeenden och jämför med andra sätt att beskriva verkligheten.14  

   Medieforskarna Johan Hammarlund och Jonas Andersson Schwarz har kommit fram 

till att det inte finns en självklar överensstämmelse mellan antalet artiklar och antalet 

brott. Dock så finns det en svagt ökande trend i antal artiklar per fall av dödligt våld (se 

bilaga 1). Enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning så finns det dock en relativ 

överensstämmelse över antalet artiklar och en ökande kurva över oron i samhället (se 

bilaga.2). Forskarna kan dock inte avgöra om det är ett uttryck för journalistiken speglar 

om samhället eller om det påverkar nivån av oro.15  

   Paul Frigyes, statsvetare och journalist, har gjort en omfattande studie av mediabilden 

av ensamkommande som visar skillnaden före och efter flyktingkrisen 2015. Genom att 

följa utvecklingen vad gäller antalet flyktingar som anländer och de politiska besluten i 

frågan tar hand det och jämför med hur ensamkommande skildrades i nyhetsjournalisti-

ken. Han har kategoriserat nästintill 1000 artiklar på ett spann av 24 månader i fem olika 

medier och analyserat dem en så kallad ”framing-teori”. Frigyes ser en stor förändring av 

mediebilden av ensamkommande efter tvärvändningen av migrationspolitiken under sen-

hösten 2015. Under de första 14 månader av perioden som undersöktes fanns det bara sju 

artiklar som framställde ensamkommande, som enskilda individer eller som grupp, i roll 

av antingen förövare eller bedragare. Under de nästkommande tio månaderna från oktober 

2015 fanns det 97 sådana artiklar. Mätningen på kriminalitet gav resultatet 19 artiklar 

under första halvan av mätperioden och 169 stycken under andra halvan. Paul Frigyes 

kommer fram till att allmänt bilden av ensamkommande blev mer mångfacetterad, med 

både mörka och ljusa dagrar, efter tvärvändningen politiskt. Hårdraget menar han att rap-

porteringen i början var antingen snäll eller neutral medan det mot slutet var snäll, neutral 

eller kritisk. Det finns ytterligare ett sätt som bilden har skiftat, vilket han visade genom 

vilka ord som ackompanjerade ordet ensamkommande. I början av mätperioden var det 

barn eller flyktingbarn, men under krisen så ökade ungdomar eller flyktingungdomar. Det 

var uttrycket ensamkommande ungdomar som bet sig fast i nyhetsrapporteringen.16  

 

 
 
14 Truedson, Lars (red.), Sverigebilden: om journalistik och verklighet, Institutet för mediestudier, 
Stockholm, 2018, s.7-8. 
15 Frigyes, Paul, ”Ensamkommande i medierna – före och efter flyktingkrisen 2015”, i Sverigebil-
den: om journalistik och verklighet, redigerad av Truedson, Lars (red.), s.39-59, Institutet för medi-
estudier, Stockholm, 2018, s.9. 
16 Ibid, s.10-11. 
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Sveriges riksdag har givit ut en rapport som heter Utredning om makt, integration och 

strukturell diskriminering 2006. Utredningen hade som syfte att identifiera och kartlägga 

mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grunder av etnisk och re-

ligiös tillhörighet. Detta för att arbeta för åtgärder mot strukturella hinder för medborgare 

i samhället så att de ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor samt med samma möj-

ligheter. Inom rapporten granskas den strukturella/institutionella diskrimineringen inom 

media.17  

   Det uppmärksammas i rapporten att det har förekommit en rad olika mediala händelser 

där det har exemplifierats av ”de andra” och ”vi”, med ett essentiellt budskap av att det 

är två grupper med vitt skilda ”kulturella egenskaper”. ”Vi” är det som är det normala 

och bekanta. Exempel på detta är nyhetsskildringar av rapporteringen av ”hedersmord” 

och Zlatans ”avvikelser” som diskuteras i riksdagens antologi. Det diskuteras även hur 

”invandrarnas kriminalitet” ges oproportionerlig plats i svenska medier. Enligt maktut-

redningen är media det tredje maktcentrat i Sverige. Det är en makt som har som syfte att 

kontrollera makten men ofta själv inte underkastar sig samma kontroll för att granska sig 

egen roll av reproduktion av de etniska orättvisorna i samhället. Dock är bilden långt ifrån 

okomplicerad. Det finns även aktörer inom det mediala området som arbetar för att mot-

verka medias vedertagna roll som majoritetssamhällets organiserade röst och försöker 

visa andra perspektiv. Tyvärr så är dessa journalister få och arbetar dessutom ofta i mot-

vind. Skillnaderna är inte bara begränsade till journalisterna utan även till olika medier. 

Det finns etablerade medier som har som sitt huvuduppdrag att försvara sig ”normala” 

arbetssätt och reproducera den diskursiva diskrimineringen ”med alla medel”. Under se-

nare år har det kommit nya krav från många olika håll på att öka ”mångfalden” inom 

journalistkåren. Detta betraktas som ett positivt steg med förbehåll.18  

 

Under de senaste decennierna har det vuxit fram en hel profession av opinionskulturer 

som ger råd åt betalstarka eliter på vilket sätt man lämpligast utnyttjar medielogiken för 

sina intressen. Denna typ av medialisering är en viktig anledning att rikta uppmärksam-

heten mot mediernas sätt att formulera sig och sprida opinion om personer med utländsk 

bakgrund och invandring. Forskning om invandringspolitiken i Europa visar att det inte 

 
 
17 SOU: 2006:21. Leonor Camauër & Stig Arne Nohrstedt. Rapport av Utredningen om makt, integ-
ration och strukturell diskriminering, förord. 
18 Ibid, förord. 
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är ovanligt att olika eliter antingen aktivt driver eller åtminstone opportunistiskt utnyttjar 

främlingsfientliga eller rasistiska strömningar för att stärka sin maktposition. Sverige är 

ett av de länder i Europa som när det kommer till invandrings- och integrationspolitiken 

har utvecklats i allt mer främlingsfientlig riktning de senaste åren med en tydlig tendens 

att se ”invandrarna” själva som segregationens och diskrimineringens orsak (Peralta 

2005).19  

   En av slutsatserna som gjordes för utredningen om strukturell diskriminering, Det blå-

gula glashuset är att en form av kulturrasism är det som är vanligast i Sverige. Den form-

uleras genom att ha stereotypiska föreställningar om ”svenskars” och ”invandrares” kul-

turer i att grupperna tillskrivs oförenliga och väsensskilda egenskaper.20 

   Det finns även främlingsfientliga partier som även de influerar de etablerade politiska 

partierna i en riktning som innebär strängare krav på personer med utländsk bakgrund, 

asylsökande och flyktingar. Den främlingsfientlighet som finns nu, är till skillnad från 

kolonialtidens väsentliga förtryck, mer av kulturalistiska termer. Det är inte rasblandning 

det talas om utan blandning av kulturer. De rasifierade diskurserna hos eliterna underblå-

ser inte bara extremisternas diskriminerande praktiker utan också den institutionaliserade 

diskriminering som utövas av företag, myndigheter och organisationer. Ur ett historiskt-

socialt sammanhang kan man beskriva denna grundläggande kognitiva mekanism som 

”andrafiering”.21 

   När det gäller medieutbudet noterar även denna utredning att den forskning som i och 

utanför Sverige har fokuserat på de bilder av ”invandrare” och ”svenskar” som förmedlats 

av medierna pekar i en tydlig riktning: ”Medierna är dels etniskt homogena, dels en 

mycket central arena och aktör i skapandet av å ena sidan stigmatiserande, ofta rasistiska 

stereotyper om invandrare och å andra sidan en positiv bild av Sverige och majoritetsbe-

folkningen.”. Enligt utredaren har de svenska studierna enhälligt visat att svenska medier, 

precis som medier i andra länder, rutinmässigt återskapar en övergripande ”vi” och ”de” 

indelning som följer etniska linjer och att det sker genom att gruppen ”invandrarna” ru-

tinmässigt associeras med negativa företeelser såsom brottslighet och könsförtryck. Det 

kan också tilläggas att den svenska medieforskningen inom detta område är teoretiskt 

 
 
19 SOU: 2006:21. Leonor Camauër & Stig Arne Nohrstedt. Rapport av Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering, s.10. 
20 Ibid, s.11. 
21 Ibid, s.16. 
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heterogen samt att teorin om strukturell diskriminering är underutnyttjad av mediefors-

karna.22  

 

Den finns alltså redan forskning som fastställt inte bara att media har rapporterat mer och 

ändrat synonymer vid rapportering i samband med flyktingkrisen. Rapporteringen av en-

samkommande har lett troligtvis påverkat till att det har blivit ett hårdare politiskt klimat. 

Detta gäller inte bara i Sverige utan även andra västerländska stater som till exempel 

Frankrike. Det är även fastställt att media sprider budskap om ett ”vi” och ”dem”. Till 

exempel att det rapporteras oproportionerligt om invandrares kriminalitet, hederskultur 

med mer.  

 

 

 
 
22 SOU: 2006:21. Leonor Camauër & Stig Arne Nohrstedt. Rapport av Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering, s.19. 
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3 Teori och metod 

I följande avsnitt presenteras och förklaras teori samt metod. Den teori som används 

i undersökning och analys är Etienne Balibars teori om neo-rasism. För metod i 

undersökning samt analys ter uppsatsen till att genomföra en diskursanalys. Dis-

kursanalys går att använda både som teori och metod, kallas då för diskursteori, 

men i detta fall ligger fokus på metod eftersom uppsatsen inte bara vill nå resultat 

som enbart visar att diskursen ser ut på ett speciellt sätt i tidningar utan även att det 

finns rasistiska undangömda/dolda tecken i denna diskurs som bygger på ett ”vi” 

och ”de” tänk genom kulturella skillnader. 

3.1 Teori 

Som teori används den franska filosofen Etienne Balibar och hans teori om neo-rasism 

som ett perspektiv analysen. Neo-rasism menar Balibar skiljer sig i olika länder men att 

det är ett transnationellt fenomen. Även om Balibar har Frankrike som fokus så går det 

alltså att använda sig av teorin i en svensk kontext. Detta på grund av att det finns forsk-

ning, till exempel i det som står i tidigare forsknings avsnittet,23 som visar att stora delar 

av Europa har genomgått en förändring som leder det politiska och sociala samhället mot 

ett mer främlingsfientligt håll. På denna grund är det därför intressant att använda sig av 

en fransk teoretiker från en fransk kontext för att undersöka och bekräfta om fenomenet 

ser likadant ut i Sverige.  

   Uppsatsen ser inte till att använda en postkolonial teori, inte för att det inte skulle fun-

gera men för att ett perspektiv av neo-rasism kan beskriva hur det har vuxit fram en ny 

typ av rasism som riktar sig mot en viss grupp med kultur som grund. Perspektivet av 

neo-rasism förhåller sig till materialet genom att visa hur det genom att prata om kultur, 

 
 
23 Frigyes, Paul, ”Ensamkommande i medierna – före och efter flyktingkrisen 2015”, i Sverigebilden: om 
journalistik och verklighet, redigerad av Truedson, Lars (red.), s.39-59, Institutet för mediestudier, Stock-
holm, 2018, s.10-11. 
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kulturskillnader, ”utsatta områden”, ghetton mm genom media har växt fram en ny typ av 

rasism. Människor delar inte uttalat in människor i grupper utifrån en tanke om biologiska 

skillnader utan istället talas det om att det finns kulturella skillnader mellan olika grupper 

av människor. Dock så finns det fortfarande en essentiell tanke bakom detta. Den essen-

tiella tanken är att ens grupptillhörighet är oföränderlig och identiteten likaså. Stämpeln 

av att tillhöra ”den andra” kulturen är inte enkel att tvätta bort och människor som kate-

goriseras in i ”de andra” har ofta annan hudfärg, religion eller språk än den stora massan. 

Enligt Balibar så utformas neo-raismen på en grund av diskursen som legitimerar exklu-

dering. ”De andra” är fortfarande objekt snarare än subjekt och tanken om essentialism 

kvarstår.24  

   En postkolonial teori hade varit mer intressant för en studie som undersöker att svara 

på en annan frågeställning än min. Till exempel en annan typ av institutionell/strukturell 

diskriminering som grundar sig i historiska inslag av den gamla kolonialtiden. Neo-ras-

ismen verkar istället för att undersöka en ny typ av rasism som har utvecklats i många av 

dagens samhälle. Det är inte längre en rasism som utformas i skillnader av hudfärg utan 

istället kultur och religion. Det talas fortfarande i termer om ”vi” och ”de”, som inte är 

förenliga med varandra och inte bör beblandas. Trots att det inte i samma utsträckning 

talas om biologiska skillnader och att dessa har olika värde så kategoriseras fortfarande 

människor in i hierarkier. Det är mer eftersträvbart att tillhöra vissa kulturer än andra. 

Detta upprätthålls som en konsekvens av diskurser och representationer som är utarbetade 

och vidhålls av olika aktörer.25 En undersökning samt analys av detta blir intressant för 

en svensk kontext eftersom Sverige anses vara ett mångkulturellt samhälle med utövande 

av olika religioner och kulturer. Trots detta så finns det en paradox av att samhället har 

en önskan om en delad identitet samtidigt som Sverige gärna vill framställas som jämlikt 

och inkluderande.  

  

 

 

 

 

 
 
24 Bailbar, Etienne & Wallerstein, Immanuel. Race, Nation, Class. Ambiguous identities. Paris: 
Verso 1991, kap.1. 
25 Ibid, s.17-18. 
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3.2 Metod 

Metoden att analysera artiklarna i grundmaterialet är kritisk diskursanalys i syfte att för-

söka svara på frågan hur medias diskurs framställer ett vissa områden med ord och be-

grepp som skulle kunna betecknas innehålla eller bidra till neo-rasistiska drag. En diskurs 

är hur samtal förs kring ett ämnesområde. Det kan vara vardagliga samtal, skrifter, utta-

landen, begrepp, uttryck, formuleringar med mera som används för att definiera ämnes-

området eller strukturer i ämnesområdet. Norman Fairclough menar att en diskurs inte är 

en reflektion av världen utan snarare en konstruktion. Det finns flera sätt att beskriva 

verkligheten vilket också gör att det ofta förvrängs. Genom att titta på hur tidningar åter-

skapar berättelser kan man genom diskursanalys se hur man producerar och reproducerar 

språkbruk som har konsekvenser för maktförhållanden.26  

   Norman Fairclough är den brittiske lingvisten som skapade inriktningen 1989 och det 

är hans bok ”Critical Discourse Analysis” som används som material i uppsatsen. Meto-

den ingår i en inriktning inom marxismen som växte fram under 1900-talet. Kritisk dis-

kursanalys är indelat i tre delar. Dessa tre är att analysera text, processerna kring textpro-

duktion och slutligen den sociala praktiken.27 I det första steget ligger fokus på textens 

egenskaper, begrepp, hur språkbruket är uppbyggt samt om man kan finna grammatiska 

mönster. Nyhetsrubriker är ett bra exempel på innehållsrikt, empiriskt material där en 

lingvistisk analys kan genomföras. Man ställer sig frågan vad rubriken vill få för slags 

uppmärksamhet? Vad vill orden förmedla? Forskare tittar på grammatiken, hur meningar 

är uppbyggda och sammansatta. Vilken mening som kan utläsas ur textens form.28 I steg 

två fokuseras det på den diskursiva praktiken och processerna kring produktion och kon-

sumtion av texten. Detta gäller vem som har skrivit vad och vem det är som läser uppfattar 

och påverkas av texten. Inom analysen av den diskursiva praktiken gör Fairclough skill-

nad på själva texten och dess egenskaper och den diskursiva praktiken. När det kommer 

till den diskursiva praktiken analyseras det hur författaren av texten bygger på och upp-

rätthåller rådande diskurser samt hur mottagaren tolkar texten i ljuset av rådande diskur-

ser. Genom det sista analyssteget knyts påsen ihop och ger mening till analysen då textens 

 
 
26 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language, 2. ed., Longman, Har-
low, 2010, s.3. 
27 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language, Longman, London, 
1995, s.23. 
28 Ibid, s.57. 
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uppbyggnad och den diskursiva praktiken kopplas till den sociala praktiken. För en bre-

dare förståelse av hur diskurser konstrueras och reproduceras kan nås genom en analys 

av den sociala praktiken. En koppling mellan kommunikation och samhälle där språkbru-

ket blir en bro mellan dessa. Kritisk diskursanalys har som syfte att synliggöra hur textens 

utformning bidrar till konstruktion av diskurser. Det har också som uppgift att visa hur 

diskursen i sin tur påverkar människors sociala praktiker i form av faktiska beteenden. 

Norman Fairclough vill komma åt att diskutera hur sociala institutioner och diskurser kan 

kopplas till ojämlika maktförhållanden. Man måste förstå diskursen i sin helhet genom 

att fråga sig hur texten ser ut, inte endast vad den innehåller för att hitta språkliga mönster 

samt se textens helhet och förstå innebörden.29 

   Uppsatsen kommer fokusera på de två första stegen i Faircloughs diskursanalys för att 

analysera medias diskurs och i diskussionen kommer det diskuteras huruvida diskursen 

påverkar den sociala praktiken i samhället och ett eventuellt upptäckande av maktförhål-

landen i diskursen.  

 

 

 

 
 
29 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language, Longman, London, 
1995, s.187-188. 
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4 Undersökning/analys 

Under första underrubriken används Norman Faircloughs diskursanalys för att undersöka 

textens egenskaper, mönster och begrepp i artiklarna. Andra underubriken presenterar 

och analyserar det andra steget i diskursanalys som är den diskursiva praktiken och pro-

cesserna kring produktion och konsumtion av texten. Genom detta kan det sedan behand-

las i diskussionen, genom Norman Faircloughs definition av kritisk diskursanalys och 

Etienne Balibars teori om neo-rasism, vilka betydelser dessa ord och processer i texten 

får för storstädernas förorter samt dess invånare och analysera om orden i sig antyder en 

hierarkisk beskrivning av samhället, är bärare av egenskaper med negativ klang eller in-

nebörd, eller antyder att det finns en avgränsning mellan ”vi och de”. 

4.1 Textens egenskaper, mönster och begrepp 

I artikeln ”Här är Sveriges värsta ghetton” från 2004 skriven av Hans Österman för Af-

tonbladet, beskrivs det i en ny rapport från folkpartiet en lista över 136 områden i Sverige 

som ”präglas av utanförskap”. Rapporten har följande kriterier för att ett område ska de-

finieras som ett de har ett utanförskap: Sysselsättningen ligger under 60 procent för per-

soner mellan 20 och 64 år, plus att antingen valdeltagandet eller skolresultatet ligger un-

der 70 procent. När det gäller skolresultatet tittar man på andelen niondeklassare som går 

ut grundskolan utan fullständiga betyg. Södra Rosengård i Malmö toppar den så kallade 

”ghettolistan”. Andra som finns med på listan är bland annat Bergsjön i Göteborg, Fittja 

i Botkyrka och Rinkeby i Stockholm.30 Detta drar direkt tankarna till vad de som bor i 

dessa områden har gemensamt förutom låg utbildning. Det pratas inte om att personerna 

i dessa områden delar ”etnicitet” men ändå så tar kultur och etnicitet stor plats i den poli-

tiska debatten. Om man som läsare inte läst om dessa områden som utsatta och sedan läst 

om samma områden med brottslighet och hög invandring så hade associationerna kanske 

 
 
30 Österman, Hans. Här är Sveriges värsta ghetton. Aftonbladet. 2011-03-08. https://www.aftonbla-
det.se/nyheter/a/qn1j5O/har-ar-sveriges-varsta-ghetton (Hämtad 2020-01-06) 
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inte skapats men i nuläget gör det de. Det tvetydiga inom artiklarna är intressant, eftersom 

det refererar till någonting som inte sägs men det går att som läsare göra kopplingar mel-

lan det ena och det andra. Utsatt område och låg utbildning. Brottslighet och invandring. 

Det som direkt dyker upp i tankarna är att de har utländsk bakgrund, hänger i kriminella 

gäng och inte har samma typ av identitet som resten av samhället. De är annorlunda, 

konstiga och passar inte in i den ”statliga identiteteten”.31  

   Det finns ord och underliggande betydelser i rubriken. Enligt Nationalencyklopedin är 

ett getto: ”(italienska ghetto, efter Ghetto, stadsdel i Venedig, ett namn av omdiskuterat 

ursprung), segregerad och isolerad stadsdel för judar, framför allt i Europa från medelti-

den till 1800-talet. Ordet användes först om den stadsdel i Venedig där många judar bodde 

och som 1516 avgränsades med murar och portar, men segregerade judiska bosättningar 

existerade redan under antiken på platser i Europa, Mindre Asien och i t.ex. Alexandria 

under ptoleméerna, dit judar flyttat från Palestina.” Dock så har betydelsen ändrats genom 

åren. ”Numera används termen oftast om etniskt segregerade och fattiga stadsdelar i USA, 

men i praktiken förekommer getto över nästan hela världen”.32 ”Ghetto” eller ”getto” är 

enligt svensk ordbok ”(isolerat och förslummat) stadsområde med enhetlig befolkning 

ursprung om judisk stadsdel men numera allmännare < nedsätt”. ”Äv. Ngt utvidgat, en-

bart med betoning av social enhetlighet e.d.”33 Enligt svenska Akademins ordbok är ett 

”getto” eller ”ghetto” ett substantiv: ” mest i äldre tid: stads-del med judisk befolkning; 

bildl. bostads-område med en enda kategori människor”34. Ord kan antingen ha positiv, 

negativ eller neutral innebörd. Ghetto eller getto har negativa associationer. Dikec betonar 

betydelsen av ghetto som har använts i framförallt i USA som synonym till förorter men 

också som används i Frankrike. Att benämna en plats som ghetto menar Dikec har en 

underliggande betydelse av en plats som farlig och våldsam. Detta tillskriver inte bara 

platsen egenskaper utan även personerna som bor där. Det är de som bor i dessa ghetton, 

utsatta områden som begår brott, är våldsamma och farliga.35 Begreppet har en negativ 

innebörd. Dessutom står det värsta ghetton. Värsta, ett negativt superlativ. Det är alltså 

 
 
31 Bailbar, Etienne & Wallerstein, Immanuel. Race, Nation, Class. Ambiguous identities. Paris: Verso 
1991, s.17-18. 
32 Getto. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/getto (Hämtad 2020-01-
06) 
33 Getto. Svensk ordbok. 2009. https://svenska.se/so/?id=17162&pz=7 (Hämtad 2020-01-06) 
34 Getto. Svenska Akademiens ordlista. 2015. https://svenska.se/saol/?id=0943929&pz=7 (Hämtad 2020-
01-06) 
35 Dikec, Mustafa, Badlands of the republic: space, politics, and urban policy, Blackwell, Oxford, 2007, 
s.6-8. 
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inte bara ett dåligt område utan även ett av de värsta, vilket förstärker ordet ghettos redan 

negativa innebörd.  

 

I en artikel från Svenska Dagbladet, ” 55 ”no go”-zoner i Sverige” skriven av Per Gud-

mundson, diskuteras frågan om antalet bostadsområden i Sverige där polisen inte kan 

upprätthålla lag och ordning. Dessa geografiska områden har uppgått till 55 stycken och 

de identifieras av att kriminella nätverk anses ha en stor negativ påverkan på omgiv-

ningen. Bland annat så beskrivs dessa områden som att obevakade polisbilar angrips och 

poliser blir ”attackerade”. Näringsidkare i området drabbas av inbrott, rån, skadegörelse 

och utpressning samt att det förekommer narkotikaförsäljning öppet. Ett av dessa områ-

den som nämns i artikeln är Rosengård i Malmö. Även om Gudmundson skriver att ”no 

go”-zoner inte är ett begrepp som används av polisen utan det ursprungligen är militär 

slang för rebellkontrollerade områden. Dock menar han att det ger en tydligare beskriv-

ning av dessa områden än att allmänheteten uppfattar de kriminella som styrande eller att 

polisen inte kan stävja problemen i dess områden. I ett parti i texten står det att: ”De 

etablerade gängen – som hålls ihop av ”etnicitet, släktskap eller vänskapsband” – kan 

troligen motarbetas med riktade satsningar mot organiserad brottslighet, medan de yngre 

knappast kan nås utan bredare ansatser i lokalsamhället.”36 

 

Dagens nyheter publicerade 2018 en artikel skriven av Kristoffer Örstadius. Artikeln he-

ter ”Fakta i frågan: Finns det några no-go-zoner i Sverige?”. En no-go-zon är inget 

svenskt begrepp utan härrör från den amerikanska militären som använde begreppet som 

slang för ett område som kontrolleras av rebeller. Enligt svenska debattörer används ter-

men no-go-zon som ett område i stadsmiljöer som polisen betraktar som särskilt utsatt för 

våld och kriminalitet som till exempel Rosengård i Malmö. 2017 presenterade polismyn-

digheten en omfattande kartläggningen om läget i vad man kallar utsatta områden. I rap-

porten klassificerades 61 stadsdelar som utsatta. Dessa områden har över 5000 kriminella 

aktörer som verkar på 200 nätverk. 23 av de 61 områdena klassades som ”särskilt utsatta”. 

Dessa kännetecknas av kriminell närvaro och social problematik som lett till "en utbredd 

obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt upp-

drag". Örstadius skriver att det är svårt att säga varför det finns en skillnad i otrygghet 

 
 
36 Gudmundson, Per. 55 ”no go”-zoner I Sverige. Svenska Dagbladet. 2014-10-28. 
https://www.svd.se/55-no-go-zoner-i-sverige (Hämtad 2020-01-06) 
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och varför det är högre än skillnad i utsatthet för brott. I artikeln diskuteras det om en 

förklaring kan vara att allvarliga våldsbrott har fått mycket uppmärksamhet, inte minst 

skjutningar och att det kan ha ökat rädslan. Enligt en rapport från Brottsförebyggande 

rådet görs det anpassningar i många människors vardag för de boende på grund av en 

rädsla att utsättas för våld. Exempelvis genom att undvika vissa människor eller platser. 

Enligt Brottsförebyggande rådets rapport gör många boende stora anpassningar i sin var-

dag på grund av rädsla för att utsättas för våld, till exempel genom att undvika vissa plat-

ser eller personer. I artikelns avslutande del tas olika incidenter upp för vissa stadsdelar i 

Sverige som är särskilt utsatta och har kriminell närvaro och om dessa är farliga att be-

träda.37 

   ”No-go-zon” är inte ett vedertaget begrepp i svensk ordlista utan florerar mestadels i 

medier och debatter. Istället beskrivs det som i artiklarna som slang för rebellkontrolle-

rade områden. Detta har ett liknande ursprung som begreppet ghetto. Översatt blir ”no-

go-zon” – ett ”område som inte ska besökas”. Det är tydligt att ett område som fått be-

nämningen no-go-zon inte ska besökas. I artikeln från Svenska Dagbladet står det att kri-

minella gäng hålls ihop av etnicitet, släktskap eller vänskapsband, vilket är av intresse att 

titta närmare på. Att skriva att kriminalitet hålls samman av etnicitet är att näst intill göra 

det till synonym att det grundar sig i etnicitet och släktskap. Detta är att homogenisera 

gruppen och att säga att personer som inte tillhör denna etnicitet inte begår brott i dessa 

områden. Begreppet etnicitet homogeniserar inte bar gruppen utan tillskriver den en iden-

titet som inte går att förändra, den är essentialistisk.  

 

Den tredje juni 2019 publicerade Expressen en artikel med polisens lista över utsatta om-

råden. 60 områden klassas som ”utsatta” och 22 områden anses vara ”särskilt utsatta”. 

Det är polisens tredje lista över utsatta områden sedan 2015. Rosengård i Malmö är ett av 

de områden som har klassats som särskilt utsatt. Polisen har valt att lista de utsatta områ-

dena i Sverige för tredje gången sedan 2015. Förklaringen är att det ”handlar om kriminell 

påverkan i lokalsamhället”. Linda H Staaf som är chef vid underrättelseenheten på NOA 

(polisens nationella operativa avdelning) menar att ”det är polisens skyldighet att skapa 

och hålla en aktuell lägesbild”. Artikeln beskriver hur polisen har sett positiva tendenser 

 
 
37 Örstadius, Kristoffer. Fakta i frågan: Finns det några no go-zoner i Sverige? Dagens Nyheter. 2018-07-
13. https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-finns-det-nagra-no-go-zoner-i-sverige/ (Hämtad 
2020-01-06) 
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i dessa områden. Relationen mellan medborgare i utsatta områden och polisen har stärkts, 

det är lugnare miljöer och färre angrepp mot blåljuspersonal. Även om dessa listor har 

fått kritik för att mindre grupper av kriminella sätter en stämpel på ett större område så 

innehar uttrycket fortfarande konsekvenser för hur ett område uppfattas..38 Bara begrep-

pet ”utsatt område” som är ett ganska nytt begrepp i Sverige har en underliggande inne-

börd i sig. Att beskriva ett område som utsatt kan ju väcka en fråga om vad det innebär 

om man inte hört det förr. Dock så talas det om dessa utsatta områden i media dagligen 

vilket gör att det redan har skapat en bild, inte bara av vilka områden detta är, utan även 

vilket problem det är med dem.39 

 

I flera av artiklarna används termen ”utsatt område” eller ”särskilt utsatt område”. Enligt 

Nationalencyklopedin är ett utsatt område: ”utsatt område, definition använd av polisen 

syftande på ett geografiskt avgränsat område, karakteriserat av låg socioekonomisk status 

och kriminell påverkan på lokalsamhället. Av dessa områden klassas vissa som särskilt 

utsatta områden. Dessa kännetecknas av bland annat: 

- Allmän obenägenhet hos invånarna att delta i rättsprocessen. 

- Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag. 

- Parallella samhällsstrukturer. 

- Våldsbejakande religiös extremism. 

- Hög koncentration av kriminella. 

- Närhet till andra utsatta områden. 

 

Flertalet av områdena har varit utsatta under så lång tid att förhållandena upplevs som 

normala, inte bara av de boende utan också av företrädare för olika myndigheter. En ma-

joritet av dem har också varit föremål för olika insatser som inte haft effekt på problema-

tiken. Det finns ett antal orsaker till att ett område förvandlas till utsatt. Bland faktorerna 

kan nämnas låg utbildningsnivå, arbetslöshet, etnisk segregation och trångboddhet”.40 

Våld, religiös extremism, kriminalitet är ingenting som förknippas med någonting posi-

tivt utan snarare motsatsen. Att bli klassad som ett utsatt område är inte ett mål eller 

 
 
38 Israelsson, Linette. Polisens lista över utsatta områden. Expressen. 2019-06-03. https://www.expres-
sen.se/nyheter/over-100-skjutningar-i-sverige-i-ar-20-doda/ (Hämtad 2020-01-06) 
39 Bailbar, Etienne & Wallerstein, Immanuel. Race, Nation, Class. Ambiguous identities. Paris: Verso 
1991, s.17-18. 
40 Utsatt område. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/utsatt-om-
råde (hämtad 2020-01-06) 
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någonting som vill uppnås. Detta är en subjektiv uppfattning av områden som klassas som 

utsatta. Trots siffror om hög kriminalitet, våld och extremism så vet man inte om perso-

nerna i området har samma uppfattning om otrygghet och osäkerhet.  

 

4.2 Diskursiva praktiken, processerna kring pro-
duktion och konsumtion av texten 

Lena Mellin skriver i artikeln för Aftonbladet 2017 om Malmö och den våldsamma miljön 

som finns där. ”Här går 18-åringar i skottsäkra västar”. ”Här skjuts uppenbart oskyldiga 

16-åringar i huvudet på busshållplatsen” står det i artikelns inledning. Redan det första 

intrycket när man läser artikeln skapas en bild av Malmö som en farlig plats. Hon skriver 

regeringens förslag om skärpning av lagar mot grova våldsbrott inte har gett någon effekt 

utan att skottlossningarna på öppna gator skördar allt fler dödsoffer och svårt skadade. 

Malmö beskrivs i artikeln som ett av Sveriges värst drabbade områden med många skott-

lossningar och dödsfall. Socialdemokraternas dåvarande inrikesminister Anders Ygeman 

ville höja straffen och införa husarrest. Artikeln beskriver ett Malmö där unga skjuter 

varandra och att det är på grund av storstädernas havererade miljonprogramsområden som 

unga män lär sig att kriminalitet är den enda karriärvägen som finns för dem.41 Diskursen 

i denna artikeln beskriver inte personerna som begår brotten eller hur personerna i Mal-

mös vardag egentligen ser ut, men texten skapar en bild av allt. Precis som Fairclough 

beskriver i steg två, går det att genom diskursanalys titta på den diskursiva praktiken och 

processerna kring både produktion och konsumtion i artikeln. Vilka egenskaper får texten 

och hur påverkar den läsaren/konsumenten? Malmö målas visuellt upp som ett fattigt, 

otryggt område där människor inte går säkert ute på gatorna. Att beskriva hur 18-åringar 

går runt med skottsäkra västar till vardags får Malmö att framstå som ett ghetto eller utsatt 

område. Tittar man närmare på texten hittar man information om att det finns en 18-årig 

man som blivit skjuten men överlevt på grund av sin skottsäkra väst. Bilden författaren 

skapar är generaliserande och ospecifik. Mellin är inte konkret, i vidare mening, om det 

är en 18-åring som gått runt med skottsäker väst på Malmös gator eller om det är vardag 

 
 
41 Mellin, Lena. Det är nog nu! Aftonbladet. 2017-02-14. https://www.aftonbladet.se/nyheter/sam-
halle/a/2OM64/det-ar-nog-nu (Hämtad 2020-01-06) 
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att 18-åringar bär skottsäker väst i Malmö. Det är i sig en diskursstrategi att lämna vissa 

saker osagda och att ge läsaren utrymme för egna tolkningar. Likaså är det ett diskursknep 

att en reporter söker sig till den ”okända” världen som i detta fall är Malmö, för att un-

dersöka det främmande och sedan berätta för omvärlden vad det är som sker på den plat-

sen och hur de som bor där har det, fast de själva egentligen inte har en aning. Det är att 

beskriva en miljö ur betraktarens synvinkel snarare än en beskrivning av den faktiska 

verkligheten.42 

 

I artikeln för Expressen som heter ”19-årige Hassan har varit misstänkt för 221 brott”, 

från 2019 skriver Johan Ronge att mannen som de väljer att kalla för Hassan begick brott 

som rån och misshandel redan i tidiga tonåren. Artikel är en fortsättning från Uppdrag 

gransknings programavsnitt om ”Hassan”. Polisen misstänker honom i 221 fall av brott, 

han har avtjänat flera straff och hans lägenhet betalades med skattepengar rapporterar 

Uppdrag granskning, SVT. Uppdrag granskning träffade ”Hassan” som har avtjänat två 

och ett halvt års fängelse för rån och annan brottslighet. Enligt honom själv så drömde 

han om att bli pilot, fotbollsproffs men att när man växer upp en förort med kriminella 

som förebilder så har man inte så mycket val. I artikeln nämns brott som ”Hassan” har 

begått och det visas en bild på en man som misshandlades av honom och två andra män. 

Uppdrag granskning har valt att kalla personen för ”Hassan”, för att inte avslöja hans 

identitet. Det är intressant hur journalisterna väljer att kalla ”Hassan” just för Hassan. Det 

är antagligen för att han har ett utländskklingande namn från början men utifrån neo-

rasistisk teori blir det snabbt ett förknippande mellan namn, mannens bakgrund och vem 

han är som kriminell person. Bilden som förmedlas till läsaren är återigen inte en blond, 

blåögd ung man som har hamnat snett i livet utan snarare en man med brytning, mörkare 

hår och hud, samt annan etnicitet. ”Hassan” har dessutom inte bara ett utländskt namn; 

han har även växt upp i en förort vilket bidrar till bilden av varför Hassan har blivit kri-

minell.43  

 

 
 
42 Ronge, Johan. 19-årige Hassan har varit misstänkt för 221 brott. Expressen. 2019-09-17. 
https://www.expressen.se/nyheter/19-arige-hassan-har-varit-misstankt-for-221-brott/ (Hämtad 2020-01-
06) 
43 Bailbar, Etienne & Wallerstein, Immanuel. Race, Nation, Class. Ambiguous identities. Paris: Verso 
1991, kap.1. 
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Debattartiklar är en del av det som många stora tidningar publicerar även om det inte är 

någonting som den egna tidningen redaktionellt står för. Det är många personer som idag 

uttrycker sina åsikter och agendor kring kriminalitet, brott och samhällsåtgärder på soci-

ala medier, debattforum, tidningar bland annat. De har ofta samma fokus; brottslighet, 

gängkriminalitet, segregation, immigration med mera. När tidningar väljer att publicera 

en artikel har de antal inlägg att göra sitta urval av. 

   Kvällsposten är en av dem som publicerade en debattartikel 7 juli 2019, skriven av 

Magnus Olsson. Artikeln heter ”Tiden är knapp för åtgärder mot gängkriminaliteten”. 

Han skriver att brottslighet och otrygghet är någonting som präglar många svenskar var-

dag och att det i mellan Treriksröset och Smygehuk drabbas oskyldiga av våldsbrott, stöl-

der och sexuella övergrepp. Artikeln fortsätter genom att beskriva att det organiserade 

brottsligheten växer sig starkare och att det utövas allt grövre våld. Malmö är exempel på 

detta, där han skriver att ”explosioner avlöser skottlossningar”. Vittnen styrs av rädsla, 

vilket gör att de inte vågar vittna mot kriminaliteten samtidigt som den organiserade kri-

minaliteten lever och frodas, medan folkvalda samt myndigheterna stoppar huvudet i san-

den. Olsson menar att Malmö inte är det enda i sitt slag men att det är drabbat av särskild 

utsatthet. Politikerna har misslyckat att få medborgarna att känna sig trygga. Som lösning 

talar Olsson för att polismyndigheterna måste stärkas, att det får tillkomma fler poliser 

samt att deras villkor förbättras, men att de inte själva kan lösa problemen. Även ord-

ningsmakten måste få saker att hända.44  

 

Artikeln från Göteborgs-Posten heter ”Bränn offerkoftan – inte grannens bil” och är skri-

ven av Alice Teodorescu 2016. Krönikan syftar till att författaren menar att det krävs en 

attitydförändring i synen på det egna ansvaret och att det krävs en upprättad respekt för 

lagar och andra människors egendom. Hon skriver om och ifrågasätter att vårt beteende 

är förutbestämt beroende på vilken grupptillhörighet vi har. Under senare tiden har seg-

regation, parallella samhällen, utanförskap och stenkastning mot blåljuspersonal toppas 

nyhetsrapporteringen. Alice menar ”att det är dags att vi pratar om ett vi och dem.” ”Inte 

en skiljelinje mellan olika etnicitet, utan de som sköter sig och de som inte sköter sig, 

oavsett varifrån de kommer eller vilket Gud de tillber”. Just Malmö nämns eftersom det 

 
 
44 Olsson, Magnus. Tiden är knapp för åtgärder mot gängkriminaliteten. Kvällsposten. 2019-07-07. 
https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/tiden-ar-knapp-for-atgarder-mot-gangkriminaliteten/ 
(Hämtad 2020-01-06) 
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har varit ett studieobjekt, där de kom fram till att av de flyktingar som kommit dit, till 

Malmö, så saknade 64 procent fortfarande arbete efter 10 år. Det handlar om att ta eget 

ansvar och att kontrollen måste återtas. Teodorescu diskuterar alliansens förslag på sats-

ningar på en ökning av minst 2000 poliser, skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal 

och angrepp på väsentliga samhällsfunktioner. Dessutom ska det bli ökade möjligheter 

för att bekämpa brott. Teodorescu går sedan över till att prata om segregation och att en 

granskning av Dagens Samhälle visar att 70 av landets kommuner har ett index på över 

30, vilket betyder att 30 procent befolkningen i kommunen skulle behöva flytta inom 

kommunen för att jämna ut fördelningen mellan människor med svensk bakgrund respek-

tive utländsk. Över de listade segregerade kommuner är Malmö med på listan och hon 

menar att det är relevant som studieobjekt eftersom av de flyktingar som kommit till 

Malmö så saknade 64 procent fortfarande arbete efter tio år. Längre ner i artikeln så står 

det att vandalism, stenkastning och IS-rekrytering förklaras med att segregationen vuxit. 

Det fortsätter med att det är synd om stenkastarna. ”Det är att göra det väl enkelt för sig”. 

Kanske kan företeelserna förstås som desperata rop på hjälp som en attack mot ett sam-

hälle som exkluderar. Dock så menar Teodorescu att det inte är samhället som drabbas 

utan det är ”ligisternas skötsamma grannar som är de främsta offren”. De som stenarna 

träffar är de som drabbas av fördomarna om ”invandrarna”. Artikeln fortsätter och längre 

ner så står det att ”Svensken gillar flit och ansträngning. Gör du rätt för dig spelar det i 

många fall ingen roll varifrån du kommer. Det indikerar att det finns ett individuellt an-

svar och ett personligt val, vilket inte är detsamma som att det inte också kan finnas ras-

ism, diskriminering och orättvisa som drabbar också de mest oskyldiga”.45 Även om Te-

odorescu skriver att det inte handlar om etnicitet så indikerar hon att det finns en skillnad 

mellan personer med svensk bakgrund och personer med utländsk bakgrund. Att den 

svenska kulturen innebär flit och ansträngning. Betyder det att andra kulturer inte har det? 

Att homogenisera en grupp genom att säga att en svensk är på ett sätt, betyder att de som 

inte är svensk är på ett annat sätt. Dessutom blir det en skiljelinje i vad som är att vara 

svensk eller inte. Handlar det om vilket land man är född? Vilken bakgrund man har? Om 

man bor i ett av dessa områden eller inte?46 

 
 
45 Teodorescu, Alice. Teodorescu: Bränn offerkoftan – inte grannens bil. Göteborgs-Posten. 2016-05-28. 
https://www.gp.se/ledare/teodorescu-br%C3%A4nn-offerkoftan-inte-grannens-bil-1.1899976  (Hämtad 
2020-01-06) 
46 Bailbar, Etienne & Wallerstein, Immanuel. Race, Nation, Class. Ambiguous identities. Paris: Verso 
1991, kap.1. 
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5 Diskussion 

I nedanstående avsnitt presenteras en diskussion av undersökning/analys, en slutsats och 

tankar om framtida forskning. Diskussionen är formad som en sammanställning samt en 

diskussion kring huruvida det går att urskilja neo-rasistiska tendenser i artiklarnas dis-

kurs.  

5.1 Sammanställning och diskussion 

 

I tidigare forskning har visat sig att det internationellt sett finns framställande av förorter 

som homogeniserar invånarna.47 Detta kopplas ofta till etnicitet, hudfärg, kultur eller re-

ligion. Forskning i Sverige bekräftar detta genom forskning om svensk media. Rapporten 

som givits ut på uppdrag av regeringen beskriver hur kulturrasism är den vanligaste i 

Sverige och att svensk media ofta reproducerar idéer och tankar om ”de andra”.48 Det har 

också framkommit genom forskning att nyhetsrapportering inte sker proportionerligt till 

hur många brott som begås. Det har också visat sig att det sedan flyktingkrisen 2015 har 

rapporterats en mer negativ bild av migration, immigration och flyktingar i media.49  

 

Genom Faircloughs tre dimensioner i diskursanalys har det i artiklarna i denna uppsats 

påträffats intressanta rubriker och begrepp. I Faircloughs först steg ligger fokus på att se 

textens egenskaper, språkuppbyggnaden och grammatiska mönster. Detta systematiska 

tillvägagångssätt är både mångfasetterad och komplex och kan komma med många olika 

meningsbärande resultat. Man bör analysera symboler, metaforer, synonymer med mera 

 
 
47 Dikec, Mustafa, Badlands of the republic: space, politics, and urban policy, Blackwell, Oxford, 2007, 
s.10-11. 
48 SOU: 2006:21. Leonor Camauër & Stig Arne Nohrstedt. Rapport av Utredningen om makt, integration 
och strukturell diskriminering, s.16. 
49 Frigyes, Paul, ”Ensamkommande i medierna – före och efter flyktingkrisen 2015”, i Sverigebilden: om 
journalistik och verklighet, redigerad av Truedson, Lars (red.), s.39-59, Institutet för mediestudier, Stock-
holm, 2018, s.9-11. 
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och försöka identifiera mönster i texten samt utröna en mer generell mening genom en 

sådan detaljerad analys av textens faktiska innehåll.50 Det är rubriker som ska fånga lä-

sarna för att köpa tidningen, klicka på länken till artikeln och fortsätta läsa resten. Rubri-

ken skapar därför ofta en reaktion till någonting som ska bjuda in till mer, och väcka 

känslor. I många av rubrikerna till artiklarna i denna rapport står det meningar som ”Sve-

riges värsta ghetton” eller ”bränn offerkoftan – inte grannens bil”, vilket skapar en bild 

hos läsaren redan innan artikeln har blivit läst. Vad vill rubriken få för slags uppmärk-

samhet? Vad vill orden förmedla? Redan där har rubriken förmedlat till läsaren vad arti-

keln ska handla om, vilken ingång skribenten har och vad man ska få ut av att läsa artikeln. 

Termer som ghetton, no-go-zoner, utsatta- och särskilt utsatta områden har beskrivits och 

framförallt associerats till förorter i Sverige, till exempel Malmö. Det är inte bara detta 

som associeras till dessa ”ghetton” utan även att det är en homogen grupp som bor där, 

som har lägre utbildningsnivå, mer benägna att bli kriminella och tillhör en annan kultur 

som inte överensstämmer med ”vår”. Denna bild återspeglas i media som reproducerar 

bilden och snarare fastställer den än utmanar den. Vad vill författarna förmedla med 

detta? Är det att visa hur dessa ghetton eller utsatta områden är farliga och befolkningen 

inte borde beblandas med resten av Sverige? Är det för att uppmana till förändring i dessa 

områden? Oavsett så finns det ett skapande av ”vi” och ”de”. Precis som det beskrivs med 

neo-rasism så skapas en homogen grupp utifrån en tillhörighet som inte passar statens 

gemensamma identitet. Skillnaden från hur det har varit tidigare i historien, genom att 

skapa ett ”de” utifrån biologiska skillnader så har det idag kopplats till att skapa en ho-

mogen grupp utifrån en kulturell tillhörighet.51  

   Genom den andra dimensionen som är har det framgått andra saker i diskursen när fokus 

ligger på den diskursiva praktiken och processerna kring produktion och konsumtion av 

texten.52 I flera av artiklarna målas Malmö och Rosengård upp som ett farligt och otryggt 

område med mycket våld, brottslighet och rån. Det är en plats där ungdomar går runt i 

skottsäkra västar, där Hassan och hans vänner växer upp till att tvingas in i kriminella 

kretsar. En plats där explosioner avlöser skjutningar och gängkriminaliteten styr. Förfat-

tarna för dessa artiklar skapar en bild av Malmö och mottagaren av texten ser troligtvis 

 
 
50 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language, Longman, London, 
1995, s.57. 
51 Bailbar, Etienne & Wallerstein, Immanuel. Race, Nation, Class. Ambiguous identities. Paris: Verso 
1991, kap.1. 
52 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language, Longman, London, 
1995, s.187-188. 
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den bild som författaren förmedlar. Diskursen reproduceras och upprätthålls av medier. 

En diskurs som tilldelar inte bara området egenskaper utan även människorna i det. Det 

blir en hierarki av områdena, vilka som är bättre eller ”Sveriges värsta ghetton”. Ställen 

som Rosengård i Malmö hamnar i botten på av hierarkin och det påverkar även invånarna.  

   Genom Faircloughs tredje dimension binds allting samman och den social praktiken 

växer fram. Det är den här delen som ger mening till analysen där textens uppbyggnad 

och den diskursiva kopplas till den sociala praktiken. Bilden som media förmedlar av 

bland annat Malmö och brottsligheten som sker där, är en vild som nödvändigtvis vara 

osann men det bidrar till hur människor tänker och tycker om dessa områden samt perso-

nerna som bor där. Det kan bidra till att klyftorna snarare växer än motsatsen för att det 

skapar fördomar och rädslor hos de som inte tillhör den beskrivna gruppen.53 Hierarkin 

av områdena skapar även en hierarki av dess invånare eftersom gängkriminalitet, vålds-

brott med mera kopplas samman med personerna som bor i dessa områden. Det är män-

niskor som antas ha invandrarbakgrund, sämre socio-ekonomiskt bakgrund och/eller är 

flyktingar. Dessa människor kommer att bli ”de andra” och har det i princip omöjligt att 

bli en del av den statliga identiteten.54  

 

Eftersom det visats i tidigare forskning att det finns kopplingar mellan hur mycket det 

rapporteras i media samt när flyktingkrisen skedde så har det skett en förändring i diskur-

sen. Det finns redan där en koppling med att det inte rakt ut står i artiklarna vilken hudfärg, 

kultur eller etnicitet, personerna i Malmö har som begår brott, utan det är underförstått. 

Det finns ett antagande hos läsaren som gör att man kopplar samman den ökande rappor-

tering av brott med områden som har stor andel människor med invandrarbakgrund och 

socio-ekonomiska svårigheter. Detta i sin tur kopplas till migration och immigration vil-

ket även Mustafa Dikec skriver om. Diskursen ändras och leder till att människor har en 

uppfattning om dessa ”ghetton” som är allt annat än positiv. Dessutom så beskylls ofta 

individerna i dessa områden och inte omgivningen. Detta är i sig ett maktförhållande som 

dubbelbestraffar människor och gör att vi fortfarande har kvar rasistiska uppfattningar i 

svensk media.55  

 
 
53 Fairclough, Norman, Critical discourse analysis: the critical study of language, Longman, London, 
1995, s.187-188. 
54 Dikec, Mustafa, Badlands of the republic: space, politics, and urban policy, Blackwell, Oxford, 2007, 
s.10-11. 
55 Ibid, s.10-11. 
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5.2 Slutsats 

”Går det att följa en utveckling mot etnisifierade beskrivningar i mediediskursen som 

skulle kunna betecknas bidra till neo-rasism?” 

Det går att finna tendenser i mediediskursen genom både begrepp och beskrivningar, i 

texter som har neo-rasistiska anstrykningar. Detta i sin tur kan leda till konsekvenser i 

civilsamhället och den politiska sfären. Det bidrar till att dela upp människor i hierarkiska 

grupper i form av ”vi” och ”de”, som kan få stora konsekvenser. Dessa områden och deras 

invånare homogeniseras och kommer få svårare att känna sig som en del av det svenska 

samhället. Snarare har denna indelning lett till att människor inte identifieras utifrån vilka 

personligheter de är och vad de vill bidra med, utan snarare hudfärg, bakgrund och relig-

ion.        
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5.3 Framtida forskning 

För framtida studier skulle det vara intressant att undersöka varför nationalstater rör sig 

mot mer främlingsfientliga mönster. Man vet att det finns en koppling till när det är låg-

konjunktur eller som när den stora depressionen kom med industrialismen, när ett vi och 

de växte fram mot de som inte ansågs tillhöra den nationella identiteten. Precis det som 

Mustafa Dikec skriver om. Med detta växte det fram krafter som spred hat mot judar, 

funktionsnedsatta och homosexuella bland annat. Idag har vi börjat se liknande mönster 

i den retoriken som politiker använder sig av, även om det även är många som tar avstånd 

från sådana åsikter. Idag är det istället muslimer som är syndabocken för allt hotfullt i 

världen och likställs med att de har kvinnofientliga värderingar, att de sympatiserar med 

terrorism och har en udda kultur. I avhandlingen ”Muslimer som den Andre i mediedis-

kurser” menar författaren att man kan se tillbaka till att det skedde en förändring i det 

politiska klimatet och medias diskurs mot muslimer efter 9/11 2001 i USA.  Det vore 

intressant att fortsätta undersöka dessa banor i diskursutveckling och se om det finns 

andra kopplingar med hur attityder ändras mot folkgrupper efter händelser som fått stor 

medial uppmärksamhet. 56 

   För framtida studier skulle det även vara av intresse att till exempel göra intervjustudier, 

i kvantitativ eller kvalitativ forskning, för att undersöka hur personer som själva bor i 

områden som den mediala diskursen behandlar i realiteten uppfattar sig själva och sin 

omgivning. Idag får sällan personer i dessa områden utrymme i nyhetsmedier utom när 

det gäller att de själva är kritiska, rädda eller fallit offer för brott. Det skulle därför vara 

intressant för ett syfte att undersöka hur personer själva ser på samhället och sin egen roll 

i det 

   Vidare skulle det vara intressant att göra en kvantitativ undersökning genom att jämföra 

lokala tidningar med rikstidningar i syfte att se om det finns skillnader i diskursen. Detta 

genom att till exempel jämföra tidningar som verkar lokalt i Malmö skriver om brottslig-

het och invandring med hur rikstidningar skriver om samma nyheter och områden, för 

syfte att se om det skiljer sig i diskursen.  

 

 
 
56 Österlund, Solveig Serina. Muslimer som den Andre i mediediskurser. En kritisk diskursanalys på kon-
struktioner av muslimer och islam i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Lic.-avh., Helsingfors 
universitet 2015. 
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6 Bilagor 

6.1.1 Bilaga 1. 

Figur 1. Anmälningar och konstaterade fall av dödligt våld 1950-2015 
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6.1.2 Bilaga 2. 

Figur 2. Dödligt våld och otrygghet, utveckling 2001-2017 

 
 

 
 

 

 

 

 


