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Abstract  

I denna studie har miljonprogrammet i Stockholms norra förorter och gestaltningen av 

förorten Husby undersökts specifikt, en plats som ingick i planeringen som gjordes i slutet av 

50- och början av 60-talet i byggandet av en miljon bostäder. Utgångspunkten för studien har 

varit gestaltning utifrån aspekter som har med bostadsbyggen och renoveringar att göra och 

är en kvalitativ fallstudie över tidningstexter. För detta ändamål fokuserar undersökningen 

närmare på hur detta framställs i tidningar i lokal–kontra riksmedia. Närmare bestämt 

dagstidningen Dagens Nyheter och lokaltidningarna Mitt i Kista och Norra Sidan. 

Undersökningsperioden är 2007-01-01 till 2017-12-31.  

  

I studiens genomförande har gestaltningsteori, agenda setting och intermedia-agenda setting 

också använts. Med utgångspunkt från Robert Entmans (1993) Framing: Toward 

Clarification of Fractured Paradigm i Journal of Communication och Maxwell McCombs 

(2014) bok Setting the agenda: the massmedia and public opinion. I metoden samt i 

genomförandet av analysen av de sammanlagt 16 artiklar som studerats används även punkter 

ur boken Nyheter: att läsa tidningstext skriven av Kristina Lundgren, Birgitta Ney & Torsten 

Thurén (1999). 

  

Vad studien kommer fram till är bland annat att liknande källor kommer till tals i artiklarna. 

Detta är framträdande både i tidningen Dagens Nyheter och tidningarna Mitt i Kista och 

Norra Sidan. I de flesta fall är det bostadsbolaget Svenska Bostäder, medborgare i Husby 

samt medborgarrörelser som det handlar om. Av detta framkommer bland annat att Svenska 

Bostäder, medborgare och medborgarrörelserna agerar motpoler till varandra. 

  

Sett till gestaltningen och framställningen i artikeltexterna har majoriteten av dem också 

tolkats vara negativa ur någon aspekt om ämnet som studien undersöker. 

  

Nyckelord: direkt citat, indirekt citat, renoveringar, Svenska Bostäder, värdeladdade ord. 
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1. Inledning och problematisering 

I Rinkeby-Kistas stadsdel norr om Stockholm introducerades 2007 ett renoveringsprojekt av 

Svenska Bostäder, ett kommunalt bostadsföretag som ägs av Stockholms kommun. Syftet 

med renoveringen var att rusta upp lägenheterna i området samt att göra dem mer attraktiva 

för alla stockholmare och på så sätt bryta segregationen som råder i dessa områden. 

  

Svenska mediers framställning av miljonprogrammen och bostadspolitiken/segregationen 

kommer studien fördjupa sig i. Till svenska medier räknar undersökningen stora, etablerade 

medieföretag som Dagens Nyheter och lokalmedia så som Mitt i Kista och Norra Sidan. 

  

I en debattartikel från 2010 i Svenska Dagbladet om Husby debatterar dåvarande 

ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson om: ”De efterlängtade renoveringarna som ska göras på 

de boendes villkor, och vi räknar med att bli en förebild i landet” (Larsson, 2010). Larsson 

lyfter bland annat fram att alla från Husby och hyresgästerna där ska få se de många 

valmöjligheter de har, via en visningslägenhet. Att detta också var en del i det första steget 

där över 2 miljarder kronor per år, de år som följde, skulle investeras i ett arbete för att göra 

förbättringar i anslutning till Järvaområdet och dess boendemiljö. I detta ingick bland annat 5 

000 bostäder som Svenska Bostäder skulle ansvara för gällande renovering och 

energieffektivisering. Larsson bland andra menade att en halvering av energiförbrukningen 

skulle möjliggöras och att stambyten skulle åtgärda läckage i bostäderna (Larsson, 2010). 

  

Aspekter som denna studie undersöker vidare är mediebevakningens framställning av 

miljonprogrammet, då Larsson också skriver: ”Tyvärr har underhållet av miljonprogrammen 

under många år varit eftersatt och inte prioriterat” (Larsson, 2010). 

  

Boende och integration: Samband mellan invandrares initiala bosättning och deras 

sysselsättning och inkomst (Wimark, Nielsen & Haandrikman, 2017) är ett annat exempel på 

en studie gjord för att analysera och studera sambandet mellan bland annat 

miljonprogrammets segregation och de socioekonomiska faktorer som råder i 

miljonprogrammen. Författarna fördjupar sig i fenomenet att enskilda personer och individer 

med olika egenskaper (främst ekonomiska)”lever på geografiskt åtskilda platser”. Författarna 

skriver även om grannskapseffekter vilket innebär att individer kan påverkas på olika sätt 

beroende på vart de bosätter sig, vilket också kan ha en direkt påverkan på den 



3 

socioekonomiska aspekten, både positivt och negativt, samt att olika nivåer av normer kring 

attityder påverkas beroende på vilken geografisk plats man bosätter sig på. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur media har framställt och porträtterat renovering, 

upprustning av bostäder och lägenheter i miljonprogrammet i Stockholms norra förorter med 

störst fokus på Husby. I denna studie ska vi även ta hänsyn till faktorer som 

bostadssegregation och socioekonomiska aspekter. 

  

Frågeställning: Hur framställs renoveringar, uppbyggandet av bostäder och lägenheter i 

lokal-kontra riksmedia i anknytning till miljonprogrammen med fokus på förorten Husby i 

norra Stockholm? 

Underfrågor: 

–   Hur framställs syftet med renoveringar av miljonprogrammet? 

–   Vilka ställs som ansvariga för renoveringarna och bostadsfrågor? 

–   Till vilken grad framträder segregationen i texterna? 

–   Vad är det specifikt som tidningarna tar upp ska renoveras? 

2. Bakgrund  

Under 1950-talet fram till början av 1960 var bostadsbristen svår samtidigt som de större 

städerna expanderade kraftigt. Lägenheterna var dåligt utrustade, omoderna och krävde 

upprustning och högre standard. Uttrycket ”miljonprogram” härstammar från den slogan som 

det Socialdemokratiska Arbetarpartiet framförde under 60-talet. Syftet var då att bygga en 

miljon bostäder på tio år. Kommunen hade försökt lösa trångboddheten genom att bygga ut 

orter som Vällingby och Farsta vilka blev de två första ABC-orterna i Stockholm (Andersson 

& Haste, 1984, s. 7.) Begreppet ABC-orter innebär att en ort består av Arbete, Bostad och 

Centrum (Centrum för näringslivshistoria, 2018). 

  

Många av dessa områden som ingick i miljonprogrammets bygge fick kritik och klassades 

som socialt bristfälliga. Många av de idag marginaliserade områdena som Tensta, Rinkeby 

och Husby är orter som fördes upp under reformen. Många skyller segregationen på hur 

husen byggdes. Beslutet att använda betong och en monoton arkitektur gjorde dessa områden 
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väldigt oattraktiva. Det resulterade i att de som hade råd kunde söka sig därifrån vilket 

lämnade kvar hyresgäster och invånare med svaga ekonomiska möjligheter, ofta med en 

annan bakgrund än svensk samt människor som upplevde ett socialt utanförskap (Andersson 

& Haste, 1984, s. 7) 

2.1 Mediernas roll  

En väsentlig aspekt i den aktuella och moderna svenska historien är de åren då dessa områden 

byggdes ut och skapade nya orter. Även bebyggelsen från miljonprogrammen berättar sin 

egna historia om de bostadspolitiska ambitionerna och mål som samhället hade satt upp 

huvudsakligen för förorten. Under 1950- och 60-talen hade människan en central roll i 

samhället när det handlade om planering. Numera har det övergått till att media ersatt den 

rollen genom sina reportage vilka ofta koncentrerar sig på de sociala förutsättningarna i 

förorten och förortens bristfälliga arkitektur (Ericsson, et al 2000 s. 7–8).  Många är överens 

om att medierna spelar en väsentlig roll i hur förorten framställs och gestaltas i olika 

reportage. På senare år har dock diskussionen handlat om hyresgästernas situation och i den 

debatten talas det flitigast om människor med invandrarbakgrund. Media har ett ansvar att 

framställa och skildra miljonprogrammen på ett rättmätigt sätt. Ofta har man märkt att medias 

tolkning och gestaltning har ett visst inflytande på hur olika processer, till exempel 

integrationsprocessen, utspelar sig samt allmänhetens uppfattning om miljonprogrammen och 

i vissa fall områdets invånare och deras syn på sig själva (Ericsson et al, 2000, s. 8). 

2.3 Segregation  

Uttrycket segregation syftar till att vissa grupper i samhället bor geografiskt och socialt 

åtskilda. Social stratifiering och en befolkning som i olika avseenden kan betecknas som 

minoritet eller majoritet, finns i alla samhällen. De flesta är överens om att segregation 

förekommer i princip överallt. Skillnaden mellan olika samhällen är dock graden av 

segregation, mönster och orsakerna till fenomenet. Segregation etablerar och fastställer en 

hierarkisk skillnad mellan minst två grupper. Segregationen skapar in -och outsiders, över -

och underläge. I grund och botten gäller segregation makt och relationen mellan människor 

och grupper av människor (Franzén, 2008, s. 25–50). 
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Tidigare förekom segregation endast i vissa enstaka kvarter runt om i städerna, nuförtiden 

täcker segregationen en större yta, det vill säga hela stadsdelar där bostadens upplåtelseform 

är i fokus (Magnusson, 2008, s. 9–24). 

  

Bostadens upplåtelseform separerar den invandrade befolkningen från den infödda. 

Segmentering eller uppdelning på bostadsmarknaden gör sig gällande på så sätt att olika 

former av upplåtelse på bostäder är geografiskt åtskilda. På grund av denna uppdelning har 

det nu resulterat i att det saknas etablerade vägar mellan förorter och innerstadens attraktiva 

bostäder (Magnusson, 2008, s. 9–24). Olika debatter och forskning kring segregationen 

diskuterar bostadsområdets betydelse för speciellt integrationen, oavsett etnisk härkomst. 

Man kan dra olika paralleller mellan dessa debatter, det råder ingen tvekan om att ett 

bostadsområde har sitt tydliga inflytande på människan, både socialt samt när det handlar om 

normer. Människor drar sig ofta mot kulturen som speglar deras egen, dock har det inte alltid 

sett ut på det viset och det är inte orsaken till att det förekommer segregation i olika 

samhällen. Det är på senare tid som frågan har drivits iväg mot att invandrare söker sig till 

områden där de delar kulturell uppfattning, religion, bakgrund och även socioekonomiska 

förutsättningar (Molina, 2008, s. 51–83). 

  

Kan man då förklara etnisk boendesegregation som ett resultat av kulturbetingade val? En 

viktig bakgrund till debatten är föreställningar om att personer med utländsk bakgrund i 

svenska städer strävar efter att söka sig till varandra. Det påståendet stämmer förvisso i 

boendeforskningssammanhang men den saknar dock fullständig relevans och tar fokus från 

de maktförhållandena som råder i samhället. Människor väljer utifrån de möjligheter och 

hinder de möter vilka fungerar etniskt selektivt (Molina, 2008, s. 51–83). 

3.Tidigare forskning  
I undersökningen av lokaltidningar och riksmedier utgår denna studie från hur tidningar 

gestaltar sitt innehåll av miljonprogrammet och Husby, där olika aktörer framkommer i 

texterna. En liknande undersökning har genomförts av Deborah G Martin (2000 s. 380) men 

med fokus på hegemoni och diskurs om ett innerstadsområde som heter Frogtown i 

Vancouver. Deborah G Martin (2000 s. 380) lyfter bland annat fram att: ”While the major 

print media may shape descriptions of and ideas about the neighborhood through its 

reporting, local actors also help to characterize a neighborhood identity through their own 
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discourses, as manifested in the local newspaper and the discourse of neighborhood 

organizations that appear in the major print media”(Martin, 2000, s. 380). 

.                                                                                                           

I likhet med detta citat som är en tänkbar förklaring till hur identiteten för ett 

grannskapsområde kan skapas framkommer en del av detta i vår studie. Detta då röster från 

medborgare i Husby och personer i olika medborgarrörelser får uttala sig i några av de 

artiklar som studien granskar. Till skillnad från Deborah G Martin (2000) undersöker dock 

inte denna studie om detta påverkar identiteten för grannskapet i Husby. Men dock på vilket 

sätt och med vilken information som medborgarna eller medborgarrörelserna får uttrycka sig. 

  

Annan forskning som haft fokus på miljonprogram och förorter, är en doktorsavhandling av 

Urban Ericsson (2007) med syftet: […]”att analysera hur talet om Invandrare och 

Invandrartäta förorter i svenska massmedier verkar styrande för människor som 

uppmärksammas inom ramen för föreställningar om det Invandrartäta” (Ericsson, 2007 s. 10). 

I den första delen utarbetar forskningsstudien en metodik i vilken studien vill göra ett 

friläggande av stereotyper som handlar om den invandrartäta förorten. Bland annat innebär 

det att Ericsson (2007) fokuserat på att hitta bilden som berättaren ger om det invandrartäta 

där tillvägagångssättet varit att undersöka mediernas tilltal, utpekanden, beskärningstekniker 

samt uppmärksamhet (Urban Ericsson, 2007, s.10). 

  

Ericssons (2007) forskning tar i den andra delen en närmare titt på mediernas bilder och hur 

dessa fungerar i att styra en individ, sett till dess förhållande till det offentliga (Ericsson, 

2007, s.10). Vår studie har inte som syfte att ta reda på hur medierna verkar styrande för 

människor och det invandrartäta. Men några av de punkter som presenteras i metoden (se 

sidan 13–14 i denna uppsats) används för att upptäcka schablonbilder och stereotyper som 

exempelvis Ericsson (Ibid, s.10) också är inne på. Värdeladdade ord är även något som vår 

studie undersöker, där detta skulle kunna tolkas som en likhet till det tilltal som Ericsson även 

är ute efter att analysera (ibid, s.10). 

  

Vår studie syftar även till att utforska vad som nämns om Husby i Stockholm. Ytterligare 

forskning som har intresserat sig för förorten, men istället platsen Rinkeby specifikt, är en 

masteravhandling av Tina Larsson (2014). Avhandlingens fokus ligger i att undersöka makt 

och rasism i två rikstäckande tidningar, vilka är Dagens nyheter och Aftonbladet. 

Tidsperioden är mellan 2000 till 2010 och undersökningsområdet utgår ifrån nyhetstext 
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(Larsson, 2014, s. 2). Ett exempel på vad Larsson kommer fram till är: ”En förändring av 

maktstrukturerna inom medierna är en förutsättning för att Rinkeby och andra förorter ska 

kunna lämna den ”medieskugga” som innebär att rapporteringen ensidigt koncentreras kring 

stereotypa händelser såsom våld, brottslighet eller sociala problem. Tolkningsföreträdet och 

makten att formulera ”problem” måste överföras till de som själva berörs av diskurserna” 

(Larsson, 2014, s. 46). 

                                                                                                                                                    

Det kan också finnas positiva aspekter som framträder i vår studie om Husby. I en annan 

studie, närmare bestämt en doktorsavhandling av Anders Törnquist (2001), syftar Törnqvist 

till att förstå utvecklingen av tre stycken förorter ur ett historiskt perspektiv. Detta med fokus 

på anledningar till den utveckling som skett på platserna samt bland annat att se om personer 

som engagerat sig för sitt område funnits i stadsdelarna och om dessa varit av betydelse för 

sitt bostadsområde (Törnquist, 2001, s.12–13). Ur ett lokalt perspektiv framkommer bland 

annat en positiv aspekt om att: ”Den lokala sociala organiseringen har varit en av 

förutsättningarna för de positiva perioderna. De positiva processerna har varit frukten av att 

viktiga aktörer gått samman kring gemensamma problem, i ett målmedvetet arbete med att 

engagera boende och verksamma, med att bygga upp ett lokalsamhälle, och med att sprida ett 

gott rykte om stadsdelen” (Törnquist, 2001, s.251).  

4. Teori och begrepp 

Som nämnts i syftet och frågeställningen så undersöker studien hur tidningar tar upp 

perspektiv som har med renoveringar, bostadsbyggande, bostadssegregation och 

socioekonomiska aspekter att göra. Studien undersöker hur detta gestaltas i tidningar och 

deras texter. 

4.1 Gestaltningsteori 

Den här studien kommer att använda sig av gestaltningsteori och utgå från delar i Robert 

Entmans (1993) beskrivning av begreppet. Det omfattar i sin grundform gestaltning (framing) 

och delar såsom urval, uppmärksamhet och om problem (Entman ,1993, s.52).  Studien utgår 

därför bland annat från följande förklaring:” To frame is to select some aspects of a perceived 

reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 
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particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described” (Entman, R.M., 1993, s. 52). 

  

Robert Entman (1993) har också identifierat gestaltningens idé i form av en fallstudie. Även 

om samhällsvetenskap och humaniora omfattar ubikvitet av gestaltning, så existerar inte ett 

allmänt uttalande i fråga om gestaltningsteori enligt Robert Entman (1993, s. 51). Alltså en 

gestaltningsteori som tillförlitligt demonstrerar ramar i det sätt som de inbäddas inom en text 

och blir framträdande i den (Entman ,1993, s. 57). Vår studie omfattas av en fallstudie på 

tidningstext, där innehållet undersöks närmare, vilket gör denna förklaring relevant till 

forskningsfrågan. 

4.2 Agenda setting och intermedia-agenda setting  

En annan teori som studien använder är begrepp i agenda setting av Maxwell McCombs 

(2014). Även begrepp och beskrivningar inom intermedia agenda-setting (McCombs, 2014, 

s. 128). 

 

4.3 Agenda setting/dagordningsteorin 

Betydelsen: nyhetsmediernas dagordningar, kommer ur att de dagligen kan identifiera viktiga 

ämnen och frågor, men också av deras förmåga att i dessa frågor och ämnen påverka de 

utmärkande delarna i dem på den offentliga agendan (McCombs, 2014, s.1). 

  

För alla medier som är involverade i kommunikation är det kraftfullaste budskapet även när 

ett ämne dagligen blir upprepat (McCombs, 2014, s.2). Ur detta menar McCombs (2014) att: 

“The public uses these salience cues from the media to organize their own agendas and 

decide which issues are most important” (McCombs, 2014, s. 2). Över en längre tidsperiod 

blir problem som framhålls i nyheternas rapportering också de problem som allmänheten 

betraktar som de mest angelägna (McCombs, 2014, s. 2). 

  

Fortsättningsvis menar McCombs (2014) också att:” The agenda-setting role of the news 

media is their influence on the sailence of an issue, an influence on whether a significant 

number of people regard it as worthwhile to hold an opinion about an issue” (McCombs 2014 
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s.2). Samtidigt som en stor mängd frågor rivaliserar om uppmärksamheten från allmänheten 

lyckas också enbart några få frågor med att få denna (McCombs, 2014, s. 2). 

  

Eftersom studien undersöker aspekter som har med gestaltning att göra, undersöker studien 

därför även hur dessa aspekter framställs som problematiska. I detta ingår också att se vilka 

aspekter som artiklarna använder sig av för att väcka intresse. Därför är dessa delar relevanta. 

4.4 Intermedia agenda-setting  

Eftersom studien undersöker tidningar på lokal- och riksnivå undersöks också om lokal-

medierna och riksmedierna påverkar varandras innehåll. Därför används också det anslutande 

begreppet till agenda-setting, som är intermedia agenda-setting (McCombs, 2014, s. 128). 

  

Begreppet innebär att den agenda som nyhetsmedier ständigt har påverkas av det som 

elitmedierna har på sina dagordningar (McCombs, 2014, s. 128). McCombs (2014) menar att 

elitmedierna spelar en roll när det gäller att ta initiativ till att utöka omfattningen av nya 

ämnen, och en aspekt om vad en nyhet kommer handla om beror på det sätt som journalister i 

framträdande positioner påverkar inramningen av nyheten (McCombs, 2014, s. 129). 

Tillämpningen av traditioner och normer som används inom journalistiken gör journalister 

med utgångspunkt i sina egna intermediala observationer, alltså dagordningssättande som i 

stor utsträckning liknar varandra (McCombs, 2014, s. 131).  

 

Dessa aspekter med journalistens roll, är något studien också undersöker närmare i 

artikeltexterna, utifrån hur reportern har gått tillväga i valet av information och källor. 

 4.5 Två intressanta begrepp   

I fråga om vem som sätter agendan uppmärksammar McCombs (2014) också 

sammanfattningsvis tre viktiga nyckelbegrepp där två av dessa anses vara relevanta för 

studien. Dessa är:” Större källor som ger information till nyheterna som erbjuder nyhets 

berättelser, andra nyhetsorganisationer” (McCombs, 2014, s. 132) (Svensk översättning). 

Dessa begrepp berör framförallt det som analysen i denna uppsats tar upp.  

 

Detta då tidningen Dagens Nyheter och de lokala tidningarna Mitt i Kista och Norra Sidan är 

de tidningar som har analyserats (se sidan 15–45 i denna uppsats). 
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4.6 Påverkan på stadsnivå 

Intermedia agenda-setting är en process i vilken nyhetsorganisationer som har hög status 

sätter den dagordning som gäller för andra nyhetsorganisationer. Ur ett stadsperspektiv är det 

lokaltidningarna och tv-stationerna som har ett inflytande över den nyhetsagenda som 

konkurrenterna får (McCombs, 2014, s. 132). Ur detta perspektiv undersöker studien närmare 

lokaltidningar, inte tv-stationer. 

5. Metod, urval och definitioner  

5.1 Urval 

Studien har i huvudsak avgränsat sig till att undersöka tryckta tidningsartiklar i Dagens 

nyheter, Mitt i Kista och Norra Sidan under perioden 2007-01-01 till 2017-12-31. Varför 

studien har valt att undersöka dessa tidningar är baserat på att antalet relevanta artiklar var 

flest i dessa medier i databasen Retriever mediearkivet, som har använts i sökningen efter 

artiklar i denna studie (se figur 1 och 2, sidan 12 i denna uppsats). Studien har dock också 

behövt komplettera med artiklar från Norra Sidans internethemsida från 2017. Detta då det 

saknades tryckta artiklar från det året i Norra Sidan. Valet av att ha tidningsartiklar från 

Dagens Nyheter, Mitt i Kista och Norra Sidan beror på en av de avgränsningar som har gjorts 

då 2008 fått med: 5 artiklar och år 2017: 6 artiklar i den analysdel som kommer efter detta 

metodavsnittet (se sidan 15–45 i denna uppsats).  

 

Tanken var också att avgränsa sig till att ha med 6 artiklar från ett tredje år i tioårsperioden 

2007-01-01 till 2017-12-31. Men eftersom att övriga artiklar om ämnet som studien ville 

undersöka var tämligen utspritt och ibland också svåra att hitta, var det därför svårt att 

applicera denna tanke med att inkludera ytterligare ett specifikt år.  Resterande 5 artiklar 

valdes därför istället från åren 2007: 2 artiklar, 2011: 1 artikel, 2012: 1 artikel samt 2009: 1 

artikel.  

 

Antalet artiklar som har analyserats har också enbart varit rena nyhetsartiklar. För detta har 

sökorden Bostäder Husby*(se figur 1, sidan 12 i denna uppsats), och Bostäder Husby 

segregation*(se figur 2, sidan 12 i denna uppsats) använts till urvalet. Totalt fick studien 500 

träffar på ordet Bostäder Husby*, ur detta sökord har sedan 15 stycken artiklar valts ut till 
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den kommande analysen (se sidan 15–45 i denna uppsats) och (figur 1, sidan 12). Totalt antal 

träffar på ordet Bostäder Husby segregation* blev 30 stycken. Enbart 1 artikel valdes från 

detta sökord efter de urvalsmetoder som har använts (se figur 2, sidan 12). Denna siffra beror 

på att antalet träffar på artiklar som sökordet tog upp, berörde andra aspekter om segregation 

som inte involverar de bostadsfrågor studien vill undersöka (se figur 2, sidan 12). Detta 

framkom efter en genomläsning av dessa artiklar. Sökordet Bostäder Husby* blev därför 

också mest prioriterat i undersökningen. 

 

För att ytterligare förklara hur urvalet mer i detalj har gått till, så har två artiklar i Dagens 

Nyheter, Mitt i Kista och Norra Sidan blivit valda år 2017. Samma tanke fanns för 2008 där 

Dagens Nyheter fick två artiklar, Mitt i Kista fick tre artiklar och Norra Sidan noll. Av 

förklarliga skäl gick det inte att ha samma tillvägagångssätt för Norra Sidan eftersom att 

tidningen inte existerade det året. Men för att väga upp detta och även för att undersökningen 

har ett större intresse av att få veta hur lokaltidningarna har gestaltat frågeställningen, fick 

Mitt i Kista en extra artikel. Övriga år och artiklar har valts mer slumpartat. 

 

För att fortsättningsvis klargöra detta än mer specifikt så har ett år blivit valt. Månaden med 

flest anträffbara artiklar innehållandes sökorden Bostäder Husby* eller Bostäder Husby 

segregation* har sedan valts ut från det valda året på Retriever mediearkivet. Exempelvis om 

månaden januari hade flest artiklar år 2017, så var det den månaden som studien valde att 

plocka två artiklar från. Rättare sagt de två artiklar som innehöll flest ord.  Men om månaden 

med flest artiklar enbart innehöll en relevant artikel, gick undersökningen då istället vidare 

med att titta på månaden med näst flest antal artiklar och så vidare. Därmed har också artiklar 

som inte ansetts handla om ämnet sållats bort. De tidningstexter som däremot har blivit valda, 

innehåller aspekter som berör renovering, bostadsbyggande och segregation. 

 

Det har också undersökts om tidningarna har publicerat tidningstexter om samma nyhet i 

samma vecka eller närliggande datum. Detta för att undersöka om det finns skillnader eller 

likheter i hur tidningarna gestaltar en och samma nyhet.   
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Figur 1. Dagens Nyheter: 144 träffar, Mitt i Kista: 250 träffar, Norra Sidan: 67 träffar, Norra 

Sidan webb: 39 träffar och totalen för alla de utvalda tidningar som innehöll ordet: Bostäder 

Husby* = 500. 

 
Figur 2. Dagens nyheter: 19 träffar, Mitt i Kista: 4 träffar, Norra Sidan: 7 träffar och totalen 

för alla de utvalda tidningar som innehöll ordet: Bostäder segregation* = 30. 
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5.2 Fallstudie  

Studien är en kvalitativ fallstudie på tidningstexter. En fallstudie kan bland annat specialisera 

sig på bestämda händelser, samtal, texter och organisationer (Ekström & Larsson, 2010, 

s.19). Denna undersökning är av typen som undersöker ett antal fall där forskaren utifrån 

detta tillvägagångssätt gör en närmare undersökning med utgångspunkt i ett av dessa. 

Därefter tas undersökningen vidare med att inkludera fall efter fall. Av denna samling som 

införlivas i undersökningen kan sedan en jämförelse genomföras, och likheter och skillnader 

bli identifierade (Ibid, s. 19). I vår studie utgörs dessa fall av tidningsartiklar i analysen (se 

sidan 15–45 i denna uppsats). 

  

Judith Bell (2016) beskriver fallstudiens lämplighet enligt följande:” Fallstudier är särskilt 

lämpliga för forskare som arbetar på egen hand genom att de rymmer möjligheten att på 

djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem under en begränsad tidsrymd, även om det 

också finns projekt som sträcker sig över längre tid” (Bell 2016, s. 23). 

5.3 Textanalys  

I studien genomförs också en textanalys. I sin omfattning menar Johanna Ledin och Ulla 

Moberg (2010) att det går att ha textanalys i såväl kvalitativa metoder som i kvantitativa 

metoder (Ledin & Moberg, 2010, s. 55). Det kan vara retorisk analys, dialogisk analys, kritisk 

diskursanalys, bildanalys, filmanalys och samtalsanalys. Alla dessa har en teoretisk tradition 

där de med utgångspunkt i sina teoretiska begrepp och perspektiv som de omfattas av, riktar 

frågor till texten (Ibid, s. 55). Studier av texter ger också en vidare förståelse för samhället 

och vice versa: ”Genom att studera samhället förstår man bättre varför texter ser ut som dem 

gör. Och genom att analysera och tolka texter lär vi oss mer om oss själva och om hur 

samhället ser ut och fungerar” (Ledin & Moberg, 2010 s. 153). 

5.4 Massmedieretorisk analys  

Den typ av textanalys som kommer att användas i denna studie utgår ifrån den 

massmedieretoriska analysmodellen som den är beskriven i boken Nyheter – att läsa 

tidningstext (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 53–57). Modellen är bland annat till för att 

fördjupa förståelsen för nyhetstexten och för hur den är uppbyggd. Detta med hjälp av 

frågeställningar som är rimliga och översiktliga, samt: [...]”som med fördel ställs i den 
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ordningsföljd vi beskriver, det vill säga enligt den retoriska mallen för ett bra tal” (Lundgren, 

Ney & Thurén, 1999, s. 54).  Modellen kommer därför att omsättas kvalitativt och utifrån 

några av de begrepp som tas upp i denna modell. De tillämpas på de tidningsartiklar som 

blivit utvalda till undersökningen. Begreppen som kommer användas utgår ifrån:  

 

Artikelns handling:  Urvalet i fråga om fakta och vad utifrån denna som artiklarna förmedlar 

för information? Val av källor, är de öppna eller dolda? Har källorna citerats direkt eller 

indirekt? (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–57). Utifrån dessa frågeställningar 

undersöker studien hur fakta innehållet presenteras och läggs fram i de utvalda tidningarnas 

artiklar. Fortsättningsvis är undersökningen också inriktad på att titta på Innehållet i fråga 

om framförande och den språkliga gestaltningen: Mer specifikt artikelns ordval, stil och 

ton (ibid, s. 55–57).  

 

Ytterligare tittar studien även närmare på vinklingen och materialets disponering. Alltså 

vem som får uttala sig, får sin röst hörsammade, samt vem som blir beskriven eller omtalad 

och om det i detta framträder skillnader utifrån, status, kön eller ålder. Från dessa aspekter 

går studien sedan vidare med att studera hur förhållandet reporter, intervjuade och källor 

framträder i artiklarna, om dessa agerar subjekt, aktörer, objekt eller offer. Fortsättningsvis 

studeras även aspekter i detta förhållande: om dessa är beskrivna i ordalag som 

handlingskraftiga eller i form av objekt eller mottagare för aktioner? (ibid, s. 55–57). 

 

Till sist går studien även igenom aspekter så som retoriska grepp och bildspråkets 

uppbyggnad & tendentiöst urval.  Främst handlar detta om det finns värdeladdade ord i 

artikeltexterna och om det väcks några associationer, schabloner eller stereotypa bilder som 

går att finna i framställning. Sett till om urvalet är tendentiöst handlar detta om det är ett 

positivt eller negativt urval (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–57). 

 5.5 Metodkritik 

Om vi ska rikta kritik mot den egna metoden och främst till urvalet, går det att förstå att alla 

artiklar och aspekter som berör detta ämne inte kommer med lika mycket i den kommande 

analysen. Aspekten om segregation lyfts exempelvis, tyvärr, inte upp lika mycket i artiklarna 

till den kommande analysen som exempelvis renoveringar gör. Detta beror bland annat på det 

tillvägagångssätt och den urvalsmetoden som har genomförts (se sidan 10–11 i denna 
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uppsats). Därmed har denna fråga tyvärr heller inte diskuterats lika flitigt som övriga frågor i 

frågeställningen i den avslutande diskussionen (diskussion, se sidan 45–49). Detta då det 

enbart finns med en artikel om ämnet i analysen.  

 

Att vår studie ändå låter denna fråga och artikel ligga kvar, beror på att denna aspekt ändå 

anses vara en viktig del av studien. Bland annat för att den artikel som finns med i analysen 

tar upp intressant information som hänger ihop med resterande artiklar. Men även för att vår 

bakgrund nämner denna aspekt ganska mycket. 

 

Tillvägagångssättet i urvalet kan också ha missat ett antal artiklar som skulle passat in i 

undersökningen. I ett inkluderande av fler artiklar hade studien exempelvis kunnat ställa upp 

fler sökord för att underlätta sökningen. Ämnet hade också kunnat utökats med att omfatta 

alla artiklar som berör ämnet från de år som undersökts. Fler tidningar och medier kunde 

också ha inkluderats för att få en bättre uppfattning om ämnet. Men den avgränsning som är 

gjord valdes för att materialet skulle vara hanterbart för studiens omfång på 35–45 sidor. 

 

Det finns också en tendens till att det i urvalet ibland används ett tillvägagångssätt där 

undersökningen valt ut tidningstexter som passat undersökningen utifrån vilket innehåll dem 

har. Detta har dock motiverats av att studien vill gå in på djupet i artiklar vars texter berör 

aspekter som har med renovering, segregation och bostadsfrågor att göra.  

6.Tillvägagångssätt för analys 

I den kommande analysen presenteras de artiklar som blivit valda från Dagens Nyheter, Mitt i 

Kista och Norra sidan. Det är 16 stycken totalt och dessa har analyserats utifrån punkterna i 

den massmedieretoriska analysen (se sidan 13–14 i denna uppsats). Artiklarna har valts 

utifrån om de innehåller ord eller aspekter som har med renoveringar, segregation eller 

bostadsbyggen att göra. Därmed har artiklar som exempelvis också handlar om husbränder 

kommit med eftersom de nämnt ord som exempel renovering i sin text.    
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6.1 Analys  

6.2 År 2007  

Dagens Nyheter: ”Husbybor säger nej till Järvalyftet”. Publicerad, 2007-11-17, av Andreas 

Jennische. 612 ord. s. 26. 

 

Texten behandlar i stort protesten mot Svenska Bostäders beslut om att rusta upp Husby och 

samtidigt höja hyrorna med upp till 70 procent. Rubriken sätter tonen direkt i reportaget och 

visar ett uttalat missnöje från hyresgästerna som tvingas bo i hyresrätter som de inte har råd 

med. Skribenten väljer att sätta kraften i rubriken men även också i ingressen där det tydligt 

framkommer att det är en negativ känsla som förmedlas. ”Järvalyftet är ingen normal 

renovering, det blir en massiv folkfördrivning”. Jennische beskriver artikeln väl i ingressen 

där hen samtidigt fått med ett citat från en av motståndarna till Järvalyftet. Artikeln vill 

förmedla frustrationen hos invånarna i Husby vilket stärks ytterligare av första meningen i 

ingressen som lyder: ”Järvalyftet möts av hårda protester i Husby”. 

  

Valen av källor som skribenten beslutat sig för att använda är ganska intressant om man 

jämför med en annan liknande artikel, som är skriven ungefär två veckor senare även den i 

Dagens Nyheter. Jennische har där valt att endast ha två källor, nästan som två motpoler. En 

från ena sidan och en från den andra vilka i detta fall är en representant från Svenska 

Bostäder samt en talesperson för Järvas framtid vilka är initiativtagarna till protesten. På så 

sätt får man även en mer nyanserad bild och en bättre inblick i ämnet och om situationen i 

fråga. Det kan ibland räcka med ett par källor som Jennische gjort i sin artikel, däremot hade 

man kunnat använda fler källor i texten, det vill säga att man ger utrymme till hyresgästerna 

som får vädra sina åsikter. 

  

De som direkt påverkas av detta projekt ges inte möjlighet att uttala sig i artikeln. 

Hyresgästerna spelar också en stor roll i detta sammanhang eftersom de inte får nog med rum 

i medierna. I detta fall intervjuar man alltså en representant från ett nybildat nätverk, Järvas 

framtid, som tagit sig an uppgiften om att utmana bostadsbolagen genom att protestera mot 

hur renoveringen hanterats hittills. Stilen och tonen i artikeln gestaltar en önskan från 

hyresgästerna som säger att renovering krävs men att det ska ske på hyresgästernas villkor 

utan ett tillvägagångssätt som riktar sig till att driva ett bostadsbolag i vinstsyfte. Det många 
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av dessa typer av texter har gemensamt är en känsla från hyresgästerna att de bara är en 

bricka i spelet, ett spel som bostadsbolagen driver för att öka på sitt vinst kapital genom att 

höja hyror, attrahera andra typer av hyresgäster med andra socioekonomiska förutsättningar. I 

och med faktumet att grannorten Kista blivit ett världsmonopol för industrier, gallerior och 

kommunikation kan man känna en gemensam känsla hos invånarna i Husby att 

bostadsbolagen och bostadspolitiken gör ett försök att driva Husby i samma riktning som sin 

grannort.  

  

Detta kan spåras tidigt i texten eftersom att talespersonen för nätverket Järvas framtid uttalar 

sig i ingressen där hen citeras: ”Järvalyftet är ingen normal renovering, det blir en massiv 

folkfördrivning”. Lite vagt kan man den meningen översättas till att bostadsbolagen medvetet 

rustar upp husen, höjer hyrorna för att attrahera andra hyresgäster med andra ekonomiska 

egenskaper. Därav blir ordvalet ”folkdrivning” ett mer känsloladdat ord som egentligen sätter 

prägel på hela artikeln och i vissa sammanhang hela projektet Järvalyftet. 

  

Källorna agerar som varandras motpoler som driver två olika åsikter. Ofta blir det naturligt 

att källorna intar roller som aktörer och offer, hyresgästerna utmålas som offer medan de 

ansvariga för projektet intar en mer väntad roll som aktör. Vinklingen i artikeln är också 

väldigt tydlig, skribenten har gjort ett försök att skildra verkligheten och situationen som 

råder i miljonprogrammen. Man har på något sätt ställt bostadsbolagen mot väggen och låta 

de stå till svars för deras handlingar och beslut som direkt påverkar hyresgästerna i området. 

  

Dagens Nyheter: ”Chock och ilska över planerad utrustning”. Publicerad, 2007-11-29, av 

Ulrika By. 867 ord. s. 18. 

  

Artikeln är skriven 2007, det vill säga i den inledande fasen av projektet som kom att döpas 

till Järvalyftet. Texten handlar i stort sett om hur invånarna i förorten Husby reagerade på 

nyheterna om att de skulle flyttas från sina bostäder till evakueringslägenheter runt om i 

området. Precis som rubriken lyder: ”Chock och ilska i Husby över planerad upprustning”, 

väckte Järvalyftet starka reaktioner hos hyresgästerna vilket resulterade i ett 

demonstrationståg mot Svenska Bostäders kontor på Trondheimsgatan. 

  

Det är ganska tydligt vilka källor By använder sig av och hur hen använder dem. Bilden som 

By valt att ha längst upp i artikeln porträtterar en familj på fyra som är hyresgäster i ett av de 
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bostadshus som ska rivas eller renoveras. Något som är intressant är att citat från någon av 

familjemedlemmarna kommer ganska sent i texten då man valt att sätta störst fokus på 

Svenska Bostäders VD och dennes synvinkel. Det är något som kan anses som problematiskt 

i en text som denna om man sätter problematiseringen i kontext då det kan tyckas att 

invånarna samt hyresgästerna i fråga ska ges mest utrymme att tala och inte Vd:n som inte 

påverkas på samma sätt som invånarna. Källorna är direkt citerade, i texten får tre källor 

komma till tals vilka är två hyresgäster som bor i Husby samt Vd:n för Svenska Bostäder som 

är ansvariga för renoveringen. 

  

Texten har utformats på ett sätt som tydligt gestaltar hur källorna i texten känner och 

reagerar. Ett exempel på det är när By skriver: ”Vd Göran Wendel suckar” (By, 2007). 

Meningen målar upp en bild för läsarna som tydligt beskriver känslorna hos de som blir 

citerade. Det sätter tonen i texten på ett sätt som kan ses som både positivt och negativt. Det 

positiva är att det skapar en helhetsbild som gör det enklare för läsaren att tolka texten 

samtidigt som det negativa är att det skapar en vi-mot-dem känsla vilket ytterligare kan öka 

de rådande samhällsklyftorna som ofta präglar miljonprogrammen. 

  

Valet av källor och hur mycket utrymme de ges kan resultera i en kritisk ton, inte minst från 

hyresgästerna som kan resultera i att det skapas ett spänningsfält där hyresgästerna och 

bostadsföretagen spänner musklerna i ett ”krig” som det beskrivits i texten. Ett ord som kan 

klassas som värdeladdat, självklart är det menat mer som ett retoriskt begrepp och en metafor 

än själva benämningen av ordet. Även detta sätter en ton på texten som gör den mer 

slagkraftig och sätter en känsla i sammanhanget, vilket är ett medvetet val från skribenten av 

flera anledningar. Det kan handla om att locka läsare, om att hålla kvar läsaren i texten och 

till och med att väcka känslor hos läsaren. Sedan är det även intressant hur skribenten valt 

sina källor och varför hen valt att ge mer utrymme till Vd:n kontra hyresgästerna vilka är de 

som direkt påverkas av Järvalyftet. 

  

Hyresgästerna i texten utmålas även som offer vilket ter sig naturligt i sammanhanget 

samtidigt som den andra källan, Vd:n i detta fall, ständigt försöker försvara sig själv vilket i 

sin tur leder till att Vd:n utmålar sig själv som offer, som om denne vore missförstådd. Det 

kan vara ett medvetet val från källan som känner att den behöver försvara eller förklara sig på 

grund av omständigheterna. 
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6.3 År 2008 

Dagens nyheter: ”Invånarna i Husby mobiliserar mot försäljning och rivningar”. Publicerad, 

2008-03-19, av Per Luthander. 832 ord. s. 16. 

 

Artikeln handlar om rivningar och försäljningar som bostadsbolagen Svenska Bostäder och 

Einar Mattsson står bakom, där dessa planer möts av protester från medborgarrörelserna 

Husby Unite och Järvas framtid.     

 

Ett direkt citat med talminus inleder ingressen:”– Chockterapi i Husby och utförsäljning i 

Hjulsta. Politikerna bedriver ett cyniskt spel med bostäder och människor, vi är bara 

handelsvaror”. Sedan presenteras med en öppen källa från vem citatet kommer ifrån: 

[...]”Hooman Anvari, talesman i föreningen Husby Unite”. Tidningens rubrik är också en del 

i att sätta stilen och tonen i texten: ”Invånare i Husby mobiliserar mot försäljning och 

rivningar”. Detta skapar en också känsla av att människor samlar sig och är missnöjda, att 

något är på gång.   

 

Antalet direkta citat i artikeln är 13 stycken med ingressen och bildtexten inräknad. Många 

källor redovisas också öppet. Hooman Anvari från föreningen Husby Unite har fem stycken 

av dessa citat. Bland annat ett i slutet:”– Stadshuspolitikerna tar sin hand från 

miljonprogrammet vilket kan få konsekvenser för oss alla. Järvalyftet har blivit en 

experimentverkstad, ett skrytprojekt inför valet 2010. Det konkreta resultatet blir att folk 

tvingas flytta”. Resterande direkta citat kommer sedan från vd:n Stefan Ränk på 

bostadsbolaget Einar Mattson:”–Vi ska inte riva några hus i Hjulsta men förändringar kan 

ske i centrummiljön”. Att Stefan Ränk får uttala sig beror på att bostadsbolaget Einar 

Mattsson bland annat köpt 1200 lägenheter av Svenska Bostäder, alltså ”hela Hjulsta”, som 

det beskrivs i texten.  

 

Göran Wendel, vd på Svenska Bostäder, har också två uttalanden. Bland annat ett om det som 

artikeln beskriver som (med det värdeladdade ordvalet), det [...]”kontroversiella” samarbetet 

med byggentreprenörerna Peab, Skanska och HSB, med följande direkt citat: ”– Att utveckla 

miljonprogramstadsdelar är en stor utmaning. Fler aktörer behövs, våra egna resurser 

räcker inte”. Reportern skapar därefter en stil, ton och associationer till detta uttalande i 
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anknytning till Husby om varför detta görs: ”För att förändra den slitna stadsdelen Husby 

och på sikt minska allmännyttans lägenhetsinnehav”.  

 

Ett annat uttalande kommer därefter från Miljöpartiets oppositionsborgarråd Yvonne 

Ruwaida om att Miljöpartiet kommit ut med att det i Husby ska bli 75 procent privata 

bostäder och att många i detta bestånd därför ska rivas: ”–Invånarna i Husby fick inte en 

chans att säga sitt innan Svenska Bostäder skriver avtal med privata aktörer om att hus ska 

rivas och mark exploateras”. I texten finns också flera värdeladdade ord och uttryckt från 

skribenten som exempelvis: lovade, slitna, fegar ur, misstänker, rivningsvågen, drabba, 

radikala förändringar och kontroversiellt. Detta är ord som skapar associationer om 

åsiktsskillnader.  

 

Vidare i texten kommer även ett citat från Vänsterpartiets vice gruppledare Ann Mari Engel 

om att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lämnat Järvalyftets politiska styrgrupp efter 

beslutet att 75 procent av bostäderna skulle bli privata: ”– Det är förödande för demokratin 

att man nu inriktar Järvalyftet mot att bjuda ut människors bostäder på den privata 

marknaden i stället för att låta dem vara med och besluta om sina bostäder och sitt 

bostadsområde”. Även Moderaterna får ett direkt citat då Kristina Alvendal som även hen är 

ordförande för Svenska Bostäder anser att det är en feg opposition: [...]”jätteolyckligt och ett 

oerhört oansvarigt beslut. Socialdemokraterna är medansvariga för miljonprogrammet och 

har varit väl informerade om arbetet i styrgruppen. Nu får man kalla fötter i sista stund”. 

Utifrån texten går det sedan att se att Svenska Bostäder och Einar Mattsson i och med sitt 

samarbete agerar aktörer. Det framgår tydligt i ett uttalande från Svenska Bostäders vd Göran 

Wendel: ”–Det kan hända att vi tar bort några hus. Vi har 101 likadana hus och det är inte 

den ideala bostadsformen i ett längre perspektiv”. Hooman Anvari från Husby Unite har i 

jämförelse med dessa uttalanden en stil och ton på sina citat som ger en känsla av ilska som 

exempelvis: [...]”det här är ett cyniskt spel” och det ger även en bild av hen som ett offer.  

 

I det sista citatet i artikeln ges också ett uttryck av ilska, men det kommer från en annan 

person som heter Arne Johansson. Hen tillhör Järvas Sociala Forum. Reportern beskriver 

Arnes tankar med ett indirekt citat eftersom att Arne: […]”misstänker att rivningsvågen nu 

ska drabba Husby på allvar” och med ytterligare ett direkt citat ”– Nu vill de riva 35 av 58 

flerfamiljshus för att bygga radhus för rikt folk som ska ha tillgång till Järvafältets unika 

natur. Om inte projektet kollapsar kan vi räkna med en folkdrivning från Husby”. Det finns 
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dock även en sida av handlingskraft som beskriver invånarna, att dem föregående höst höll 

demonstrationer som fick Svenska Bostäder att ta tillbaka sina ord. Invånarna är också aktiva 

i denna fråga i artikeln eftersom att: [...]”invånarna i husby kommer inte sitta stilla”. 

  

Sett till status, till vilka som uttalar sig, så är citaten jämt fördelade. Men exempel på källor 

som omtalas med indirekt citat utan att få uttala sig är Svenska Bostäders dotterbolag 

Stadsholmen och Folkpartiet som ligger i en informationsruta mitt i texten. Den handlar om 

att ett kulturhus är till salu. I fråga om artikeln är tendentiöst sätt till urvalet i positiv eller 

negativ bemärkelse är den relativt balanserad sett till antalet källor. Men vissa uttryck och 

citat i texten ger en känsla av en negativ ton: Att Husbys invånare inte har behandlats rätt. 

  

  

Mitt i Kista. ”Svenska Bostäder säljer två av tre hus”. Publicerad, 2008-03-25, av Johanna 

Schalk. 474 ord. s. 6.  

  

Vad artikeln handlar om framkommer redan i ingressen med ett indirekt citat: ”Försäljning, 

rivning och ombyggnationer väntar husbyborna” och omtalar med öppen källhänvisning att 

bostadsbolagen: ”NCC, Peab och HSB är Svenska Bostäders nya samarbetsföretag i Husby”. 

 

Efter information om att bland annat Svenska Bostäder skrivit på en avsiktsförklaring med de 

andra bostadsbolagen och att avtalet blir gällande till sommaren, förklaras att Husby får två 

tredjedelar av sitt bestånd sålt. Svenska Bostäders vd Göran Wendel agerar också aktör med 

sitt uttalande: ”– Vi gör det här för att Svenska Bostäder inte klarar av att dra hela lasset 

själv. Vi hinner inte och vi har inte råd”. I nästa stycke ges ett exempel på ett indirekt citat 

där Göran Wendel omtalas: ”Förra veckan sa Göran Wendel att upprustningsarbetet kommer 

ske mellan 2010 och 2020”.  

 

I efterföljande stycke lyfter reportern fram också skisser om Husby och hur dess framtida 

utformning kommer att se ut. Dessa kommer från arkitektfirman Contekton. Contekton får 

dock inte själva uttala sig i frågan. Istället väljer reportern själv att beskriva arkitektfirmans 

planer: ”För södra husbys del är förändringarna radikala”. Reportern låter sedan 

initiativtagaren till nätverket Järvas Framtid, Arne Johansson, att uttala sig om dessa: ”– I 

Contektons skisser är 35 av 58 hus på Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan rivna. 

Istället står där radhus. Det är en gigantisk folkomflyttning, med cirka 4000 människor, 
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säger Arne Johansson”. […]”gigantisk folkomflyttning” låter stort. Arne Johansson framstår 

också som ett objekt, offer och mottagare till beslutet. Det finns inga tecken på motstånd eller 

handlingskraft i det direkta citat som Arne Johansson fått. Artikeln fortsätter sedan med att 

indirekt omtala källorna NCC, Peab och HSB och byggbolaget Einar Mattsson. Detta 

handlar, förutom samarbetet med tidigare nämnda byggbolag, också om en försäljning. 

Svenska Bostäder sålde nämligen hela sitt bestånd av bostäder i Hjulsta till Einar Mattsson 

och dagen innan valde Socialdemokraterna att bryta sitt samarbete över blockgränsen i 

Järvalyftets styrgrupp. 

 

Slutdelen av artikeln består uteslutande av fyra direkta citat, tre från Vice ordförande Teres 

Lindberg i styrelsen för Svenska Bostäder och ett från Moderaten Kristina Alvendal, Svenska 

Bostäders ordförande: ”– Vi har övervägt det här länge. Vårt syfte med Järvalyftet var att 

bryta det sociala utanförskapet, men nedläggningar av skolor och vårdcentraler i kaos bidrar 

inte till det, säger Teres Lindberg”. Och ytterligare: ”– Vi chockades av beskedet. Nu kör man 

över dem som bor i husen igen fast man sagt att man ska bli bättre på att föra en dialog”, 

samt,” –Jag är rädd att sålt är sålt. Så är det i alla fall för Hjulstas del. Och om det sluter ett 

avtal i sommar för Husbys del är jag rädd att vi är lika maktlösa där”. För Kristina Alvendal 

lyder hennes direkta citat istället att hen: […]”anser att socialdemokraterna blandar ihop 

saker”, och ”– Man måste fatta beslut inom sin sfär. Det är ansvarslöst av dem att hoppa av 

ett viktigt och bra samarbete”. Dessa citat visar att Teres Lindberg försvarar Husby och 

tycker att besluten som tagits är dåliga. Kristina Alvendal är däremot en mer positiv 

förespråkare för beslutet. 

  

I valet av källor som får uttala sig är majoriteten av dessa personer från Svenska Bostäder. I 

tendentiös bemärkelse, positiv eller negativ, är Teres Lindberg också den som får uttrycka sig 

mest kritiskt och även fått flest uttalanden. Teres Lindbergs citat skapar bland annat en del 

associationer om att läget är hopplöst. Ord som exempelvis […]”chockades av beskedet” och 

”–Jag är rädd att sålt är sålt” samt […]”Jag är rädd att vi är lika maktlösa där” lutar åt en 

ton sett till urvalet som är negativt. Men dock inte fullt ut, då inte någon av de andra 

personerna gör lika kritiska uttalanden. 

  

En skillnad är dock möjligtvis också att Teres Lindberg och Kristina Alvendal uttrycker mer 

känsloyttringar än vad Göran Wendel och Arne Johansson gör i sina uttalanden. Detta skulle 

kunna tolkas som en skillnad i en definition av vem som får uttala sig sett till kön, som är ett 
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av begreppen i vår metoddel. I den är rubriken “vinkling och materialets disponering” (se 

sidan 13–14 i denna uppsats) eller (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–57). Sett till status 

har Svenska Bostäder också störst inflytande i artikeln i fråga om information. Värdeladdade 

ord i artikeln är exempelvis: radikala, framtid, stora byggherrarna. 

  

Mitt i Kista: ”Lyftet som fick folk att bli förbannade-Glädje över mässa till Kista men ilska 

mot Järvalyftet”. Publicerad, 2008-01-01, av Hanna M Glansholm. 637 ord. s. 6. 

  

Artikeln handlar om olika händelser från 2007 och den sätter också tonen direkt i den först 

meningen: ”Känslorna har svallat i Kista under 2007”. Ordet ”känslorna” i kombination 

med ordet ”svallat” känns värdeladdade och skapar en bild av att dramatiska saker har hänt 

under året som varit. Detta följs sedan upp av ytterligare ett värdeladdat ord: ”jubel”, i 

meningen: ”Det började med jubel i januari”.  

 

I texten har även andra värdeladdade ord uppmärksammats så som: svallat, jubel, lyrisk, 

myste, glatt, besvikelse, oro, ilska, tråkig, buller och bång, problemen, brakade, en annan 

långbänk, förgäves, fruktat, arga, ledsna, sorgsna, krävde, hett om öronen, kritiken och 

nedläggningshotet. Av dem här orden är det några av dessa som är positivt laddade men 

flertalet av dem känns negativa. Att studien väljer att titta på värdeladdade ord beror på att 

detta är ett retoriskt grepp som studien undersöker i metodavsnittet (se sidan 13–14 i denna 

uppsats) eller (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–57). 

 

Händelseförloppet förklaras sedan vidare i artikeln där bland annat en mässa som legat i 

Sollentuna fått beslut om att den ska flytta till Kista. Artikeln tar även upp att: ”En tråkig 

långkörare har varit Husbybadet, som haft stängt en stor del av året”. Det lyfts sedan också 

fram att Akallaskolan och Dalhagsskolan var nedläggningshotat och att det blev protester mot 

detta. Ytterligare förklaras att vårdcentralerna i Kista inte får lika mycket pengar 2008, om 

detaljer angående Järvalyftet och slutligen starten för den tänkta upprustningen i Husby på 

Trondheimsgatan 26–32. Där tar artikeln bland annat upp att hyresgästerna fått information 

om vad de kommande renoveringar skulle innebära angående rivningar och hyreshöjningar, 

vilket gjorde att de bildade Järvafältets Framtid som är ett protestnätverk. 

  

Stilen och tonen i artikeln ger en positiv känsla i de tre först styckena om mässan. Bland 

annat med fyra stycken direkt citat och öppna källor som exempelvis: ”Det här kommer att 
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gynna alla i området, sa en lyrisk Adiba Cremonini på Science Citys företagargrupp”. Men 

eftersom studien analyserar bostäder, byggen och renoveringar är fokus på de sista två 

styckena som handlar om hyresgästerna i Husby, där tonen också är mer kritisk. 

  

Artikeln har i dessa stycken Svenska Bostäder som öppen källa samt aktör och hyresgästerna 

beskrivs som objekt: ”Svenska Bostäder bjöd in hyresgästerna för att informera om de 

kommande renoveringarna”. Hyresgästerna kan också anses bli framställda som en grupp 

som till en början beskrivs som offer: […]”när hyresgästerna fick klart för sig att vissa hus 

skulle rivas och att hyrorna skulle höjas med upp till 75% blev de arga, ledsna och oroliga”, 

dem är också utsatta för en aktion från Svenska Bostäder.  

 

Men sedan beskrivs en handlingskraft från dessa människor: ”Protestnätverket Järvas framtid 

bildades inom loppet av några veckor”. Dessa blir sedan fortsatt beskrivna som en grupp då 

de beskrivs som ”folk”, att de, […]”krävde mer betänketid” och handlingskraft beskrivs igen 

då, ”300 personer tågade till Svenska Bostäders områdeskontor”.  

 

Vad demonstranterna skanderade lyfts också fram med ett direkt citat,”Jalla, Jalla – bostäder 

åt alla”, med innebörden att alla ska kunna ha tillgång till en bostad. Rollerna blir därmed 

också omvända. Det är nu istället Svenska Bostäder som blir utsatta för en aktion och blir till 

ett offer. Svenska Bostäder får heller inget citat i något av följande stycken utan omtalas 

mest, exempelvis: […]”Svenska Bostäders vd Gunnar Wendel fick det hett om öronen när 

han skulle förklara hur bostadsbolaget hade tänkt. Han sa senare att han tagit till sig av 

kritiken.” 

  

Här skapas också en tolkning av en stereotyp bild: om att de undertryckta besegrar 

förtryckaren. Begreppet stereotyp bild är en av de punkter som valts ur boken Nyheter: att 

läsa tidningstext i vår metod. Den finns under punkten som handlar om bildspråk och 

tendentiositet (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–57) (se även sidan 13 i denna uppsats). 

Mer utförligt förklarat är vår tolkning att de protesterande människorna har fått order från det 

stora bostadsbolaget Svenska Bostäder om vad som ska bli gjort. De får dock rätt och vinner 

över Gunnar Wendel som framställs som förvirrad och överrumplad av situationen.  

 

Artikeln tar upp många aspekter som har blivit sämre eller som behöver förbättras. Den är 

därmed tendentiöst mer negativ. Kistamässan känns som den enda positiva aspekten som 
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lyfts fram. Reportern valde dock vinklingen redan i fjärde stycket i artikeln: ”Hotellet ska 

kläs helt i glas och bli ett nytt landmärke. Men optimismen och framtidstron har inte riktigt 

nått bostadsområdena i stadsdelen. Där har det mer handlat om besvikelse, oro och ilska”. 

Stilen och tonen är mest negativ även i övriga delar av texten. Ett exempel är avslutningsvis: 

”Under hösten stod det klart att vårdcentralerna i Kista får mindre pengar 2008. Det beror 

på att extrabidraget till socialt utsatta områden– som Kistas vårdcentraler tidigare fått – inte 

ingår i vårdreformen Vårdval Stockholm”. 

  

Dagens Nyheter: ”Många slogs för allmännyttan”. Publicerad, 2008-01-22, av Eva-karin 

Gyllenberg, sektion: Stockholm. 666 ord. s. 14. 

  

I artikeln blir Kristina Alvendal från Moderaterna, Teres Lindberg från Socialdemokraterna, 

Moderaten Kristina Axen, Husbyborna Gunnel Örnestad, Adalqisa Valente samt 

Bandhagsbon Rita Lundin med indirekt citat omtalade eller får direkta citat i texten. Dessa 

anges också med öppna källor. Några dolda källor finns också. Exempelvis direkt citatet: 

”Hycklare” hördes i massan” och “Vi tänker stjäla det vinnande konceptet från 

Odenplansdemonstrationerna sa en man och delade ett rött skynke i två delar”.  

 

I ingressen omtalas Kristina Alvendal med indirekt citat och blir bemött av busvisslingar som 

beskrivs värdeladdat med ordet ”intensiva”. Hen möts också av de många människor som 

ställt sig utanför Stockholms stadshus som vill visa sitt missnöje om att 5200 lägenheter i 

allmännyttan planeras att säljas till privata värdar. Dessa beskrivs även vilja motsätta sig 

Järvalyftets upprustning. Kristina Alvendal kan ävrn tolkas som aktör men inte som så 

handlingskraftig, hen är även utsatt för en aktion från demonstranterna. Artikeln sätter också 

här en ton och stil av missnöje: […]”det var många som hade kommit för att protestera”.  

 

Ett annat exempel på samma ton av missnöje är: ”På ett av plakaten stod det ”lyssna på oss 

hyresgäster.” De indirekta citat som handlar om Alvendal lyder sedan att hen var: ”Fullt 

medveten om att de som samlats utanför stadshuset var av en helt annan åsikt än hon” och ett 

direkt citat följer: ”– Jag har full respekt för att ni tycker annorlunda om det beslut som vi 

troligen ska fatta längre fram. (Nya burop) Men jag tror att vi gör oss själva en väldigt stor 

otjänst om vi inte tror att nya hyresvärdar kan vara med och utveckla staden. Vi kommer inte 

att sälja husen till någon som inte vill vara med och utveckla staden”. Samt: ”– Jag anser att 

det pågår en hetsjakt på privata hyresvärdar här i stan, sa Alvendal”.  Associationer till att 



26 

hen tycker att situationen är jobbig skapas av beskrivningen: […]”hon skulle vara tillgänglig 

på mejlen för den som var intresserade av att höra av sig”. Några värdeladdade ord i artikeln 

är: intensiva busvisslingar, burop, stora folksamlingen, protestera, utrustningarna, hade svårt, 

i massan, skandal, huvudmotståndaren, attackerade finansborgarrådet, dundrade, gott om, 

mycket bekymrad, ha råd, mardrömmar, hjärtklappning, bestämma, upphöra, slåss 

demonstranterna, hyllning, januarikylan. Dessa värdeladdade ord skapar en känsla i 

gestaltningen av att stämningen och situationen på den plats som artikeln utspelar sig på, bär 

på en hel del negativa uttryck. 

 

Teres Lindberg beskrivs sedan bland annat indirekt när hen kliver upp som nästa talare: ”Hon 

kallade den planerade försäljningen en politisk skandal och fortsatte samma argumentation 

som hon hade en halvtimme tidigare”. Lindberg är också aktör och associationer om att Teres 

Lindberg är aggressiv i sin politikerroll skapas bland annat i meningen: ”Då (under 

fullmäktiges frågestund) var huvudmotståndaren finansborgarrådet Kristina Axén Olin (m) 

och Lindberg attackerade finansborgarrådet för att hon sagt i DN att Stockholm har en 

abnormt stor andel allmännytta”. Med följande direkt citat som också ger samma association 

som i det ovannämnda citatet:”– DET SOM NU PÅGÅR är en politisk skandal, dundrade 

Teres Lindberg. Nu ombildas i en rasande takt. Titta bara här på Kungsholmen. Det finns 

bara 5 procents allmännytta kvar. Snart kommer det inte finnas någon”. 

  

Av demonstranterna som, […]”kommit för att slåss för sina hyresrätter i Bandhagen, 

Svedmyra, Skärholmen, Bredäng och Husby” och som är öppet angivna som källor uttrycker 

oro om renoveringarna. De framställs delvis också som offer för det som sker. Det går dock 

även att se dessa som handlingskraftiga eftersom dem är på plats för att demonstrera.  

 

76-åriga Gunnel Örnestad, en Husbybo, omtalas både med indirekt citat och direkt citat:”– 

Svenska Bostäder har väntat för länge med att renovera. Nu har jag fått reda på att det ska 

kosta 9500 kronor istället för 5667 kronor som jag betalar idag. Jag kommer aldrig ha råd 

att flytta tillbaka”. En annan är Adalqisa Valente som i 30 års tid bott i Husby och som 

ursprungligen är från Italien: ” – Jag vill inte flytta från min lägenhet. Jag har 30 års minnen 

där”. Den tredje och sista personen att få indirekt citat och direkt citat uttrycker att: ”– Vi är 

inte till salu, inte någon av oss, sa Rita Lundin. De ska inte tro att vi är några lobotomerade 

pappskallar”. 
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Valet av information och källor är också tendentiöst åt det mer negativa hållet. Valet av 

reportern att enbart uppge åldern på 76-åriga Gunnel Örnsetsrand och att skriva att Adalqisa 

Valente, […]”bott i Husby sedan hon kom från Italien för 30 år sedan”, tolkas ur vår 

synvinkel som en stereotyp bild av att det är synd om äldre personer, eller att en äldre 

generation vet bäst. Om punkten stereotyper, går att finna i metoden (se sidan 13–14 i denna 

uppsats) även (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–57). 

  

I artikeln ligger också en mindre text med rubrik: ”HSB, Diös och SEB är intresserade”. Där 

är källorna enbart indirekt citerade om bland annat: ”75 stora och små svenska och 

internationella fastighetsbolag har anmält intresse för att köpa allmännyttans lägenheter som 

är till salu i Stockholm”. Och tar fortsättningsvis bland annat upp information med att omtala 

Svenska Bostäder och familjehems försäljning och att: ”Hyresgästerna i de aktuella 

fastigheterna har tidigare inte visat intresse att ombilda sina bostäder till bostadsrätter” men 

att det: […]”däremot varit mycket stort bland privata fastighetsägare och i dagarna skickar 

staden ut ett så kallat investerarmemorandum till hugade köpare”. I dessa beskrivningar 

agerar dem aktörer. 

  

Fortsättningsvis: ”Bland intressenterna finns en rad stora aktörer, till exempel HSB 

Stockholm, Stena Fastigheter, Diös, Fabege, Folksam, Alecta, PEAB, Ikano, Newsec, Akelius, 

Rodamco, AP Fastigheter, AMF Pension, Diligentia, NCC, JM; SEB och Wallenstam”. 

Fullmäktige omtalas också som källa: […]”i maj väntas fullmäktige definitivt bestämma vilka 

nya privatvärdar som tar över lägenheterna”. Denna korta artikel känns mer positiv i sin ton 

och uttryck på grund av att: ”Intresset har varit mycket stort” och […]”bland intressenterna 

finns en rad stora aktörer”. 

  

Mitt i Kista: ”Fler hus rustas tidigare”. Publicerad, 2008-12-16, av Hannah M Glansholm. 
644 ord. s. 4. 
  

Texten publicerades i lokaltidningen Mitt i Kista som ges ut till samtliga hushåll i 164 

området (Rinkeby-Kista stadsdel) en gång i veckan. Artikeln är klassad som en nyhetsartikel 

och är disponerad på den fjärde sidan i tidningen. Texten tar upp en helsida i tidningen och 

innehåller en ganska stor bild som är disponerad på vänster sida. Bilden föreställer två 

hyresgäster och en bovärd vilka står framför ett av husen som upprustas. 
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Det är intressant hur tidningen valt att ha andra notiser som omger den större nyheten. Det är 

fem andra korta texter som handlar om ganska allvarliga händelser. En handlar om ett 

våldtäktsförsök och ett annat om en personstöld. Notiserna speglar inte alls den större 

nyheten om Järvalyftet. 

  

Texten handlar om att vissa lägenhetshus kan rustas upp tidigare än väntat, precis som det 

står i rubriken och underrubriken där läsaren kan hämta informationen om att det satsas 

mycket mer pengar på husen än vad man tidigare planerat: ”Svenska Bostäder satsar extra 

miljoner på upprustning av hyreshus.” En mening som kan kännas positiv då Svenska 

Bostäder självmant väljer att satsa drygt 100 miljoner kronor som går till upprustningen. De 

närliggande notiserna förstärker inte det första intrycket av texten då det inte ligger en kritisk 

ton i artikeln. Men den ger en mer positiv bild och klang av situationen då man pratar om hur 

reaktionerna och känslorna hos hyresgästerna och relationen mellan de och bostadsbolagen 

har förbättrats. Det kan man utläsa i både ingressen samt i början av texten där de båda 

hyresgästerna får uttala sig. ”Det är bra, det behövs, säger Gunilla Kahn.” 

 

Hennes man, Staffan, uttalar sig även hen entusiastiskt över nyheten och resultatet av de 

första upprustningarna. ”Jag tycker att de verkligen har lyckats med färgskalan. Det blir fint 

och ser mjukt ut.” Även den tredje källan, Amin Ayob, som är bovärd på Bergengatan ger ett 

positivt svar när det kommer till resultatet av projektet. ”När jag började jobba här för tre år 

sen var det kaos. Folk ringde och skrek i luren varje dag. Det var ett utbrett missnöje. Nu är 

det mycket lugnare”. Hen fortsätter: ”Folk som bor i husen som nu rustas är nästan 

uteslutande positiva.” 

  

När det gäller framförandet och den språkliga gestaltningen ser man ganska tydligt att 

skribenten inte haft en kritisk ton i sitt skrivande. Ordvalen är noggrant utvalda med en 

vinkling av texten som målar upp en bild vilken visar den ljusa sidan av Järvalyftet. Källorna 

kritiserar inte projektet utan hyllar det vilket inte har varit en genomgående röd tråd i de 

tidigare undersökta artiklarna. Ofta har det förekommit missnöje och kritik mot 

bostadsbolagen och deras villkor, dock framkommer inget av det i denna artikel. 

  

Texten bjuder in till eget tolkande, det vill säga att texten inte ger en färdig slutsats redan från 

början. Skribenten uppger fakta, information som kan skrivas i sten. Sedan kan läsaren göra 

sin egen tolkning beroende på klass, sociala-och ekonomiska förutsättningar. Det 
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framkommer inte hur bra ställt Gunilla och Staffan Kuhn har det. De kan leva efter andra 

grundförutsättningar än andra, det vill säga när det handlar om till exempel ekonomi och 

social status vilket kan resultera i att andra läsare kan tolka texten på annat sätt. Majoriteten 

av invånarna i Husby är första eller andra generationens invandrare vilka känner att de blivit 

försummade och att faktumet att vissa hus renoveras tidigare inte hjälper de i deras 

vardagsliv. 

  

6.4 År 2009 

Mitt i Kista: ”Bygge för den otrygge”. Publicerad, 2009-11-24, av Louise Josborg. 669 ord. 

s. 4. 

Texten är disponerad på den fjärde sidan i artikeln och tar upp en helsida (som tidigare 

artikel) och är en nyhetsartikel. Rubriken och ingressen samspelar väl med varandra. De 

kompletterar varandra mycket bra då rubriken kan vara svår att tolka, rubriken säger inte så 

mycket därför är det väldigt viktigt att underrubriken fyller ut informationen. Underrubriken 

lyder: ”Omfattande renoveringar ska minska känslan av otrygghet i Husby”. Det leder till 

ökad förståelse av vad rubriken och texten innebär och gör det enklare för läsaren att läsa 

samt tolka nyheten. 

  

Som i tidigare artikel omges den stora nyheten av olika notiser som har ett tydligt samband 

med varandra. En gemensam nämnare är att notiserna handlar om brottsliga händelser, några 

exempel är: ”Tjuvar stjäl husnycklar från skolbarn” och ”Män greps med inbrottsutrusning”. 

Det är intressant hur dessa notiser inte associeras med den stora nyheten och inte direkt 

förstärker artikeln. Brödtexten omringar en bild på en förmodad hyresgäst i en av de hus som 

ska upprustas. Bilden föreställer en kvinna som står utanför porten till huset. Kvinnan på 

bilden heter Ingrid Olsson som bor i huset som renoverats utvändigt men ännu inte invändigt. 

Bildtexten kompletterar rubriken och underrubriken ytterligare för den som ännu inte kunnat 

tolka den. I bildtexten står det att ”Ingrid Olsson tycker att ungdomsgängen som hänger i 

området skapar otrygghet, så om renoveringen kan få Husby att bli tryggare är hon osäker 

på. Men hon trivs med husets nya utseende”. 

  

Artikeln handlar om hur människor i Husby känner sig otrygga i sin hemort och att nya 

upprustningar och bättre belysning ska förebygga brott och resultera i att hyresgästerna ska 

känna sig tryggare i sina hem. Den vill förmedla att det görs en satsning, inte bara för att 
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förbättra standarden på lägenheterna utan även för att minska brotten i området. Ett urval av 

fakta har gjorts som är relevant för artikeln där man även använt undersökningar som en källa 

och ett sätt samla in information och publicera det. Ett exempel på det är: ”För tre år sedan 

gjorde Svenska Bostäder en trygghetsundersökning. Då kände sig 74 procent av Husbyborna 

otrygga utomhus på kvällen. Vid en liknande undersökning som gjordes i våras kände sig 66 

procent otrygga”. Det kan anses vara ett sätt för Svenska Bostäder att försvara sina beslut och 

på något sätt framhäva en positiv känsla för att visa att invånarna faktiskt är nöjda trots all 

kritik. 

6.5 År 2011  

Norra Sidan: ”Svenska Bostäder försvarar hyreshöjningarna”. Publicerad 2011-03-26, av 

Petra Marandi Roos. 574 ord lång. s. 8. 

  

Denna text skiljer sig lite från de föregående artiklar vi undersökt. Den handlar om att 

bostadsbolaget Svenska Bostäder får chansen att förklara sina beslut angående 

hyreshöjningarna efter genomförandet av upprustningen där en representant från Svenska 

Bostäder får svara på frågor direkt i texten. Det vill säga att skribenten valt att använda ett 

fråga-svar format i texten vilket vi inte sett i de tidigare artiklarna. Det kan ha sina fördelar då 

man får en omväxlande och en mer detaljerad inblick i intervjun. Samtidigt har Roos endast 

en källa i texten vilken är intervjuobjektet i detta fall, som i sin tur kan resultera i att man 

endast får en version av situationen. Det kan leda till negativa reaktioner från andra berörda 

som anser att de inte får möjligheten att delta i ett sådant samtal där de får vädra sina åsikter. 

Naturligt sätt kan det vara problematisk att endast låta en sida komma till tals men samtidigt 

kan det vara positivt göra en mer utförlig intervju där intervjuobjektet får ställas till svars för 

sina handlingar och beslut. Samtidigt är det även intressant att reportern i fråga även den 

figurerar i texten vilket gör henne till en aktör i sammanhanget. Faktumet är att Roos valt att 

ta med sina frågor i texten gör att hen dessutom hörsammas i texten trots att hens roll i själva 

texten inte spelar en lika väsentlig roll som till exempel citaten. Därav kan man tekniskt sett 

anse att det framkommer fler källor än just en vilken är intervjupersonen. 

  

Som tidigare skrivet skiljer sig denna artikel jämfört med de tidigare diskuterade artiklarna. 

Många av de texter som analyserats innehåller oftast två motparter som argumenterar för sin 

sak. I de flesta fallen handlar det om bostadsbolagen och hyresgäster som hamnat i kläm med 
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varandra angående upprustningen. I detta fall görs ett större arbete att fånga fakta och inte så 

mycket känslor från hyresgästerna vilket oftare än sällan brukar vara det ledande motivet i 

andra texter av samma motiv. 

  

Rubriken sätter en ganska stark ton i reportaget genom ordet ”försvara”. Artikeln drivs 

därmed mot en vinkling som endast gestaltar Svenska Bostäders version av den rådande 

konflikten. Det kan tyckas vara en försvarsmekanism från bostadsbolaget som ett resultat av 

fel beslut som kommit att tända en reaktion från hyresgästerna som i sin tur resulterat i 

protester och demonstrationer. Skribentens ordval och frågor är intressant i sig då det 

gestaltar en miljö och omgivning i missnöje. Roos ställer frågor som ofta kommer upp i 

debatter kring denna situation som de andra artiklarna inte behandlat. I hennes frågor tar hen 

stöd av lagen, det vill säga att hen motiverar sina frågor genom lagar. Ett exempel är: ”Enligt 

lagen är det bara den förbättrade standarden i lägenheten ni får ta betalt för. Vad säger du 

till de hyresgäster som hellre avstår från renovering än betalar mer i hyra? ”. 

  

Först och främst är det den enda artikeln som använder ett fråga-svar format men även att 

Roos skriver om ett mer faktabaserat innehåll än de tidigare texterna. Ett annat exempel på 

det är stycket med rubriken ”Stora hyreshöjningar är tillåtna”. I detta stycke förklarar hen 

utförligt hur allt hanteras lagmässigt och gör det möjligt för läsarna att få en bättre överblick 

samt förståelse över de rättsliga faktorerna. Det kan bero på läsarna eller allmänheten inte har 

kunskap om de rättsliga delarna av hela projektet. 

6.6 År 2012  

Norra Sidan: ”Vem ska betala upprustningen av miljonprogrammet?”. Publicerad, 2012-04-

21, av Anna Sjögren. 1159 ord. s. 10–11.  

  

Artikeln är en av de mest omfattande texter som undersökningen har analyserat, det är ett 

reportage på två sidor vilket möjliggör mer utrymme för fler citat. I texten återfinns tretton 

citat fördelade på sju källor som skribenten valt i sitt reportage. Tre källor är hyresgäster, en 

är en aktiv politiker från Moderaternas ytterstadsborgarråd, en representant från HSB 

(Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening), en talesperson från Hyresgästföreningen 

samt en från Svenska Bostäder. I stort behandlar texten tre hyresgäster som direkt påverkats 

av Järvalyftet. I och med ökade hyreshöjningar kan de eventuellt tvingas flytta från sina 
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boenden på grund av att de inte har råd att bo kvar. Alla källor blir direkt citerade och 

hyresgästerna får mest utrymme i texten jämfört med den tidigare artikeln från samma tidning 

där man endast valt att ha med en källa från Svenska Bostäder. 

  

Sjögren ger alla parter utrymme i texten för att kunna förmedla sina åsikter. Alla får uttala sig 

och de som är direkt berörda, vilka är Jean Pesketzis från Rinkeby och Nevin Kamilacaoglu 

och hennes son Can från Husby, får störst rum i artikeln. De kan anses som ”offer” i detta 

sammanhang vilket gör det naturligt att de får mer plats än andra att berätta sin historia och 

varför det berör de. Bostadsbolag som Svenska Bostäder och HSB fortsätter att inta samma 

roll som aktör som ”spelar på andra sidan planen”. Det vill säga hyresgästernas motståndare, 

vilka är initiativtagarna till hyreshöjningen. De spelar rollen som ”the bad guys”, om man nu 

vill formulera det på det sättet. De har kommit att bli ett bostadsbolag vilka hyresgästerna 

riktar frustration och missnöje mot. Det framkommer även genom laddade ord som båda 

hyresgäster delar gemensamt. 

”Jag tycker att de är skyldiga oss renoveringarna”. säger Nevin från Husby samtidigt som 

Jean svarar med: 

”De har inte gjort någonting, de är skyldiga oss underhåll”. 

De delar samma uppfattning om att bolagen håller ett visst ansvar att med åren underhålla 

hushållen istället för att vänta med att sköta de sedan planera en upprustning som höjer 

hyrorna till nivåer som blir outhärdliga för hyresgästerna. Negativt laddade ord som 

”omänskligt” spär ytterligare på tonen i texten och gestaltar en miljö där hyresgästerna i 

Husby, Järva och miljonprogrammen i allmänhet får leva med sämre förutsättningar än andra. 

Som att det ligger något underliggande bakom frustrationen och inte bara hyreshöjningarna 

som följd av upprustningen. Medierna gör ett bra försök att förmedla just den känslan hos 

läsaren där man ofta lockar med negativt laddade ord vilka också sätter sin prägel redan i 

början av texten. 

  

Rubriken sätter ribban redan från start med en fråga: ”Vilka ska betala för upprustningen av 

miljonprogrammet?”. En mening som för den med kunskap inom ämnet kan innebära annat 

än just upprustningen av bostäder utan upprustningen av förorterna i sig. Det vill säga 

samhällsklyftorna, segregationen, arbetslösheten och socioekonomiska förutsättningar. 

Rubriken kan ses som en metafor för de underliggande problemen som råder i 

miljonprogrammen. 
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Det sker en dramatisering i artikeln genom personifiering (Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 

56) där en enskild individ får gestalta de problem som ett större system ger upphov till. Både 

Jean Pesketzis och Nevin Kamilacaoglu berättar i texten att hur deras liv kommer att 

förändras efter hyreshöjningarna. Jean Pesketzis måste nu arbeta sju extra dagar i månaden 

för att få ihop det till hyran samtidigt som Nevin Kamilacaoglu får avsätta drygt 7 000 av sina 

10 000 hen erhåller i månaden. 

6.7 År 2017  

Dagens Nyheter: ”Nytt poängsystem kan ge högre hyror i innerstaden”. Publicerad 2017-02-

21, av Mia Tottmar, Sektion Stockholm. 549 ord. s. 6. 

 

Artikeln handlar om något som kallas för Stockholms hyra där bostadsborgarrådet Ann-

Magarethe Livh och vd:n Billy McCormac för bostadsbolaget Fastighetsägarna blir 

intervjuade. Med ingressen inräknad har dessa tillsammans sex stycken direkta citat i texten. 

 

Ann-Margrethe Livh uttalar sig redan i ingressen:”–Vi Måste ha ett system för att motverka 

marknadshyror. Det är huvudpoängen med Stockholmshyra, som jag ser det”. Övrig 

information i ingressen handlar sedan om poängsättning som kommer att genomföras på 

aspekter som har med service, standard, läge och lägenheternas avstånd gällande 

kommunikationer att göra. Detta i sin tur kommer styra hyresnivån för lägenheterna som 

ingår i allmännyttan i Stockholm. Artikeln tar sedan med indirekt citat upp att det är ett 

förslag från Hyresgästföreningens företrädare och tre bostadsbolag på kommunal nivå om: 

[…]”vad de kallar Stockholmshyra, ett verktyg för att enklare beräkna en lägenhets hyra” 

och: […]”både Stockholms handelskammare och Fastighetsägarna välkomnar en 

diskussion”. Detta följs sedan upp med ett direkt citat från Billy McCormac som agerar aktör 

i utlandet: ”– Vi tycker att det är positivt att Hyresgästföreningen insett behovet av mer 

marknadsorienterade hyror, vi har länge pläderat för att hyresgästernas värderingar ska 

väga tyngre”. Billy McComarc agerar också aktör eftersom McComarc tillhör de som 

[…]”insett behovet” och […]”länge pläderat”. 

  

Ann-Margarethe Livh är också aktör men av annan uppfattning då Ann-Margerethe Livh: 

[…]”menar att tanken med Stockholmshyra är den motsatta”. Detta då Livh menar att 

Botkyrka, Malmö och Göteborg haft relativt oförändrade hyresnivåer med liknande system.  
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Detta följs sedan fortsättningsvis med ytterligare ett direkt citat från Ann-Margarethe Livh, 

som lyfter fram en bild av att allt detta kan gå i fel riktning, och hen skapar en ton i artikeln 

om eftertanke: ”– Utan ett rättvist regelverk för hyressättning kan det braka iväg och bli 

orättvist. Hyressättningen kan sluta som rena vilda västern”. Det lyfts fortsättningsvis också 

fram kriterier som ska påverka de olika aspekterna i hyressättningen och att dessa ska vara 

fastställda vid årsskiftet 2017/2018. Ytterligare ett direkt citat följer sedan upp, där Livh 

förklarar att läget för lägenheten också spelar roll, både i förorten och innerstaden:”– Läget 

har betydelse, men inte bara läget. Det kan betyda att en nyproducerad lägenhet i ytterstaden 

har högre hyra än en orenoverad lägenhet i innerstaden”. 

 

Husby nämns inte i huvudtexten men finns med i en faktaruta i artikeln. Platsen nämns som 

ett område i det som kallades Stockholmsmodellen och tillhör kategori K. Källan Stockholm 

stad redovisas sedan öppet och omtalas med indirekt citat: ”Stockholms stads områden 

delades i Stockholmsmodellen, ett förslag från 2009, in i tio klasser där A värderas högst och 

K lägst”. De som tillhör Kategori K är enligt faktarutans val av information: ”Skärholmen, 

Vårberg, Rinkeby, Husby, Tensta, Hjulsta, Fagersjö och Skrubba”. I Kategori A ingick bland 

annat områden som Riddarholmen, Norrmalm och Gärdet. Faktarutans rubrik konstaterar 

också att det är: ”Billigast längst ut”.  

 

Valet att ta upp denna information om områdena A respektive K kan skapa associationer till 

att platserna inom område A framstår som bättre än dem i K. I artikeltexten lyfts det även 

fram att: ”Den nya modellen Stockholmshyra har stora likheter med den så kallade 

Stockholmsmodellen”. 

 

Bostadsbolaget Hyresgästföreningen omtalas också med indirekt citat i efterkommande 

stycken och framställs som aktör. Det förklaras att dem avbröt de tidigare förhandlingar 2011 

rörande Stockholmsmodellen. Detta på grund av vad de ansåg: […]”om hyran höjdes i ett 

område skulle det sänkas i ett annat” vilket i motsats var en […]”efterhandskonstruktion” 

enligt bolagen i allmännyttan och Fastighetsägarna. Billy McCormac får sedan en fråga om 

Fastighetsägarnas deltagande i de nya förhandlingarna och ett direkt citat, där citatet också 

skapar associationer om att hyresrätterna är i fara:”– De tre allmännyttiga bolagen i 

Stockholms stad är medlemmar hos oss, det finns en kontinuerlig dialog. Det finns en hotbild 

mot hyresrätten. I Stockholm stad har andelen hyreslägenheter sjunkit från 90 till 35 procent 
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medan andelen borätter har ökat lavinartat. Det är positivt om Hyresgästföreningen vill 

vända den trenden”. Av orden […]”vända den trenden” kan det skapas en association till att 

detta är något som pågått länge.  

 

I urvalet av fakta känns det som artikeln väger upp både positiva och negativa aspekter. Billy 

McCormac och Ann-Margareth Livh fungerar som varandras motparter eftersom de står för 

olika åsikter. Det finns också en skillnad i att Ann-Margareth Livh uttrycker mer negativa 

aspekter och McCormac mer sakliga och positiva delar.  

 

Det kanske också är så att Ann-Margareth Livh i sin position som bostadsborgarråd kan anses 

ha mer status eftersom hen uttalar sig först i artikeln. I slutet av artikeln får dock Billy 

McComarc det avslutande ordet: ”– att driva bruksvärdesprövningar i hyresnämnden är det 

ända (sick) sättet att komma åt skevheter och få en rättvis hyra. Det är det verktyg vi 

använder idag och kommer att använda ännu mer i framtiden”.  

 

Begreppet status hör till vem som får uttala i texten och är en punkt i metoddelen. Den står 

under rubriken “Vinkling och materialets disponering” (se sidan 13–14 i denna uppsats) eller 

(Lundgren, Ney & Thurén, 1999, s. 55–57). Några värdeladdade ord i texten: dramatiska 

förändringar, attraktiva läget. 

 

Norra sidan: ”Efter lägenhetsbranden: Krisstöd för drabbade”. Publicerad, 2017-01-03, av 

Felicia Karlsson. ord 410. webb. 

 

I denna artikel har en brand inträffat i ett hyreshus och den är relevant för studien på grund av 

att den nämner renoveringar.  

 

En allvarlig ton av att något har inträffat framgår redan av orden i andra delen av rubriken: 

[…]”Krisstöd för drabbade”. Ingressen omtalar sedan, utan något direkt citat, 

räddningstjänsten med öppen källhänvisning: […]”innan nyårsafton kom ett larm om en 

lägenhetsbrand in till räddningstjänsten”. Denna avslöjar dock inte vem som ringde eller 

vem som tog emot samtalet då detta är dolt i texten. Det framkommer dock sedan ytterligare 

information om att branden skedde i ett hyreshus i Husby och att huset ligger på Oslogatan. 

Hyresgästerna omtalas också med indirekt citat. De har blivit utan bostad. 

  



36 

I första stycket efter ingressen berättas sedan mer detaljer: ”Vinden och den översta våningen 

på ett sexvåningshus brann helt och hållet upp”. Ordvalet: […]”brann helt och hållet upp” 

skapar en bild av att allt försvunnit. De boende som berördes av branden har också tidigare i 

artikeln nämnts som hyresgäster, men i följande mening omtalas några av dem istället som: 

”Drabbade som inte kunde bo hos släktingar eller vänner evakuerades till 

Husbygårdsskolan”. Detta skapar en association till dem som offer. 

 

I andra stycket kommer sedan ett direkt citat från Annika Fritsby, kommunikatör på 

stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista. Hen agerar aktör och handlingskraftigt:”– 

Evakueringsboendet i Husbygårdsskolan är stängt nu och hyresgästerna bor på hotell eller 

andra platser som de själva ordnat eller med hjälp från försäkringsbolag eller 

socialtjänsten”. Efter information om att medborgarkontoret höll öppet på lördagen och att 

det var två handläggare på plats under måndagen har Annika Fritsby ytterligare ett direkt 

citat:”– Socialtjänsten kan man vända sig till och få hjälp av om man till exempel saknar 

hemförsäkring och egna medel vid en sådan här händelse. Och krisstödgruppen är till för att 

ge människor psykosocialt stöd i svåra situationer”. 

  

Det finns även fler direkta citat i artikeln. Det sista nämner exempelvis renoveringsarbetet, 

vilket bland annat gör denna text aktuell för studien eftersom att den undersöker artiklar som 

handlar om renoveringar. Detta citat är från Svenska Bostäders vd Pelle Björklund:”–Vi har 

inte tillgång till huset så det är svårt att veta hur mycket renovering som krävs. Men det finns 

stora brand-och vattenskador. Så det kommer nog ta flera månader innan det går att flytta in 

i huset igen”. Pelle Björklund har också ett tidigare direkt citat, men här med rollen som 

aktör:”–Vi har inte den samlade bilden över vart våra hyresgäster befinner sig, men vi ringer 

dem alla och försöker få bilden klar för oss. Jag hoppas att alla har någonstans att bo”. 

Dessa två citat ger en dyster och osäker bild av läget.  

 

I det mittersta stycket i texten har även värdeladdade ord upptäckts i en av meningarna. Så 

som ordet: […]”krissituation” och [...]”mister sina hem”. Tonen i ordet […]”krissituation” 

känns stort och allvarligt och ordet […]”mister” låter ledsamt. Fortsättningsvis i samma 

mening omtalas socialtjänsten och försäkringsbolagen. Det handlar om deras uppgift att 

hjälpa drabbade personer, så att de får någonstans att bo tillfälligt. Även Svenska Bostäder 

nämns med öppen källhänvisning: ”Om bostaden är en hyresrätt ska hyresvärden sedan, i 

detta fall Svenska Bostäder, ordna ett ersättningsboende”. 
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Fler värdeladdade ord som förekommer i artikeln är: krisstöd, drabbade, lägenheter skadades, 

evakuerades, mister, hjälpa de drabbade, vid krissituationer och finns spekulationer. Dessa 

ord ger associationer om att läget är allvarligt men att hjälp finns att få. Stilen på texten är 

annars lättläst då informationen är kortfattat beskriven och bryts av med återkommande 

direkta citat. Avslutningsvis är urvalet av information också ledsamt. Bland annat på grund 

av Pelle Björklunds uttalande som nämnts sedan tidigare: […]”det kommer nog ta flera 

månader innan det går att flytta in”. Dock är inte artikeln helt tendentiös i att enbart ta upp 

negativa aspekter. Detta eftersom att information om positiva aspekter även tas upp. Såsom 

att det går att få hjälp. 

  

Det går att anse att texten ger mer status till Stadsdelsförvaltningen i jämförelse med Svenska 

Bostäder. Detta eftersom att deras direkt citat förmedlar vilken hjälp hyresgästerna kan få. 

Det gör inte Svenska Bostäder. Stadsdelsförvaltningen ger också en positiv känsla till artikeln 

med Annika Fritsbys uttalande om bland annat: ”– Socialtjänsten kan man vända sig till och 

få hjälp av om man till exempel saknar hemförsäkring och egna medel vid en sådan här 

händelse”.   

 

Mitt i Kista: ”Fler saknar hemförsäkring”. Publicerad, 2017-02-10, av Johanna Edström. 

Ord. 267. s. 8. 

 

Detta är ytterligare en artikel om branden. Men den är släppt några dagar senare med en 

annan vinkel.  

 

Artikeln nämner direkt i ingressen med dold källa att:”Flera av de branddrabbade saknar 

hemförsäkring” och användandet av orden: […]”branddrabbade saknar hemförsäkring” går 

att tolka som att dessa är offer till det som har hänt, vilket också följande direkt citat 

stärker:”–Jag trodde inte att man kunde drabbas så här på grund av någon annan, säger 

Korush Rostampour som förlorade allt i eldsvådan”. Orden […]”förlorade allt” ger också en 

känsla av hopplöshet. 

  

I första stycket efter ingressen omtalas sedan hyresgästerna med indirekt citat, om bland 

annat: ”Det kommer dröja månader innan hyresgästerna på Oslogatan kan flytta tillbaka”. 

En negativ ton återkommer även i efterföljande mening: […]”kan bli en dyr historia för 
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hyresgästerna”. Hyresgästen Kourosh Rostampour får också ännu ett direkt citat:”–Jag hann 

bara få med mig kläderna som jag bar på kroppen inget annat”. 

  

Fortsättningsvis väcks också ytterligare associationer om att Kourosh Rostampour fortsatt är 

ett offer eftersom det med indirekt citat exempelvis beskrivs: ”Det var ekonomiska 

svårigheter som gjorde att han inte haft råd med hemförsäkring”. Kourosh Rostampour är 

även ett subjekt, utsatt och får ett återupprepat direkt citat: ”–Jag trodde inte att man kunde 

drabbas så här på grund av någon annan”. Sedan får Svenska Bostäder och vd:n Pelle 

Björklund uttala sig som aktör. Men hen framställs inte så handlingskraftig.  

 

Detta blir gjort efter ett indirekt citat om att Björklund vet att flertalet hyresgäster inte har en 

försäkring:”– Det är oerhört tufft att bli drabbad av en brand och sakna försäkring. Vi skulle 

gärna vilja kunna kräva att våra hyresgäster har hemförsäkring men det är inte möjligt”. 

Uttrycken: […]”vilja kunna kräva” och […]”men det är inte möjligt " ger en bild av dem inte 

kan göra så mycket åt saken. 

  

Polisen omtalas också med öppen källhänvisning och bland annat som subjekt: […]”för att ta 

reda vad som orsakade branden”. Pelle Björklund på Svenska Bostäder får sedan ett direkt 

citat efter ovanstående information, som nämner tiden för renoveringen:”–Vi har fått 

uppgifter om att branden startade på en balkong men vi får avvakta utredningen. Det vi vet 

är att fastigheten både har rök och vattenskador och det kommer ta flera månader att 

renovera”. Artikeln avslutas sedan med att ta upp information om att Kourosh Rostampour 

för stunden fått bo hos en vän, men att hen inte kan vara kvar där. Hen har följande direkt 

citat”– När jag vaknade dagen efter branden kändes det som när jag för flera år sedan flydde 

kriget i mitt hemland och lämnade allt. Men då hade jag i alla fall med mig en väska och 

pengar. Nu måste jag börja om från början utan någonting”.  

 

De värdeladdade ord som har hittats, sett till gestaltningen är dystra: branddrabbade, dröja, 

dyr historia, förlorade allt, ekonomiska svårigheter visar på detta. Artikeln förmedlar också i 

stort en ledsam och negativ bild i urvalet av information. Detta på grund av att Hyresgästen 

Kourosh Rostampour bland annat får mycket utrymme och uttrycker sig negativt. Pelle 

Björklund på Svenska Bostäder kommer heller inte med någon positiv information och 

artikeln känns därför negativ. 
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Mitt i Kista. ”Nu ska 22 hus byggas om”. Publicerad, 2017-01-31, av Johanna Edström. Ord: 

311.  s. 6.  

 

Artikeltexten beskriver renoveringsarbetet och de påbyggnader som gjordes efter de 

husbränder som nämnts i tidigare artiklar. 

 

I ingressen har fakta blivit vald som redovisar att:”22 hus byggs om efter Husbybranden”. I 

meningen efter förklaras sedan att dessa ska få nya påbyggnader som ska göra dessa bättre 

skyddade mot bränder. Ordvalet: ”totalförstördes” finns också med i detta stycke som 

förklarar att: ”Hela påbyggnaden i trä på Oslogatan 22 i Husby, som byggdes, totalförstördes 

i branden”. Denna mening skapar en association till att branden var stor.  

 

Anledningarna till att associationer uppmärksammas i artiklarna är för att detta är något som 

vi valt att ha med från boken Nyheter: att läsa tidningstext som är en del av metoden. Det är 

en bok som studien utgår ifrån i analysen och som ingår i metoddelen om massmedieretorisk 

analys. Den har rubriken ”Bildspråkets uppbyggnad & tendentiöst urval” och frågan som är 

med är: ”väcks några associationer?” (se sidan 13–14 i denna uppsats) eller (Lundgren, Ney 

& Thurén, 1999, s. 55–57).  

 

Polisens tekniker omtalas också med indirekt citat och öppen källa om branden. Att de: 

[…]”misstänker att den startade på en balkong”. Svenska Bostäder omtalas sedan även 

indirekt om att dessa är igång med att brandsäkerhets inventera fastigheterna. Ett direkt citat 

kommer sedan i tredje stycket från Svenska Bostäders ombyggnadschef Jenny Berglund som 

framstår som aktör. Ett direkt citat om varför ombyggnaderna blir gjorda. Men innan detta 

lyfts det också information om exempelvis nya regler i brandskyddet: […]”i år måste bland 

annat fastigheter som byggs ha så kallade täta takfötter”. Ett annat direkt citat förklarar: ”– 

Vi kommer därför att bygga om samtliga 22 hus som har påbyggnader”, det förklaras sedan 

vidare vad täta takfötter har för syfte: […]”ska förhindra en slags skorstenseffekt om en 

brand exempelvis startar på en balkong”. Ordvalet [...]”skorstenseffekt” låter odefinierat och 

är svårt att få grepp om vad det betyder. 

 

Ett ytterligare direkt citat följer sedan om att:”–Det blir säkert fler åtgärder i form av 

ombyggnationer som vi kommer att vidta för bättre brandsäkerhet. Hur många vet vi först 

när utredningen är färdig”. Jenny Berglund har även det sista direkta citatet i artikeln:”– Vi 
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har sagt att det ska få kosta. Vi har inte någon skyldighet att göra detta och det är inte heller 

någon myndighet som sagt till oss att göra det. Vi gör detta för att vi känner ett ansvar och 

vill att de som bor i husen ska känna sig trygga”. I orden: […]”att de som bor i husen”, talar 

Berglund om de boende som objekt. 

  

I mittendelen av artikeln redogörs även för när byggarbetet ska starta samt att: ”Hur 

omfattande ombyggnaden blir och om boende kan bo kvar under tiden vet man inte i nuläget. 

Inte heller hur mycket det kommer att kosta”. En faktaruta som tar upp händelseförloppet om 

branden med dolda källor finns också med i texten. Ett exempel på innehåll: ”Kraftig vind 

försvårade arbetet”. 

  

Sätt till tendens är det enbart Jenny Berglund från Svenska Bostäder som får uttala sig. Detta 

medför att positiv information lyfts fram, som exempelvis: […]”vi känner ett ansvar och vill 

att de som bor i husen ska känna sig trygga”. Negativ information är exempelvis: ”Hur 

omfattande ombyggnationerna blir och om boende kan bo kvar under tiden”.  

 

Artikeln känns mest positiv eftersom att Svenska Bostäder åtgärdar ett problem. Även om 

händelsen i sig är negativ. Värdeladdade ord är exempelvis: Totalförstördes, försvårade och 

polisen misstänker. Stilen på texten innehåller mer indirekt referering till information än 

direkta citat. 

  

Dagens nyheter: ”segregation ska minska när staden knyts samman”. Publicerad, 2017-11-

15, Sektion Stockholm, av Anton säll. Ord 912. s. 4–5.  

  

I ingressen förklaras det att Stockholm ska genomföra ett sammanfogande av tio områden 

och stadsdelar. Indirekt omtalas sedan källan öppet i följande mening: ”Nu vill majoriteten i 

stadshuset försöka bygga bort segregationen i Stockholm – med hjälp av gångstråk, bostäder 

och skolor”. De tio områdena är skrivna i en lång faktaruta där källan är dold, om varifrån 

reportern har fått informationen. 

 

Faktarutan har rubriken: ”Områden som ska byggas ihop”. Det är också i denna som Husby 

nämns, i en mindre rubrik ”Kista-Husby-Akalla”. Sedan förklaras information med dold källa 

och indirekt citat, om vad som ska byggas ihop i dessa tre områden: ”Fler bostäder i västra 

Kista samt ett sammanhängande stråk längst med hela Hanstavägen”. 
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I huvudtexten beskrivs sedan från första stycket ytterligare med dold källa exempelvis att: 

”Ett hushåll i Mälarhöjden tjänar tre gånger så mycket som ett hushåll i Bredäng, bara 

några hundra meter bort”. Uttrycket: […]”bara några hundra meter bort” skapar en 

association att platserna ligger väldigt nära varandra och att det då är märkligt att de i 

Mälarhöjden: […]”tjänar tre gånger så mycket”. Även i nästa stycke väcks associationer till 

att avståndet är kort mellan stadsdelarna. Bland annat tar stycket upp att de personer som 

uppgett att de är öppet arbetslösa i Rinkeby närmast är tre gånger så högt i jämförelse med 

Bromsten, och antyder att detta är märkligt då Rinkeby är: […] ”stadsdelen som ligger bara 

ett stenkast bort”. 

 

Den styrande majoritet omtalas sedan indirekt och beskrivs bland annat vilja: […]”göra 

Stockholm till en mer sammanhållen stad, både geografiskt och ekonomiskt”. I stycket efter 

vänder sig dock skribenten mot detta, med att förklara att segregation alltjämt omfattar 

staden: ”I Rinkeby tjänar ett hushåll i snitt 120 000 kronor mindre än ett genomsnittligt 

hushåll i kommunen”. Sedan omtalas majoriteten med indirekt citat ytterligare en gång 

eftersom de har en vilja att: […]”försöka bygga bort segregationen”. Detta framgår även i det 

efterföljande stycket som nämner att exempelvis Bromsten och Rinkeby är fokusområden och 

att planerna för dessa platser är att: […]”den gemensamma nämnaren för planerna är att man 

vill försöka bygga områden som ska blir (sick) en länk mellan de segregerade stadsdelarna”. 

Sedan kommer ytterligare ett direkt citat med öppen källhänvisning från det 

Socialdemokratiska finansborgarrådet Karin Wanngård som kan ses som aktör då hen 

förklarar: ”–  Om vi pratar om Bromsten och Rinkeby till exempel, så handlar det om att det 

är två väldigt olika stadsdelar, både om vi tittar på befolkningsstruktur och 

arbetslöshetssiffror och så vidare”.  

 

Citatet kommer efter information om att en idrottsanläggning, en ny skola samt att tusen 

bostäder är tilltänkta byggobjekt i mellanrummet Rinkeby och Bromsten. Sedan får Karin 

Wanngård två direkta citat i följd. Detta efter en fråga från reportern om hur det på detta sätt 

är möjligt att bygga bort segregation: ”– Det går att bygga bättre rörlighet. Rinkeby är ju en 

satellit stadsdel, omgiven av gång och cykelväg och så, men det är ett för litet 

befolkningsunderlag för att hålla affärer i gång och för att hålla i gång den service som 

medborgare vill ha, säger Wanngård”.  Även på en fråga om fler bostäder behövs får ett svar: 
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” – När vi bygger bostäder så måste vi se till att vi bygger hyresrätter och bostadsrätter så att 

människor i området vill bo kvar i sin stadsdel, men kanske flytta till nya bostäder”. 

  

Ekonomiskt utsatta områden lyfts också fram som ett problem i fråga om trångboddhet, vilket 

också kommunen har identifierat.  Detta i ett indirekt citat med dold källa som bland annat tar 

upp att hundratusen människor tros bosätta sig i Stockholm de kommande tio åren. Ordvalet 

”ekonomiskt utsatta” är möjligen ett korrekt ord, men det får en värdeladdad och negativ 

klang om att situationen sett till de ekonomiska aspekterna är svåra för dessa platser. Fler 

värdeladdade i ord i artikeln: segregationen, öppet arbetslösa, bygga bort, segregerade, 

ekonomiskt utsatta områden, trångboddhet, mycket dyra och råda bot och bostadsbristen. 

Dessa ord ger verkligen en bild av ett uppdelat samhälle. 

  

Senare omtalas siffror från Boverket, som anges med öppen källhänvisning. Det tas upp att: 

[…]”38,7 procent av invånarna i Spånga-Kista lever i trångboddhet” och […]”över 67 000 

människor bara i Spånga/Tensta bor i lägenheter där det går minst två personer på varje 

rum i lägenheten”. En motsats är att Boverket inte får göra något uttalande, till skillnad från 

Karin Wanngård. Wanngård har nämligen alla direkta citat och uttalanden i artikeln. 

Följaktligen nämns information om att nyfödda och nyinflyttade människor från andra länder 

kommer vara huvudparten av Stockholms nya invånare, detta görs med dold källhänvisning. 

  

I efterkommande delar kommer sedan ett direkt citat. Det svarar också på en fråga om 

bostäderna verkligen byggs för rätt målgrupp:”– Den tidigare majoriteten sålde ut 25 00 

billiga hyresrätter, vilket gör att vi har ett historiskt arv som inte är särskilt positivt. Vi måste 

bygga volym och titta på hur vi kan pressa bostadspriserna”. Det här citatet ger bland annat 

en negativ bild om hur situationen har varit: […]”Vi har ett historiskt arv som inte är särskilt 

positivt”, och att läget är ansträngt för att de bland annat måste: […]”titta på hur vi kan 

pressa bostadspriserna”. Hädanefter åberopas i artikeln att 3500–5000 hyresrätter till ett 

förmånligt pris fram till 2020 av det rödgrönrosa styret ska byggas i Stockholm. Wanngård 

uttrycker enligt följande direkta citat: ”– Om vi bara fokuserade på att bygga billigt skulle 

volymen nästan halveras, för när vi säljer mark till bostadsrätter så innebär det att vi kan 

titta på hur vi kan bygga billigare bostadsrätter”. 

 

Information om området Mälarängen vid Mälarhöjden och Bredäng lyfts även fram med 

indirekt citat: ”Där är 550 av de hittills 1100 planerade lägenheterna hyresrätter”, och en 
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fråga innehållande meningen: ”Blir det inte bara ett nytt större Mälarhöjden och ett mindre 

Bredäng av det hela?”. Med följande direkt citat:”– Fast vi kan styra det. Jag anser att 

politiken ska lägga sig i bostadsproduktionen. Där kommer vi att styra så att det finns både 

hyresrätter och bostadsrätter, säger finansborgarrådet Karin Wanngård”. 

  

Reportern agerar aktör i denna artikel genom de frågor som dyker upp i texten. På det sättet 

gör sig reportern också hörsammad. Reportern fungerar som en motröst till Karin Wanngård, 

som i detta hänseende annars får framstå som den enda uttalande källan. Urvalet känns som 

positivt till valet av nyhet men mycket ifrågasättande och information om problem tas också 

med. Stilen och tonen känns som lite kritisk från reporterns sida som exempelvis: ”fungerar 

det verkligen att bygga bort segregation på det här sättet? ”. Men tendentiöst ändå mer 

positivt. 

  

Norra Sidan.”Hayaat är Folkets Husbys nya Ordförande”. Publicerad, 2017-04-23, av 

Kerstin Gustafsson. 419 ord. Webb. 

  

Artikeln innehåller 6 direkta citat. Dessa är uttalanden som kommer från den enda intervjuade 

i artikeln, Hayaat Ibrahim, som är ny ordförande i Folkets Husby. Hayaat Ibrahim är också 

subjekt i texten då artikeln delvis är som ett personporträtt om henne. 

  

I ingressen beskrivs den lokala föreningen Folkets Husby med öppen källhänvisning och med 

indirekt citat. I ingressen lyfts sedan också nyheten fram att: ”Folkets husby fyllde ett år och 

firade med tårta och årsmöte. Ny Styrelse och ordförande heter numera Hayaat Ibrahim”. 

Ordvalet, ”firade” känns positivt laddat. Detta stycke följs sedan upp av ett direkt citat:”– Det 

är jättekul och en ära att ha fått förtroendet av folket här”. Efter detta ställs bland annat en 

öppen fråga, vilket gör att reportern agerar aktör i texten: ”Men vem är hon, den unga tjejen 

som med en sådan självklarhet axlade ansvaret för Folkets Husby?”. Orden, […]”axlade 

ansvaret”, skapar associationer till att det är ett viktigt uppdrag. Det följs efterföljande upp av 

ett direkt citat från Hayaat Ibrahim som framstår som handlingskraftig: ”–Jag bor i Husby 

sedan 23 år tillbaka. Vid sidan om studierna har jag arbetat ideellt med Tjejforum på Husby 

ungdomsgård och varit engagerad för att unga tjejer ska ta mer plats i det offentliga 

rummet”.  
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Stockholms Universitet redovisas sedan med indirekt citat och med öppen källhänvisning 

eftersom Hayaat Ibrahim ska ta examen där, i ämnena ekonomi och juridik. Det framgår 

också att Hayat blir 25 år gammal det året. Även Human Right Commission omtalas med 

indirekt citat då: ”Hon ägnar sig i huvudsak åt affärsjuridik, men hon har även arbetat i tre 

månader för Human Rights Commission”. I nästa mening uppges med indirekt citat att 

Hayaat Ibrahim inte upplever: […]”att hennes engagemang krockar med framtiden som 

affärsjurist”. Uttrycket, […]”engagemangen krockar”, ger en bild av att Ibrahim är 

engagerad i många saker, med efterföljande direkt citat ” – Nej, jag tänker ta det bästa från 

båda världar, allt hänger samman”. 

  

Det omtalas också bland annat med indirekt citat att Folkets Husby: […]”är en ideell 

förening” och att: ”Ett 50-tal lokala föreningar och många enskilda aktörer är medlemmar 

och engagerade i verksamheten”, samt exempelvis att det: […]”Finns fler mindre rum att 

hyra.” och ett direkt citat följer: ”– Alla har tillgång till våra lokaler, både privata och det 

lokala föreningslivet”. 

  

Ämnet om renoveringar lyfts fram i mitten av artikeln. Detta med ett indirekt citat som lyfter 

fram att Folkets Husby har lokaler som blivit renoverad och utbyggda. IKEA omnämns också 

som källa med indirekt citat. Detta eftersom deras inredning användes till lokalerna. Även 

Inkubator som bland annat beskrivs och omtalas som subjekt blir indirekt citerat: ”Inkubator, 

som är en del av Folkets Husby (sick) verksamhet, kommer att ge lokala föreningar inte bara 

en kontorsplats och tillgång till teknisk utrustning utan även förutsättningar att förverkliga 

projekt”. Information som att föreningslivet och demokratin ska bli starkare nämns också, 

vilket är något Inkubator vill uppnå.  

 

Därutöver lyfts det i den underliggande texten fram att en studio finns, där artikeln bland 

annat omtalar ABF Stockholm som aktör med indirekt citat: […] “som delvis finansieras av 

ABF Stockholm, och dessutom ett nyrenoverat restaurangkök” med följande direkt citat: ”– 

Ja, det gäller att få hit en aktör som kan få igång en verksamhet, säger Hayaat Ibrahim. Vi 

söker främst en lokal aktör som delar våra värderingar och har en social inriktning utöver 

cateringverksamhet. Många aktörer har visat ett stort intresse, men hyran är just nu väldigt 

hög. Vi hoppas kunna föra en dialog med vår fastighetsägare Svenska Bostäder och 

stadsdelsförvaltningen för att få stöd att diskutera en rimlig hyresnivå. Det är en av många 

prioriterade frågor”. Hayaat Ibrahim omtalas även med ett indirekt citat som: [...]”nya 
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ordföranden”, som hoppas på stöd från politiker och tjänstemän och får ett avslutande direkt 

citat: ”– Vi vill att huset ska bli en plats för folket, av folket. Här ska de som vill kunna 

förverkliga sina drömmar. Det här ska bli en mötesplats som fångar upp den kollektiva 

kraften och rörelsen som håller på att växa fram. Folkets Husby ska bli hjärtat i Husby och 

Norra Järva”.  

 

Sätt till tendens och ton är det en positiv artikel i valet av information och källor. Hayaat får 

mest status eftersom hen får uttala sig mest. Det görs därmed också en skillnad gentemot de 

andra källorna som enbart nämns och omtalas även om många av dem också framställs som 

aktörer och handlingskraftiga. Några värdeladdade ord: firade, axlade ansvaret, krockar, 

nyligen renoverade, förverkliga, stärka, hoppas och behovet. Dessa ord ger en positiv 

laddning till artikeln. 

6.8 Sammanfattning av analys 

I analysen har artiklarna tolkats och analyserats utifrån den massmedieretoriska 

analysmodellen med tidigare nämnda perspektiv (se metodavsnitt sidan 12–13). De valda 

perspektiven har gjort att vår analys fått fram vilka som får uttala sig. Detta har skrivits ut 

som direkta citat (där en person gör ett uttalande) eller med indirekt citat (där en källa enbart 

har beskrivits i texten). Dessa har markerats med citationstecken och kursiveringar i texterna.  

 

Studien har också från den massmedieretoriska analysmodellen bland annat upptäckt hur 

status och kön framställs i texterna. Detta utifrån tolkningar som vi gjort med hjälp av denna. 

Även vad som kan uppfattas som värdeladdade ord, schabloner och stereotyper har studerats.  

 

Perspektiv om människor i texterna har tolkats vara objekt eller offer och om de framställs 

vara handlingskraftiga i sina uttalanden eller inte, har också gått att se. Slutligen även om vi i 

våra analyser utifrån den valda analysmodellen ansett om artiklarna varit tendentiösa i att 

enbart ta upp positiv eller negativ information. Till sist om hur stilen och tonen på ord eller 

meningar har uppfattats.   

 

Ett resonemang och diskussion kring analysen görs i kommande avsnitt 7. Återkoppling till 

teori och tidigare forskning görs också mer i denna del.    
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7. Diskussion & slutsatser  

Studien har utgått ifrån frågeställningen: ”Hur framställs renoveringar, uppbyggandet av 

bostäder och lägenheter i lokal kontra riksmedia i anknytning till miljonprogrammen med 

fokus på förorten Husby i norra Stockholm? ”. Från denna har studien påvisat ett tydligt 

samband samt mönster i det genomgående materialet vilka undersökningen har analyserat. En 

gemensam nämnare för artiklarna är att Svenska Bostäder framkommer väldigt ofta i 

artiklarna, både i riks- och lokalmedia. Det i sin tur ger upphov till ett större utrymme och 

rum för Svenska Bostäder att uttala sig i olika medier samt frågor som fokuserar på 

gestaltningen av de aspekter som vi utifrån frågeställningen valt att inrikta oss på. 

  

Faktumet att Svenska Bostäder framkommer regelbundet i artiklarna kan bero på att de tagit 

initiativet till upprustningen av Järva samt att sökorden på Retriever bland annat innehåller 

just ordet bostäder vilket gör det naturligt att de ofta figurerar i artiklarna. En annan orsak 

skulle kunna bero på att de äger majoriteten av bostäderna i Husby. Detta kan resultera i att 

gestaltningen av upprustningen blir enformig samt endast fokuserar på vissa aspekter och det 

i sin tur kan leda till att aktörerna framställs på olika vis. Hyresgästerna målas också ofta upp 

som offer och motståndare till bostadsbolagen. Det sätter texterna i perspektiv och skapar en 

känsla och reaktion där man ofta väljer att vinkla texterna och på så vis driva 

tolkningen/agendan åt en viss förutbestämd riktning. Detta skulle kunna ha att göra med 

journalistens roll, som tidigare nämnts i teorin om: ”[...] den påverkan som journalister i 

framträdande positioner har på inramningen av nyheten” (McCombs, 2014, s. 129) (Se även 

sida 8 i denna uppsats). Att utifrån den sociala roll och inflytande som journalisten innehar 

kan det finnas en påverkan av personliga erfarenheter och aspekter som formar hur vinkeln av 

nyheten blir. Även vilken information som lyfts fram i artiklarna.   

  

Samtidigt ser man även tydliga mönster i fråga om likheter mellan de undersökta artiklarna. 

Det är märkbart att texterna använt en liknande typ av vinkling i materialet, man har försökt 

framställa och porträttera hyresgästerna som tydliga offer för projektet. Det är hyresgäster 

som direkt påverkas av upprustningen och det är oftast deras versioner som artiklarna sätter 

mest fokus på. 

  

Artiklarna delar samma typ av kritiska ton gentemot bostadsbolagen vilket gör att de 

framställs i dålig dager i både lokal och riksmedia. Något som dock är intressant är att det i 
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de flesta artiklarna har två ”motpoler” som agerar för sin sak. Det är hyresgäster på ena sidan 

och bostadsbolaget på den andra. Denna typ av vinkling ser man återkommande i de flesta av 

texterna förutom en från Norra Sidan som tydligt bryter mönstret. Den texten skrevs av Petra 

Marandi Roos, i sin artikel har hen endast ett intervjuobjekt och det är en representant från 

Svenska Bostäder. Det är intressant hur hen valt att inte inkludera en hyresgäst i sin text utan 

endast väljer att fokusera på en version av den rådande situationen. Där använder hen även ett 

annat format än det genomgående temat som haft en röd tråd i analysen. 

  

Artikeln är skriven i ett fråga-svar format vilket kortfattat innebär journalistens frågor syns i 

brödtexten vilket kan vara ett aktivt val från journalisten att ge henne rollen som aktör, en roll 

som oftast brukar innehas av antingen bostadsbolagen eller hyresgästerna (i denna analys). 

Samtidigt är det även intressant att se hur texten är uppbyggd och med vilken vinkling 

journalisten valt. Artikeln, som tidigare nämnt, delar samma spända och problematiska ton 

när det handlar om ämnet i fråga. 

  

I analysen har även olika former av medborgarrörelser synliggjorts. Antingen att människor 

på eget initiativ har agerat motståndare mot exempelvis hyreshöjningar eller dylikt. Men även 

mer uttalade medborgarrörelse grupper såsom Husby Unite, Järvas Sociala Forum, Järvas 

Framtid förekommer. Främst i frågor om hyreshöjningar och renoveringar. De får många 

gånger agera motpol mot förslag som kommit från bostadsbolagen där deras inställning i de 

flesta fall framställts som negativ till de förändringar som bostadsbolagen planerar. 

  

I detta går det även att dra en parallell till vad som tas upp i vår tidigare forskning. Om det 

som bland annat Anders Törnquist (2001) kom fram till (Se även sidan 7–8 i denna uppsats). 

Om att: ”Den lokala sociala organiseringen har varit en av förutsättningarna för de positiva 

perioderna. De positiva processerna har varit frukten av att viktiga aktörer gått samman kring 

gemensamma problem, av ett målmedvetet arbete med att engagera boende och verksamma, 

med att bygga upp ett lokalsamhälle, och med att sprida ett gott rykte om stadsdelen” 

(Törnquist, 2001, s.251). I våra artiklar har det ur denna aspekt som Törnquist (2001) är inne 

på främst varit framträdande:”[...]att viktiga aktörer gått samman kring gemensamma 

problem, av ett målmedvetet arbete med att engagera boende och verksamma” (Törnquist 

2001 s.251).  
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Ytterligare tidigare forskning som går att applicera på denna studie är ur det som Tina 

Larsson (2014) exempelvis kommer fram till att: ”Tolkningsföreträdet och makten att 

formulera ”problem” måste överföras till de som själva berörs av diskurserna” (Larsson, 

2014, s. 46) (se även sidan 7 i denna uppsats). Av detta går det i våran undersökning att 

komma fram till att de som berörs av de frågor som denna studie har undersökt faktiskt får 

uttala sig. De har också satts i fokus i många artiklar. Men frågan är om det kanske har blivit 

gjort på ett sätt som Larsson (2014) också är inne på om Rinkeby och förorten generellt att: 

“En förändring av maktstrukturerna inom medierna är en förutsättning för att Rinkeby och 

andra förorter ska kunna lämna den ”medieskugga ”som innebär att rapporteringen ensidigt 

koncentreras kring stereotypa händelser såsom våld, brottslighet eller sociala problem.” 

(Larsson, 2014, s. 46). Alltså att av de artiklarna som denna studie har fått fram finns en 

likhet till denna aspekt och en genomgående tendens om ämnet renoveringar och 

bostadsbyggen att se. Att det blir gestaltat i ett perspektiv som framhäver det som är mindre 

bra. För att förtydliga anledningen till att det enbart är renoveringar och bostäder som det 

skrivs om i de artiklar som denna studie tagit med, beror på att det var dessa aspekter som 

studien ville undersöka. 

  

Det finns dock delar i detta som ytterligare kan kopplas till den teori som valts till denna 

studie och om att det skrivs negativt om ämnet. Det skulle kunna bero på att: ”Ur ett 

statsperspektiv är det lokaltidningarna och tv-stationerna som har ett inflytande över den 

nyhetsagenda som konkurrenterna får” (McCombs, 2014, s.132) (Se även sidan 9). Det vill 

säga att tidningarna direkt påverkar varandra genom att publicera artiklar vars källor uttrycker 

sig negativt om ämnet samt att innehållet därmed också kan tolkas som negativt. Det i sin tur 

kan leda till att en konkurrerande tidning inte vill bryta mönstret genom att publicera en 

likadan artikel med en annorlunda vinkel som kan tolkas positivt. 

  

Denna studie utgår också från Robert Entmans (1993) gestaltningsteori som utgörs av att: 

”Det omfattar i sin grundform gestaltning (framing) och delar såsom urval, uppmärksamhet 

och om problem” (Entman , 1993, s .52) (Se även sida 7). I det som handlar om urvalet, 

uppmärksamhet och problem som omfattar renoveringar och bostäder, är det främst en kritisk 

ton om dessa delar som är genomgående i artiklarna. Detta kan också bero på att studien har 

undersökt om värdeladdade ord funnits i texterna. I många fall har dessa upplevts som mer 

negativa än positiva. I teorin har denna studie också med att: ”För alla medier som är 

involverade i kommunikation är det kraftfullaste budskapet när ett ämne dagligen blir 
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upprepat” (McCombs, 2014, s.2) (Se även sida 7). Med detta sagt skulle det också kunna vara 

så att det är vanligt att det skrivs negativt om ämnen som berör förorten. Det skulle kunna 

betyda att även när tidningarna skriver om renoveringar och bostadsbyggen i exempelvis 

Husby blir det framställt mer negativt, eftersom att det är så det brukar bli framställt. 

  

I fråga om större medier påverkar hur andra medier skriver, har också denna aspekt gått att se 

vilket det står om i teorin om intermedia agenda-setting (se sidan 8 i denna uppsats). 

En artikel från Dagens Nyheter på sidan 13–15 och en från Mitt i Kista på sidan 15–17 i 

denna uppsats visar på detta. Dagens Nyheter var först med att publicera en artikel som 

handlade om att Svenska Bostäder ingick ett avtal med bland annat HSB, Peab och Skanska. 

En liknande artikel skrevs det sedan om i Mitt i Kista. Det bör också påpekas att några 

artiklar i studien har ansetts vara mer positiva än negativa, eller legat någonstans mitt i 

mellan. Men majoriteten av artiklarna har, som förklarats, tolkats mest som kritiska åt det 

negativa hållet.                                                                      

  

Fortsatta undersökningar skulle exempelvis kunna titta på hur invånarna själva upplever 

bilden som tidningar eller andra medier ger om renoveringsobjekt i förorten. Det skulle också 

gå att undersöka närmare vad medborgarrörelser i Husby tycker i frågan. Även vad för 

mediestrategi som Svenska Bostäder eller bostadsbolagen använder sig av, då de tydligt 

framgår att de ofta får uttala sig i dessa frågor.  
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