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Abstract 

Uppsatsens titel: No go-zoner, kan man säga så? – Nyhetsmediernas användning av begreppet ”no 

go-zoner” 

Författare: Åsa T. Magnusson  

Handledare: Heike Graf  

Termin: Vårterminen 2018 

Begreppet no go-zoner har använts av utländska medier för att beskriva invandrartäta socioekonomiskt 

utsatta bostadsområden runtom i Europa. Det är förorter som bland annat har haft problem med 

organiserad kriminalitet, bilbränder och stenkastning mot blåljuspersonal. Sedan 2007 har det i 

Sveriges förorter uppstått minst ett upplopp per år men uttrycket no go-zoner användes i svenska 

nyhetsmedier först 2014 efter att polisen släppte en rapport som kartlade dessa utsatta områden. Det är 

inte en term som polisen själva använder men det gav upphov till debatt om huruvida begreppet bör 

användas, vad som ligger till grund för problematiken i förorterna och möjliga åtgärder.  

Studien syftar till att undersöka de svenska nyhetsmediernas kommunikation om svenska förorter som 

no go-zoner för att synliggöra underliggande betydelser och lyfta fram de tolkningsmöjligheter som 

finns i diskussionen. Med hjälp av en kvalitativ textanalys besvaras följande frågeställningar: Hur ser 

diskussionen om no go-zoner ut? Vilka betydelser kan urskiljas ur diskussionen? Hur kan man förstå 

debatten kring användandet av begreppet no go-zoner i Sverige i relation till tidigare forskning? 

Studien tar stöd av socialkonstruktivistism och framingteori för att visa hur texterna vinklas och 

tematiseras medan medielogiken och nyhetsvärderingar förklarar varför texterna ser ut som de gör.  

Studien visar att diskussionen karakteriseras av politiska ideologier, kontroll och ordning i samhället 

samt kulturella skillnader. Begreppet har politiserats och underbygger polariseringen mellan partier 

och grupper. Som tidigare forskning visar resultaten att narrativet om invandrare upprepas, där de 

antingen är ett hot mot ordningen i samhället och den svenska kulturen eller ett offer för brister i 

politik och samhällets strukturer. I linje med tidigare forskning har studien visat att skildringen av 

svenskar och invandrare förblir ett narrativ om vi och dem. Samtidigt återspeglas problematiska 

situationer i förorterna på bilden av invandrare, det vill säga, både platsen och dess invånare 

stigmatiseras med markörer som annorlunda, kriminell, farlig och okontrollerad.  

Nyckelord: No go zoner, förort, invandrare, flyktingar, socialkonstruktivism, framingteori, 

medielogik, nyhetsvärdering, nyhetsurval, kvalitativ textanalys, medie- och kommunikationsvetenskap   
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1 Inledning 

No go-zoner är ett uttryck som först användes i medier utanför Sverige för att beskriva utsatta 

bostadsområden i Europa, inklusive svenska förorter. I en liten förundersökning i Retrievers 

mediearkiv upptäckte jag att det åtminstone sedan 2007 har förekommit minst ett upplopp per 

år i Sveriges förorter. Men det var först 2014 som ”no go-zoner” i denna bemärkelse användes 

i svenska nyhetsmedier efter att polisen släppte en rapport som kartlade utsatta områden. Den 

genomfördes av Rikskriminalpolisens underrättelsesektion som hade fått i uppdrag att göra en 

beskrivning av problemområden, kartläggning av kriminella nätverk och deras påverkan på 

lokalsamhället; allmänheten, näringsidkare och polisens insatser. Trots att polisens rapport 

inte använde termen no go-zoner har det blivit en metafor som har använts i medier för att 

beskriva det polisen definierar som ”socioekonomiskt utsatta områden präglade av 

utanförskap” (Rikskriminalpolisen 2014:8). Att kalla dessa områden no go-zoner har väckt 

debatt bland annat på grund av att det inte råder samstämmighet kring begreppets användning 

i beskrivandet av Sveriges förorter, där ena lägret uppfattar begreppet bokstavligt och ser en 

fara i användandet medan det andra lägret använder det på ett mer lättvindigt sätt och inte 

lägger någon tyngd i den bokstavliga innebörden.  

Med bakgrund av högerextrema partiers framväxt i Europa och flyktingkrisen under 2015 har 

problemen i svenska förorter väckt utländska mediers uppmärksamhet. Sverige har kritiserats 

för att ha en alldeles för altruistisk flyktingpolitik som sägs vara orsaken till upploppen. I 

svenska medier har användandet av begreppet ökat stadigt med högst frekvens under 2017 i 

samband med ett upplopp i Rinkeby efter att USA:s president Donald Trump tillrättavisats av 

svenska politiker för sina uttalanden om Sveriges problem med invandring. Det sägs även att 

både problematiken och begreppet i sig har använts för att främja en konservativ och 

högerextremistisk politisk agenda både inom och utanför Sverige. Samtidigt kritiseras medier 

ibland för att förmedla en orättvis bild av förorten genom att mest rapportera om brott och inte 

tillräckligt om positiva händelser, och att det kan ha negativa konsekvenser för de bosatta. 

Journalistikens roll som tredje statsmakten och dess demokratiska funktion innebär bland 

annat ett ansvar för sanningsenlig, objektiv och nyanserad rapportering. Därför skulle det vara 

intressant att genomföra en kvalitativ textanalys som undersöker pressens kommunikation och 

framställning av förorter i samband med användandet av begreppet no go-zoner.  
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2 Tidigare forskning & bakgrund 

Som bakgrund till min studie redogör jag för forskning om skildringen av svenska förorter i 

medier. Bland dessa studier ingår oundvikligen skildringen av invandrare och flyktingar. 

Studierna berör massmediernas användande av representation genom symboliska markörer 

och hur detta är en del av en historisk diskurs som går tillbaka till den moderna europeiska 

kolonialismen. Följande studier är till hjälp att förstå begreppet no go-zoner som en 

fortsättning på den historiska konstruktionen av vi och dem (de Andra) samt som inspiration 

till hur jag kan föra samman narrativet om förorter, invandrare och flyktingar med teorier om 

medielogik och gestaltning. Jag redogör först för två studier från 1990 och 2000-talet och 

sedan två färskare studier från 2010-talet.  

 

2.1 Mediernas skildringar av miljonprogrammet och dess historia  

I rapporten Miljonprogram och media: föreställningar om människor och förorter analyserar 

och reflekterar Ericsson, Molina och Ristilammi (2002) över hur massmedierna skildrar 

miljonprogramsområden och de bosatta. Syftet med studien var att analysera de negativa 

föreställningarna av förorter och därmed öka medvetenheten om dessa, samt att stimulera till 

debatt (Arvastson & Suur-Nuuja 2002:13). Genom att använda sig av diskursanalys som 

forskningsmetod sätter författarna text och bild i en bredare kontext för att synliggöra 

samhälleliga maktstrukturer (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:21). Rapporten skildrar hur 

diskurser om förortsområdena i Järvafältet och dess invånare har formats och utvecklats samt 

analyserar detta ur ett postkolonialt perspektiv.  

Beslutet om miljonprogrammet under 1960-talet följdes av en samhällsdebatt som fortsatte 

både under byggandet och långt därefter. Utifrån intervjuer, reportage, och bilder från 

tidningar har författarna byggt upp den berättelse om Järvafältet och dess invånare som 

förmedlades av massmedierna under denna tid fram till 2000. Debatten och skildringen av 

miljonprogrammet nådde en milstolpe 1970 då en rapport om områdena i Järvafältet utgavs. 

Ericsson, Molina och Ristilammi redogör för den negativa bilden som förmedlades där Tensta, 

i större utsträckning än andra områden, blev bärare av programmets brister och därmed en 

syndabock och nationell symbol för dess problem. Debatten utvecklades sedan till att handla 

om allt från bostadspolitik till boendesegregation och bredare nationalkontroverser 

(2002:16f). Av denna anledning har Tensta en central roll i historien, såväl som i författarnas 

studie, om stigmatiseringen av Sveriges förorter.  
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Förortens stigmatiseringshistoria 

Författarna urskönjer en stigmatiseringsprocess som bildats av markörer som medierna har 

använt för att förmedla bilder av förorterna. I början skildrades miljonprogrammet positivt, 

som början på det moderna samhället och boende med hög standard för alla svenskar. Men 

inflyttningen började innan byggnadsarbetet blev klart och skildringen förändrades till att 

handla om boende på en byggarbetsplats och en bild av ”permanent ofärdiga” (Ericsson, 

Molina & Ristilammi 2002:18) bostadsområden utmålades. Vid det här laget lades skulden på 

en bristfällig bostadspolitik.  

Under 1970-talet representerades områdena som smutsiga och skräpiga. Byggandet började 

bli klart men att markörerna skräp och smuts rapporteras i kombination med de ofärdiga 

bostäderna gavs de följaktligen en permanent karaktär. Det är dock inte invånarna som hålls 

ansvariga utan skulden läggs fortfarande på dålig politik. Närmare slutet av 70-talet 

kännetecknas rapporteringen utöver tidigare markörer av kriminalitet och sociala problem. 

Medierna rapporterar om missbruk av alkohol och droger, förorterna förknippas med asocialt 

beteende och bilden av dem som problemområden växer därmed fram (Ericsson, Molina & 

Ristilammi 2002:18).  

Invandrare har från början varit ett inslag i förorternas stigmatisering, men i takt med att deras 

närvaro ökar förmedlas detta som ett hot om gettobildningar och som tidigare element 

(ofärdiga bostäder, smuts och skräp) ses även detta som ett resultat av en misslyckad 

bostadspolitik. Först under 1980-talet får de en central plats i medierapporteringen och går 

från att skildras som ett hot till offer för bristfällig bostadspolitik (Ericsson, Molina & 

Ristilammi 2002:18f). Medierna använder en kolonialistisk retorik om det ”annorlunda, 

exotiska, farliga, problematiska och gåtfulla” (ibid. 19) och det sker en förändring av det 

svenska landskapet där miljonprogramområdena inte längre ingår som en del av Sverige. 

Detta innefattar dock endast de invandrartäta förorterna som Tensta och Rinkeby. Tidigare 

sammansättningar av markörer som har kommit att känneteckna diskursen om förorterna 

påförs ytterligare stigman så som exotisk musik, mat och människor, kriminalitet, våld, 

ungdomsgäng, bidragsberoende etc. Slutligen har även sexualiserat våld blivit ett inslag i 

representationerna (ibid.).  
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Stigmatiseringen av invandrare: De Andra 

Genom att visa på skillnader och kontraster mellan bostadsområden berättar Ericsson, Molina 

& Ristilammi (2002) på liknande sätt om mediernas skildring av invandraren som en 

avvikelse från normen. Eftersom begreppet invandrare används i relation till det svenska 

innebär det att de definieras som det ”icke-svenska” (ibid. 22). I detta avseende menar de att 

invandrare har en konstruerad betydelse och att den används på problematiska sätt, bland 

annat genom att de tillskrivs stereotypa egenskaper som ställs i kontrast till de önskvärda, 

normerande egenskaperna. De senare är egenskaper som de förväntas leva upp till utan 

möjligheten att bli av med stigmatiseringen som stämpeln de Andra förutsätter.  

Förortens stigman förenades med invandrarna och detta tog sig uttryck i medier på olika sätt. 

Delvis genom statistik, kartor och stereotypa representationer men även genom kulturella 

beskrivningar av det som skiljer sig från det svenska. På så sätt objektifieras, kriminaliseras 

och rasifieras både plats och människor. Särskilt har nyhetsmediernas upprepning av statistik 

ett dubbelt värde i sig. Dels statistikens anspråk på att förmedla fakta, vilket bekräftar läsarens 

fördomar och dels mediernas ”upprepningsvärde” (Ericsson 2002:87) som ytterligare befäster 

skenbara kopplingar mellan invånarnas härkomst och andra variabler som orsakssamband. 

Författarna menar att detta är en journalistisk praktik med en maktaspekt som har förmågan 

att positionera läsaren både socialt och rumsligt i förhållande till de Andra (ibid. 85-88).  

Vidare hävdar författarna att kontrasterna mellan olika områden och deras invånare spelar en 

roll i den mentala segregationen i Sverige. Genom den historiska och ständigt pågående 

processen av stereotypiska representationer där människor och platser framställs som 

avvikelser från normen, i färggranna, exotiska beskrivningar eller kartläggningar blir de 

bärande för symptom på samhällstillstånd. Trots de förändrade globaliseringsprocesserna och 

migrationsmönstren, dröjer de koloniala tankemönstren kvar och spelar en roll både i den 

mentala segregationen som integrationsprocesserna. Också positiva avvikelser innebär i 

förortsdiskursen att normen, det vill säga svenskheten, inte är uppnåelig och att även tredje 

generationens invandrare förblir de Andra. Dock anser författarna att man bör ge utrymme för 

nya former av identifieringar utifrån dagens kontext (Ericsson, Molina & Ristilammi 

2002:102-106).  
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2.2 Mörk magi i vita medier. Svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och 

rasism  

För att beskriva temat i antologin Mörk magi i vita medier uttrycker sig Ylva Brune på 

följande sätt: ”Sverige är ett segregerat samhälle och vår nyhetsjournalistik bidrar till att skapa 

och upprätthålla en mental segregation” (Brune 1998:9). Angående diskursen om invandrare 

skriver hon att nyhetsjournalistiken använder ett språk som är begränsat till 

verksamhetsområden. Därigenom framställs invandrare som föremål för politiska och 

administrativa åtgärder vilket får konsekvenser för möjligheten att ta kontrollen över deras 

livssituation (ibid.).  

Vidare beskriver hon hur begreppet ”invandrare” infördes under 1960-talet som ett 

samlingsbegrepp för utlänningar med uppehållstillstånd i Sverige, utlänningar som var 

föremål för gemensam statistik och administrativa åtgärder. Genom medierna infördes det i 

det allmänna språkbruket och medvetandet som så småningom laddades med annorlundaskap. 

Detta menar Brune har bidragit till att skapa en mental segregation. Vidare förklarar hon att 

invandrare i Sverige innefattar de som inte uppfattas som svenska trots generationer av 

svenskfödda barn men att det inte innefattar före detta tyskar, balter, vita nordamerikaner etc. 

(Brune 1998:9-10).  

Genom användandet av teman som kriminalitet, förortsgäng och arbetslöshet i 

nyhetsmedierna, har invandrarkillar från förorten konstruerats som avvikare som befinner sig 

utanför normaliteten. I antologin skriver Oivvio Polite (1998) om behovet av en ny 

journalistisk strategi för att bryta mönster som många journalister fastnat i där de följer 

färdiga produktionsmallar för olika genrer (ibid. 122). Dessa mallar står i vägen för att 

komma åt det osagda i nyhetsrapporteringen. Det osagda beskriver han som de alternativa 

sanningarna och historierna till exempel de egentliga orsakerna bakom våldsutövandet mot 

kvinnor av invandrarmän såväl som svenska män som förklaras som en konsekvens av kultur 

respektive individens problem. För att illustrera detta berättar han om en ”ministudie” (ibid. 

123) han genomförde om bilden av invandrarungdom som förmedlas av massmedierna och 

fann att de i artiklarna nästan alltid var förknippade med brott. Överrepresentationen av 

invandrarmän i brottsstatistiken var inte proportionerlig till överrepresentationen av dem i 

medierna och en mer balanserad framställning hade gett en annorlunda bild av invandrarmän. 

Polite ifrågasätter inte berättelsernas legitimitet i sig utan menar att en mängd enskilda artiklar 

som berättar sanningen om unga invandrare till slut skapar en helhetsbild som inte är 

representativ och därmed blir en lögn (ibid. 123-125).  
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I linje med Ericsson, Molina och Ristilammis (2002) studie i föregående avsnitt påpekar 

Brune (1998) att miljonprogrammets förorter och dess invånare i årtionden har skildrats i 

medierna utifrån en kolonial blick. Det är berättelser och bilder med starka symboliska 

laddningar; kriminalitet, fattigdom, missbruk, exotisk kultur och invånare ”som offer för 

betongen, gulligt exotiska eller som bärare av aggressiva subkulturer” (ibid. 11). Därtill 

kommer i medier redogörelser av problem och åtgärder som förmedlas av etniska svenskar 

med auktoritet, t.ex. poliser, lärare och socialarbetare, vilket upprätthåller den mentala 

segregationen av ”vi” de svenska och ”de andra” invandrarna (ibid.).  

Brune förklarar hur journalistiken använder sig av postkoloniala känslostrukturer som skapar 

en ”mörk magi” (1998:11) kring de Andra och att det fungerar som en spegelbild av våra egna 

inneboende rädslor och hotfulla egenskaper. Nyheternas berättelser om den andra är laddad 

med denna mörka magi som omger invandrarnas kriminalitet men också 

flyktinginvandringen. Det är hotbilder som kommer utifrån och ger en känsla av kuslighet och 

obehag. Särskilt relevant idag är mediebilderna av muslimer och islam, en mörk magi som 

ritualiseras i stereotyper som terrorister, missiler och kvinnor i huvudduk. Ofta skildras de i 

samband med terror, våld och förtryck och är enligt Brune, ett stigma som överförs på 

flyktingar från mellanöstern (ibid. 11). I antologin berättar medieforskaren Håkan Hvitfelt att 

fientlighet gentemot islam och muslimer späds på av ”en strid ström av mediebilder” 

(1998:84).  

Med tanke på att antologin utgavs 1998 och rapporten 2000 kommer jag att ha i åtanke den 

teknologiska utvecklingen och förändringen och hur det kan tänkas påverka utformningen av 

nyheterna. Samtidigt ger dessa studier en bakgrund till dagens diskussioner om förorter, samt 

en förståelse för hur representationen av områdena och de boende är en ständigt pågående 

process där invandraren som den Andra står i centrum. Med hjälp av ovan nämnda studier kan 

jag att ta i beaktande den historie-politiska kontexten för att föra forskningen vidare. Detta 

genom att skapa en förståelse för diskussionen om ”no go-zoner” som en fortsättning både av 

förorternas stigmatiseringsprocess samt den fortsatta konstruktionen av den Andre.  

 

2.3 Rädslans politik och mobilitet: En fallstudie om förorten i Malmö  

En mer aktuell studie genomfördes av Stjernborg, Tesfahuney & Wretstrand (2015) är en 

kritisk diskursanalys på nyhetsartiklar om Seved, en socioekonomiskt utsatt förort i Malmö 

som har haft en omfattande medial bevakning både lokalt och nationellt. Författarna beskriver 
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området som etniskt segregerat och i medierna har särskild uppmärksamhet riktats mot 

kameraövervakningen på Rasmusgatan. Med stöd i teorier om the politics of fear (rädslans 

politik), mobilitet och diskurser om den Andra ur ett postkolonialt samt ett maktperspektiv 

redogör de för effekten av mediediskurserna. De påpekar att den ekonomiska globaliseringen 

och nyliberala välfärdsstaten har lett till ökade löneskillnader och fattigdom samtidigt som 

högerpolitiska och nationalistiska partier, som förespråkar strängare flykting- och 

välfärdspolitik för invandrare, har avancerat i Sverige. De menar att detta kan tyda på en 

ökning av främlingsfientliga åsikter men att även medierna spelar en signifikant roll i 

stigmatiseringen och debatten om att kontrollera de Andra (ibid. 7-9). 

Analysen baseras på artiklar från Sydsvenska Dagbladet och en diskussion om detta i 

anknytning till en beskrivning av området samt resultaten från Malmös årliga trygghetsenkät 

som genomfördes 2012. Därefter presenteras reflektioner och slutsatser om rädslans politik, 

mobilitet och mediediskurser (Stjernborg, Tesfahuney & Wretstrand 2015:9). Författarna 

genomförde först en makroanalys av artiklarna och delade upp dem i fyra kategorier för att 

sedan göra en närmare läsning av dem. En kategori består av debatter om och porträtteringen 

av Seved som innehåller identitetsdiskurser om platser och människor, om vi och de Andra, 

inkludering och exkludering samt ett laglöst område. Den andra handlar om nyheter om 

Seved, även här beskrivs platsen som laglöst, i behov av social kontroll och författarna menar 

att diskursen om vi och dem fortsätter genom beskrivningen av kriminalitet. De tar stöd dels i 

tidigare studier, dels i resultaten från Malmös trygghetsenkät och argumenterar att mediernas 

diskurser om brottslighet i Seved skapar känslor av rädsla som är oförenliga med faktiska 

erfarenheter av kriminalitet och våld. Detta menar de har förmågan att förändra beteende, 

livsstilar och har en negativ inverkan på mobiliteten både för oss och de Andra (ibid. 10, 15-

18).  

Dessa framställningar av Seved och invånarna anser författarna vara stigmatiserande och 

skapar mentala kartor och bilder av platser vilket i sin tur ökar klyftor mellan etnicitet, klass 

och kultur. Genom att konstruera bilden av ett område som inte ens polisen kan kontrollera 

ökas sannolikheten att vi undviker att gå dit och att kameraövervakning på den brottsdrabbade 

gatan befogas för att kontrollera de Andra. Författarna hävdar att övervakningen även 

påverkar invånarnas rörelsemönster och att det framför allt är en sorts makt som utövas mot 

de som bor på den gatan då platsen blir likt ett fängelse under konstant tillsyn (Stjernborg, 

Tesfahuney & Wretstrand 2015:10, 15-19).  
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Den tredje kategorins artiklar handlar inte om Seved utan nämner området som ett misslyckat 

exempel i politiska diskussioner eller diskussioner om polisarbete. I dessa framstår förorten 

som en dystopi jämte Malmö som har gått från det gamla industrisamhället till en 

framgångsrik modern stad. Författarna skriver att skillnaden mellan oss och de Andra 

tydliggörs i jämförandet mellan Seved och områden i andra länder samt med bilder av en 

maktkamp mellan polis och kriminella. När dessa teman nämns i samband med frågor om 

medborgarskap och rätten till mobilitet, likställs de Andra, med de kriminella och i diskursen 

synliggörs en samverkan mellan makt, mobilitet och sociala orättvisor. Slutligen behandlar 

den fjärde kategorin bostädernas skick. I artiklarna används bland annat begreppet slum trots 

att dess tillstånd inte lever upp till definitionen och författarna skriver att de negativa bilderna 

av misskötta nedgångna bostäder påverkar vart man väljer att bosätta sig (Stjernborg, 

Tesfahuney & Wretstrand 2015:20-21). Dessutom förstärks de mentala föreställningarna som 

skapar klyftor mellan oss och de Andra i Malmö ytterligare av den materiella skiljelinjen som 

delar upp staden i den västra zonen som är välbärgat och har ett attraktivt hamnområde, 

medan Seved ligger i den östra delen och betraktas som ett förfallet bostadsområde (ibid. 14).  

Författarna skriver att sensationella nyheter kan verka mer lockande för journalister än att 

bejaka deras roll som granskare av makten och att resultatet blir diskurser om rädsla och 

säkerhet som de menar bidrar till segregering både symboliskt och materiellt. I samband med 

underliggande ekonomiska och sociala klyftor övergår dessa mediediskurser till frågor om 

urban orättvisa och jämlikhet vilket kan påverka social och geografisk mobilitet. Vidare 

hävdar de att medierna återvänder till en kolonial diskurs som slutligen ökar segregeringen då 

vi inte bara undviker vissa människor utan även att besöka eller bosätta oss i särskilda 

områden (Stjernborg, Tesfahuney & Wretstrand 2015:21-22). I samverkan med rädslans 

politik blir påföljden debatter kring behov av kontroll i form av bevakning av medborgare 

samt strängare flykting- och välfärdspolitik etc. (ibid. 7-8). De menar att detta i sin tur leder 

till en ojämn distribution av makt som påverkar fattiga och de mest utsatta i samhället (ibid. 

22). Det jag kommer att ta med mig från denna studie är den politiska och socioekonomiska 

kontexten samt den rumsliga aspekten.  

 

2.4 Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015?  

I en rapport om invandring har Strömbäck, Andersson och Nedlund (2017) genomfört en 

kvantitativ innehållsanalys av 968 nyhetsartiklar i rikstäckande press i Sverige. Studiens syfte 
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var att undersöka hur Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

rapporterade om invandring åren 2010 till och med 2015. De behandlar två aspekter: hur 

mycket det rapporteras om olika typer av invandring samt positiva och negativa gestaltningar 

av invandring i Sverige (ibid. 2). En av studiens teoretiska utgångspunkter är att 

nyhetsrapportering påverkas på flera olika plan. Teorier om journalistikens innehåll, 

nyhetsvärderingar, nyhetsurval och medielogik har använts i forskningen för att ge svar på 

frågor om hur och varför vissa saker blir nyheter. Vidare använder de sig av gestaltningsteorin 

(framingteorin), som behandlar hur rapporteringen framställer olika ämnen (ibid. 10-13). 

Eftersom jag ämnar använda mig av dessa teorier är denna studien lämplig att ha som 

bakgrund. Resultaten diskuterar de i relation till tidigare forskning om svensk 

nyhetsrapportering och statistik om invandring. Utifrån detta har de formulerat tre hypoteser 

som prövas mot studiens empiriska data (ibid. 22, 26): att nyhetsrapporteringar handlar mer 

om flyktinginvandring än annan invandring (H1), negativa gestaltningar av invandring och 

dess påverkan förekommer oftare än positiva (H2) samt att det är små skillnader i 

rapportering mellan tidningar (H3) (ibid. 22-23).  

Strömbäck, Andersson och Nedlund (2017) påpekar att tidigare forskning har visat att det 

bland invandringskritiska, både internationellt såväl som i Sverige, finns en uppfattning om 

att rapporteringen om invandringens påverkan förskönas medan forskning om hur 

rapporteringen ser ut visar att det generellt handlar om negativa nyheter (ibid. 30). Resultaten 

visade att vilken sorts invandring artiklarna handlar om oftast inte definieras, men när det var 

specificerat visade resultaten att det i samtliga tidningar rapporterades mest om flyktingar och 

asylsökande. Skillnaderna mellan tidningarna var små och därmed har både den första och 

tredje hypotesen (H1, H3) starka stöd (ibid. 32-35). Därutöver jämfördes statistik i artiklarna 

med officiell statistik. Exempelvis har anhöriginvandring och återvändande svenska 

medborgare stått för den största delen av bruttoinvandringen 2010-2014 medan 

nyhetsrapporteringens fokus har varit på flyktinginvandring (ibid. 43-44). Författarna påpekar 

bland annat att tidningarna ofta utelämnar om det är brutto- eller nettoinvandring (ibid. 32), 

det vill säga antal invandrare som kommit till respektive lämnat landet. Av dessa anledningar 

drar de slutsatserna att bilden av invandring till Sverige är missvisande och att statistiken de 

presenterar är obalanserad. Inte minst när invandrare inte definieras men också beroende på 

hur flyktinginvandrare definieras, det vill säga om det inte görs skillnad på antalet flyktingar 

som faktiskt beviljades uppehållstillstånd och de som fick avslag (ibid. 45-46).  
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Vad gäller gestaltning av invandringens påverkan presenterar de det empiriska stödet för 

positiva och negativa gestaltningar och fann stöd för respektive. Men eftersom den negativa är 

vanligare bland samtliga tidningar bekräftades alltså den andra hypotesen (H2) och visar ett 

starkt stöd den tredje (H3) (Strömbäck, Andersson & Nedlund 2017:41-42). Däremot anser de 

att stödet för att de positiva gestaltningarna var mer entydiga än de negativa. Detta eftersom 

de negativa gestaltningarna i rapporteringarna är överrepresenterade och dessutom är sådana 

som är svårare att bevisa eller motbevisa, antingen på grund av deras komplexitet eller på 

grund av avsaknaden av officiell statistik och forskning. Därför hävdar författarna att det inte 

finns något empiriskt stöd som motiverar att de negativa gestaltningarna är så ofta 

förekommande och därmed att tidningarna inte förmedlar en rättvisande bild av invandringen 

och hur den påverkar Sverige (ibid. 53).  

Trots att artiklarna enligt gestaltningsteorin är en partiell skildring av verkligheten, menar 

Strömbäck, Andersson och Nedlund (2017) att avståndet mellan nyheterna och den verklighet 

som gestaltas bör ifrågasättas. Särskilt då journalistiken fungerar som ett demokratiskt 

verktyg bör den information som förmedlas vara rättvisande. Vidare menar de att de mönster 

som synliggjorts i studien kan bidra till att människor likställer invandring med 

flyktinginvandring, överskattar dess omfattning och får felaktig bild av hur det påverkar 

Sverige (ibid. 46, 57, 60). Men samtidigt förklarar teorier om nyhetsvärderingar och 

nyhetsurval, där faktorer som konflikter, drama och avvikelser har högre värde än sådana som 

är positiva, varför rapporteringen ser ut som den gör (ibid. 58). 

 

3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att få kunskap om diskussionen och debatten i svenska pressen genom att 

undersöka dagstidningars texter där begreppet no go-zoner förekommer i relation till svenska 

förorter. För att göra detta undersöks nyhets- och åsiktstexter, det vill säga 

nyhetsrapporteringar, ledare, kolumner, debattartiklar och insändare. Genom att använda en 

kvalitativ textanalys ämnar studien synliggöra underliggande betydelser i pressens 

kommunikation om förorterna i relation till begreppet.  

Med hjälp av en socialkonstruktivistisk forskningsansats och framingteorin kan jag undersöka 

hur medierna konstruerar bilden av förorten. Därmed urskiljs betydelser som är specifika för 

det svenska samhället och tolkningsmöjligheter som finns i diskussionen kan lyftas fram, till 



11 

 

exempel bevarande eller utmanande av rådande strukturer, narrativ eller stigmatisering av 

grupper och platser. För att ta i beaktning de redaktionella processerna samt texternas genrer 

så som nyhetsrapportering, kolumner, insändare etc., kommer teorier om nyhetsvärderingar, 

nyhetsurval och medielogik att användas. För att undersöka detta har följande frågeställningar 

formulerats: 

Hur ser diskussionen om no go-zoner ut?  

Vilka betydelser kan urskiljas ur diskussionen?  

Hur kan man förstå debatten kring användandet av begreppet no go-zoner i Sverige i relation 

till tidigare forskning?  

 

4 Teori och metod 

Jag kommer att genomföra en kvalitativ textanalys i relation till framingteorin, som även 

anknyter till nyhetsvärderingar, nyhetsurval och medielogik. Därför presenteras teori och 

metod i samma avsnitt. Som utgångspunkt redogör jag för den socialkonstruktivistiska 

vetenskapstraditionen.  

 

4.1 Teori 

4.1.1 Socialkonstruktivism  

Att anta en socialkonstruktivistisk forskningsansats innebär att verkligheten och vår kunskap 

om den anses vara formad av sociala konstruktioner och inte är en ren spegelbild som 

uppfattas helt objektivt. Den utgår från att verkligheten skapas genom sociala interaktioner, 

strukturer och gemensamma konventioner, så som språk, kultur, historia och samhälleliga 

institutioner och normer (Kjørup 2009:322). På detta sätt skapas meningar, delade och 

individuella, som är föränderliga vilket innebär att strukturer kan återskapas och omformas 

genom, och just på grund av, kommunikationen mellan människor. Ur det 

socialkonstruktivistiska perspektivet följer inte människan en förutbestämd utveckling utan 

gör motstånd och har möjlighet att förändra sin sociala verklighet (McQuail 2010:100).  

Inom ämnesområdet medie- och kommunikationsvetenskap har det lyfts fram att publiken inte 

är en enhetlig massa av passiva mottagare av budskap, utan att de gör motstånd och 
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alternativa tolkningar, samt att den makt som medierna har snarare handlar om vad publiken 

ska tänka om och inte hur de ska tänka. Numera råder det i stort sett samstämmighet bland 

medieforskare att nyhetsmedierna, i olika grad, faktiskt förmedlar bilder av verkligheten, om 

än selektiva delar av den. Trots att rapporteringar är vinklade och inte helt och hållet opartiska 

har det dessutom hävdats att det inte går att undgå (McQuail 2010:101). Fortsättningsvis 

kommer jag att redogöra för inre och yttre faktorer som påverkar journalistiken och 

nyheterna, vilket är nödvändigt för att förstå debatten om nyhetsmediernas användande av 

begreppet no go-zoner.  

I enlighet med socialkonstruktivismen påverkas journalistiken som profession på flera nivåer 

av den kontext som den befinner sig i, såsom den egna institutionens strukturer och regler, 

samverkan med andra organisationer, samhällets normer och värderingar men även den 

individuella journalistens förhållningssätt till detta. En uppfattning har i tidigare forskning 

varit att enskilda inom yrket har ett stort inflytande över innehållet. Senare forskning har dock 

visat att journalistiken, trots dess demokratiska uppgift, inte längre fungerar som väktare av 

grinden till offentligheten (Strömbäck 2015:153). Detta kan härledas till att digitaliseringen 

har påverkat de redaktionella processerna genom att information nu sprids snabbare och 

effektivare, att mottagare av budskap, i större utsträckning än tidigare, även är producenter av 

innehåll (exempelvis via sociala medier) och utbudet samt publikens valmöjligheter är idag 

flera.  

Förändringarna har därmed höjt arbetstempot men även ökat konkurrensen på marknaden 

samt minskat på resurserna och journalistiken utsätts därför för påtryckningar från två håll; 

från samhället till följd av dess demokratiska roll, särskilt public service, och från marknaden 

då nästan alla medieorganisationer är kommersiella (Strömbäck 2015:160-161). Det är således 

tydligare idag att journalistiken inte är oberoende av samhällets påverkan, att den dessutom 

reproducerar värderingar och måste göra detta för att uppfattas som legitim. Detta synliggörs i 

praktiker kring ifrågasättandet av källor eller att låta olika åsikter komma till tals, då 

journalistiska normer tillämpas i högre grad vid rapportering av legitima konflikter, såsom 

politiska konflikter. Men praktikerna tillämpas i lägre grad eller inte alls i frågor där det råder 

konsensus, medan åsikter som samhället i stort anser vara avvikelser eller extrema framställs 

och tas för givet som just det även i rapporteringen (Strömbäck 2014:181).  
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4.1.2 Nyhetsvärderingar, nyhetsurval och medielogik  

Den redaktionella processen innefattar bedömningar av vilka nyheter det ska rapporteras om 

och i medieforskning beskrivs vad som påverkar valen, varför vissa väljs ut eller sållas bort. 

Nyhetsvärdering och nyhetsurval är teoretiska begrepp som används i identifieringen av 

faktorer i denna process där några exempel är tillgängliga resurser, praktiska omständigheter, 

komplexitet och en bedömning av publikens intresse. Den första beskriver värderingen av 

nyheter som finns tillgängliga medan den andra beskriver urvalet som utgör det som faktiskt 

publiceras. Men trots sambandet mellan begreppen består nyhetsurvalet inte alltid av de 

nyheter som värderas högst, utan det är mer komplext än så (Strömbäck 2014:158).  

Jesper Strömbäck (2014) berättar om två övergripande styrfält som är av stor vikt för 

värderingen av nyheter, nämligen intresse och betydelse. Intresse handlar i stora drag om vad 

medierna tror att publiken vill ha och kan ses som marknadens styrfält, medan betydelse 

handlar om vad de tror är viktigt för publiken att ta del av, det vill säga samhällsnyttig 

information. I linje med detta kan man säga att de två styrfälten är utgångspunkter för de 

kriterier som avgör vad som publiceras. Flera forskare har försökt identifiera de faktorer som 

avgör vad som publiceras och har funnit flera återkommande kriterier som brukar kallas 

nyhetsvärderingskriterier, nyhetsvärden eller nyhetsfaktorer. En händelse som har flera 

nyhetsfaktorer har större sannolikhet att publiceras (Strömbäck 2014:162). Exempel på 

återkommande kriterier som spelar in vid nyhetsurval är att de handlar om makthavare eller 

kända personer och särskilt negativa eller positiva händelser. Nyheten bör vara relevant för 

publiken, underhållande eller överraskande, ha omfattande påverkan eller antal personer 

inblandade, uppföljning av nyheter och slutligen att den passar organisationens agenda 

(Harcup & O’Neill 2001:279).  

Utöver intresse och betydelse kan ett tredje styrfält urskiljas: mediernas egna behov och 

format, som kan förklaras av teorin om medielogik (Altheide & Snow 1985). Den handlar om 

hur innehållet formas av det medium som är aktuellt för en viss organisation och dess behov 

och förutsättningar. Vidare sker ett samspel mellan medielogiken, nyhetsvärderingar och 

nyhetsurval, där nyhetsurvalet går ut på att en nyhet å ena sidan måste uppfylla 

nyhetsvärderingarnas kriterier, å andra sidan kunna anpassas till journalistikens normer, 

organisationens resurser, samt dess behov av publikens uppmärksamhet (Strömbäck 

2014:162). Behovet att anpassa verkligheten till mediernas logik medför att händelser 

komprimeras genom en selektion av det som anses vara viktigast för rapporteringen, och 

användandet av berättartekniker till exempel stereotypisering, personifiering samt stil och 
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språk, appliceras både för att göra den journalistiska genren igenkännlig samt locka publikens 

uppmärksamhet (Strömbäck 2015:162). Då det är ett sätt att rama in händelser genom att 

exempelvis framhäva och förstärka vissa aspekter är det nära sammankopplat med nästa teori 

om medieinnehåll, nämligen framingteorin.  

 

4.1.3 Framingteorin  

För att svara på mina frågeställningar har jag valt att använda framingteorin. Robert M. 

Entman (1993; 2004) ansåg att det fanns ett behov av att utveckla konceptet eftersom termen 

framing användes i forskning där andra termer hade varit mer passande och vice versa. Han 

menar att det är mindre semantiska skillnader som kan leda till missförstånd eller oenighet 

inom och mellan ämnesområden men även mellan författare och läsare. Trots användandet av 

teorin mellan olika vetenskaper konstaterade han att kommunikationsvetenskapen bör bidra 

med att utveckla ett paradigm för att vägleda forskningen. Detta genom att visa hur framing är 

oskiljaktigt förbundet med kommunikation och identifiera hur ”frames” bäddas in och tar sig 

uttryck i texter, för att sedan formulera en enhetlig teori (Entman 1993). Enligt Entman 

innebär framing att välja ut delar av verkligheten och att göra dem framträdande i en text, som 

följaktligen definierar ett problem, en orsak, gör moraliska bedömningar och eventuellt ger 

förslag på åtgärder (ibid. 52). Dessa framingfunktioner fastställer kausala förhållanden, det 

vill säga vad som har hänt och vilka aktörer som är inblandade, samt den moraliska 

innebörden av problemet, vilket oftast baseras på kulturella värderingar och på samma gång 

rättfärdigar eventuella lösningar.  

Vidare förklarar Entman att konceptet framing är ett sätt att beskriva makten som en 

kommunicerande text har (1993:51) genom att förmedla ett narrativ, samt att en 

framinganalys belyser överförandet av vissa delar av verkligheten, det vill säga från 

meddelandet till människans medvetande. Denna kommunikationsprocess har minst fyra 

punkter: sändaren, texten, mottagaren och kulturen. Den första skapar meddelandet genom att 

göra medvetna eller omedvetna val som ’ramar in’ texten och ger den mening. Med andra ord 

bäddas sändarens frames in i texten vilket i sin tur formas av dess förutsättningar, värderingar 

och disposition. Textens frames synliggörs genom närvaron av kulturellt betingade ord eller 

upprepande av nyckelord samt meningar i textflödet som systematiskt bekräftar fakta eller 

värderingar. Lika betydande är information som utelämnas då även detta har en effekt på 

texten och hur den kan tolkas av mottagaren. Dock innebär inte detta att meningar som 



15 

 

uttolkas i meddelanden kan härledas direkt till sändarens disposition eller att de överförs 

direkt till mottagaren. Utan hänsyn bör tas till att publiken har egna frames som spelar in i 

tolkningen och att sändaren vid produktionen påverkas av rådande omständigheter och 

förutsättningar, individuella som professionella, samt på organisations- och samhällsnivå. Och 

slutligen kulturen, skriver Entman, är de gemensamma frames som synliggörs i diskursen och 

synsättet hos majoriteten inom en social grupp (ibid. 53). På detta sätt existerar frames och 

kultur i symbios då de både skapar, återskapar och underbygger varandra, men de är till sin 

natur föränderliga bland annat på grund av att de emellanåt möts med motstånd.  

Som sagt framhäver framing vissa aspekter av texten och förhöjer deras betydelse eller vikt, i 

relation till övrigt innehåll i texten eller sådant som utelämnas. Genom framing i texter ökar 

möjligheten att publiken uppmärksammar, tolkar och kommer ihåg dem. Dock kan minsta 

lilla antydan eller nyansering ge samma effekt, särskilt om det bekräftar redan existerande 

föreställningar. Att i forskarrollen upptäcka sådana antydningar garanterar inte att mottagaren 

lägger märke till det eller att det får en effekt och inte heller att det är något som sändaren 

medvetet har bäddat in (Entman 1993:53). För att inte göra godtyckliga tolkningar i min 

analys måste jag ha i åtanke att framing är kulturellt betingat vilket innebär att en större del av 

mottagare inom en kultur tolkar texten på liknande sätt. Och med min bakgrund som andra 

generationens invandrare från förorten finns en risk för godtyckliga tolkningar. Genom att 

noggrant reflektera över min disposition till både nyhetsmedier och förorter samt belägga 

resultat med stöd i det empiriska materialet och vetenskaplig teori minskar jag den risken. I 

följande del redogör jag närmare för genomförandet och genom att följa det ramverket 

säkerställs studiens kvalitet ytterligare.  

 

4.2 Metod och material 

4.2.1 Kvalitativ textanalys  

Textanalysen är en metod som kan användas för både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

För studiens syfte lämpar sig en tolkande metod eftersom jag söker få förståelse för texterna 

som ett socialt fenomen (Østbye et al. 2003:21) och som nämnt i tidigare avsnitt är 

nyhetsmedier sammanflätat med samhällets sociala strukturer på ett flertal nivåer. I stora drag 

går textanalysen ut på att undersöka vad texterna kommunicerar och hur de förmedlar 

informationen för att belysa bakomliggande betydelser, såsom ideologier och värderingar, det 

vill säga de latenta betydelserna. Det görs genom en nära läsning av texterna, till skillnad från 
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kvantitativa innehållsanalyser som studerar det manifesta (Østbye et al. 2003:64). Jag har valt 

att använda mig av en textanalys med hjälp av Entmans framingfunktioner för att urskilja de 

frames som i viss mån reflekterar sändarens praktiker och debatten men även värderingar och 

konflikter inom samhället. På så sätt kan underliggande innebörder utläsas i diskussionen om 

no go-zoner.  

Vidare kan kvalitativa innehållsanalyser leda till bildandet av alternativa frames eller 

gestaltningar. Nackdelen är dock att resultaten inte förmedlar effekten av de underliggande 

betydelserna (McQuail 2010:381-382), vilket är en intressant fråga men ingår inte i den här 

studiens syfte. Eftersom en mer ingående och tidskrävande kvalitativ analys görs för varje 

enskild text måste materialet till antal begränsas och det innebär att resultaten inte kan 

generaliseras. En annan anledning till detta är att textanalysen är en tolkande vetenskap som 

till viss del bygger på forskarens personliga erfarenheter. Fördelar är däremot att en 

djupgående analys ger en mer nyanserad bild än en vanlig läsning av texterna genom att 

systematiskt närma sig materialet och använda vetenskapliga teorier, vilket ger en 

professionell läsning som är rikare på perspektiv och kunskap (Østbye et al. 2003:80). På 

grund av den tolkande dimensionen kommer jag efter en nära läsning av texterna, ifrågasätta 

resultaten flera gånger för att upptäcka initiala feltolkningar och slutligen kritiskt reflektera 

över slutsatserna.  

Textanalyser är dessutom objektstyrda, vilket innebär att metodologin bör anpassas till det 

mediet eller genren som ska undersökas (Østbye et al. 2003:64). Entmans definition av 

framing och dess funktioner kan liknas vid en debatt; att framhäva något, definiera ett 

problem, en orsak, göra moraliska bedömningar och ge förslag på åtgärder (Entman 

1993:52). Eftersom denna studie undersöker nyhetsmediernas användning av ett politiserat 

begrepp som har gett upphov till debatt är det lämpligt att utifrån dessa formulera fem frågor 

att ställa till texterna. För att förebygga godtyckliga tolkningar har jag för avsikt att närma 

mig materialet systematiskt och ställa samma frågor till samtliga texter. Följande frågor ämnar 

jag ställa till texterna för att sedan identifiera genomgående mönster och teman:  

Vad definieras som problemet?  

Identifieras en orsak till problemet? (exempelvis aktörer, händelser, strukturell, kulturell) 

Ger texten förslag på åtgärder?  

Hur bedöms problemet? (exempelvis kulturella/personliga värderingar, normer)  
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Vad framhävs i texten och hur görs detta? (exempelvis statistik, källor, ordval, upprepning 

etc.) 

Jag kommer även att leta efter nyckelord, upprepningar, stereotyper, metaforer etc., samt 

sådant som underbygger existerande värderingar, vilket innefattar användandet av källor till 

exempel statistik eller utlåtanden från politiker och experter. Identifieringen av 

framingfunktioner i det empiriska materialet kommer vara till hjälp för att svara på hur 

diskussionen om no go-zoner ser ut och vilka betydelser som kommuniceras. Genom att 

undersöka hur texten förmedlar informationen i kombination med medielogikens teori, kan 

jag bygga en förståelse för debatten kring användandet av begreppet i nyhetsmedierna.  

 

4.2.2 Material  

Det empiriska materialet har hämtats från Retrievers digitala mediedatabas. Det innehåller 

cirka hundra miljoner artiklar och täcker bland annat redaktionellt material, i tryckt och 

digitalt format, som publicerats i norden från och med 1980-talet (Retriever 2018). Materialet 

avgränsas till nyhetsrapporteringar och åsiktstexter från fem svenska dagstidningar som, 

enligt Kantar Sifo (2017), har flest läsare per dag både i tryckt press och på webben. I och 

med nyhetsmediernas demokratiska funktion innebär det att de har ett ansvar att tillhandahålla 

sanningsenlig och objektiv information. Det är därför intressant att undersöka de som når flest 

läsare i Sverige. Dessa tidningar är Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Svenska 

Dagbladet och Göteborgs-Posten. 

Sökorden ”no go zon*” och ”no go område*” användes för att studiens fokus ligger på 

användandet av no go i texterna och för att täcka in eventuella artiklar som inte använder 

ordet zon. Utöver sökorden och tidningarna användes parametrarna ”alla datum” och ”något 

av orden”. Fram till den 20 april 2018 gav sökningen träffar med artiklar om no go-zoner av 

olika slag. Bara i april 2018 handlar artiklarna om alltifrån förorter i olika länder, Tjernobyl, 

gruvor och havskustområden, en seriemördares hem till mentala no go-zoner i en artikel om 

ångest. Alltså används begreppet som en metafor för en mängd olika fenomen. Begreppets 

användning har sedan 2014 ökat stadigt med högst frekvens under 2017 med över 200 träffar, 

i kontrast till 80 gånger under perioden 2014 till 2016. 28 oktober 2014 publicerades den 

första artikeln som använde begreppet no go-zoner i relation till polisens rapport om utsatta 

områden (Rikskriminalpolisen 2014). Då detta är studiens syfte, gjordes en andra avgränsning 

från det datumet som gav 340 träffar. I sökresultaten ingår oundvikligen dubbletter, från tryckt 
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press och webben, samt uppdaterade versioner av webbartiklar, men även texter om andra 

ämnen som indirekt handlar om dessa förorter.  

Efter en genomgång av samtliga texter bland sökresultaten gjordes ytterligare en avgränsning 

där texter relaterade till konstnärligt arbete, exempelvis recensioner och intervjuer, har 

uteslutits från studien av två anledningar: de behandlar no go-zoner indirekt, i konstnärligt 

syfte, och deras användande av begreppet är obetydlig och irrelevant för denna studie. Valet 

att använda nyhetsrapporteringar och åsiktstexter som kolumner och insändare, motiveras av 

den anledningen att de är mer konkreta och direkta kommentarer om samhället och faktiska 

nyhetshändelser, utan den fiktiva aspekten som konst kan bidra med. Därutöver har texter om 

politik och av politisk karaktär som indirekt handlar om no go-zoner också valts för att 

begreppet har politiserats och därför är av värde för textanalysen.  

Därefter gjordes en så jämn fördelningen som möjligt från hela tidsperioden (oktober 2014 till 

20 april 2018), mellan textgenrer och tidningar. Men verkligheten är att publiceringarna inte 

är jämnt fördelade, så justeringar gjordes för att urvalet skulle representera publiceringarna så 

gott det gick. Detta innebär dock inte att resultaten kan generaliseras. Eftersom artiklar med 

begreppet återfanns med högst frekvens under 2017 valdes flest artiklar från just den 

perioden. Och det ingår inga nyhetsrapporteringar från 2014 i urvalet för att det inte fanns 

några om Sveriges förorter med begreppet no go-zoner. Detsamma beslutades för 2015 då det 

endast förekom två nyhetsartiklar varav en till största delen handlade om Paris förorter med 

endast en mening om de svenska. Dessutom är ökade förekomsten av begreppet i tidningarna 

mellan 2016 och 2017 så pass mycket att det blev mer representativt att utesluta 

nyhetsrapporteringen från 2015.  

Vidare fanns det fler åsiktstexter bland sökresultaten och därmed är de fler till antal i denna 

studie; nio åsiktstexter och sex nyhetsrapporteringar. För tydlighetens skull och för att skilja 

mellan dessa, kommer termen åsiktstexter användas som ett samlingsbegrepp. Vad gäller 

genre och stilistik är det ingen nämnvärd skillnad mellan de olika åsiktstexterna i urvalet och 

därför kommer inte detta att analyseras. De som ingår i studien har benämnts av tidningarnas 

redaktioner som ledare (3 stycken), kolumn (1), krönika (1), debattartikel (1), kulturartikel 

(1), kommentar (1) och insändare (1). Det kan dock vara värt att nämna att författaren till en 

insändare är en läsare medan övriga är skrivna av författare på redaktionen eller 

gästskribenter. Tabell 1 visar fördelningen av nyhets- och åsiktstexter över tid med motivering 

i relation till sökresultaten.  
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Tabell 1. Urval av texter fördelade över tid med motivering utifrån sökresultaten. 

År 

Urval,  

åsiktstext 

Urval, nyhets-

rapportering 

 

Urval,  

totalt 

Antal 

sökträffar Motivering till urval 

28 okt -

dec 2014 1 0 1 3 

Inga nyheter med begreppet 

efter polisrapport 

2015 2 0 2 9 

En nyhetsrapportering med 

begreppet 

2016 1 2 3 54 

Ökad användning av 

begreppet 

2017 4 3 7 238 

Fortsatt ökad användning av 

begreppet 

jan - 20 

apr 2018 1 1 2 36 Fyra månader in på 2018 

Hela 

perioden 9 6 15 340  

 

Sedan var tanken att även fördela de olika texttyperna jämnt mellan tidningarna men färre 

texter valdes från Aftonbladet och Expressen för att de till stor del bestod av 

nyhetsrapporteringar som var tagna från Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Att 

analysera skillnaderna mellan tidningarnas texter hade varit intressant men de var nästintill 

identiska till källtexterna. Därför gjordes bedömningen att de ändringar som Expressen och 

Aftonbladets redaktioner hade gjort var så pass triviala att det inte hade gett något resultat värt 

att analysera i denna studie (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Urval. Antal texter fördelade mellan tidningarna 

Tidningar Åsiktstexter Nyhetsrapporteringar Totalt 

Dagens Nyheter 2 1 3 

Svenska Dagbladet 3 1 4 

Aftonbladet 1 1 2 

Expressen 1 1 2 

Göteborgs-Posten 2 2 4 

9 6 15 
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Utöver dessa fördelningar består urvalet av åsiktstexter med olika innehåll och 

ställningstaganden, till exempel för- eller motargument vad gäller användandet av begreppet 

och andra ämnen som ingår i diskussionen samt språkbruk och andra stilistiska skillnader. För 

urvalet av nyhetsrapporteringar togs hänsyn till rapporteringar som skiljer sig 

anmärkningsvärt antingen till innehåll eller stilistik. Strävan efter att ha så varierande texter 

som möjligt var också en faktor i bedömningen av de olika fördelningarna i urvalet. Detta var 

nödvändigt då studiens syfte bland annat är att få kunskap om debatten och om det görs 

motstånd mot de betydelser och skildringar som förekommer i diskussionen. På så vis kunde 

femton kompletterande texter väljas ut.  

 

5 Analys och resultat 

I det empiriska materialet förekommer ”no go-zoner” i texter som handlar om allt ifrån själva 

begreppet, situationen i förorterna, skildringen av dem, migrations- och integrationspolitik till 

skildringen av förorterna och Sverige i internationella medier etc. Dessa diskussioner har 

delats in i fyra teman: debatten om begreppet, skildringen av förorter och flyktingkrisen, 

Sverigebilden samt problemet, dess orsaker och åtgärder. Det sistnämnda temat presenteras 

utifrån två övergripande frames, nämligen invandrare som ett hot respektive offer. För att 

avrunda detta avsnitt diskuteras hur debatten kring användandet av begreppet kan förstås i 

relation till tidigare forskning.  

 

5.1 Debatten om begreppet  

Den 22 oktober 2014 publicerades en ledare av Per Gudmundson med rubriken “55 no go-

zoner i Sverige”. Det var den första texten i den svenska pressen som använde ”no go-zoner” 

för att beskriva de socioekonomiskt utsatta områden som polisen hade kartlagt i sin rapport 

(Rikskriminalpolisen 2014). Ledaren handlar om polisens kartläggning av kriminella nätverk i 

utsatta områden, invånarnas upplevelser av brottsligheten och utanförskapet i förorterna. 

Gudmundson skriver om begreppets ursprung: “militär slang för rebellkontrollerade områden” 

(ibid. 2014), och nämner även att begreppet inte används av polisen samt att de inte vill “tala 

om parallellsamhällen [...] samtidigt som polisen noterar att ett bredare klientel vänder sig till 

den kriminella miljön för rättskipning” (ibid.). Trots detta beskriver skribenten förorterna som 

“no go-zoner” och motiverar det också utifrån invånarnas upplevelser. 
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Men frågan är om det finns någon tydligare beskrivning av platser där 

allmänheten i flera fall uppfattar det som att det är de kriminella som styr i 

områdena och där polisen inte kunnat fullgöra sin uppgift. 

(Gudmundson 2014) 

I och med detta inleddes debatten om “no go-zoner” och skildringen av förorter kopplat till 

situationen som polisens rapport beskriver. Bland de valda åsiktstexterna karakteriseras 

diskussionen främst av en politisk debatt om begreppet och skildringen. I ett antal av dessa, 

gestaltar författarna debatten som en strid mellan höger- och vänsterpolitik. Exempelvis 

hävdar Persson (2017) i en insändare att begreppet är missvisande. De åsiktstexter som har ett 

liknande ställningstagande anser att det är en del av en främlingsfientlig retorik som används 

av rasister, fascister och nationalistiska partier som skräckpropaganda för att driva igenom sin 

agenda. Persson (ibid.) påstår att de förnekar ordens makt.  

Beskrivningen togs tacksamt emot i högerextrema kretsar, och används nu i 

antiliberal skräckpropaganda världen över. Ett bevis för ordens makt, skulle 

man kunna tro, men det är något som ordets användare har svårt att medge. 

(Persson 2017) 

I åsiktstexterna på andra sidan debatten kritiserar författarna de som tycker att benämningen 

no go-zoner är felaktig. De påstår att de blundar för eller förskönar problemen i förorterna, att 

de är lättkränkta i sin fixering på ordval och försöker tysta sina opponenter med obefogade 

anklagelser om exempelvis rasism: ”Enligt DN Kultur ska sådant tystas. Allt är bra i Sverige, 

hela tiden, överallt” (Eberhard 2017). Med ironi beskriver Eberhard i en kolumn hur 

”kulturvänstern” (ibid.), både politiker och skribenter, följer strömmen, överdriver och riktar 

in sig på fel saker: ”Indignationen är så tät att den kan inandas. Får man verkligen tala illa om 

Sverige? Det bästa landet på jorden. Det måste vara rasism att göra så!” (ibid.). På samma sätt 

som Eberhard kritiserar vänstern, menar Persson att ”den moraliserande högern” (2017) själva 

är lättkränkta och förbiser problemen i förorterna när de försvarar sig mot anklagelser: “Om 

någon till vänster är färgstark i sitt språkbruk, och till exempel kallar Sverigedemokraterna för 

ett fascistparti, då har man inga problem med att kritisera ordval” (ibid.).  

På båda sidor av debatten om begreppet förekommer synsättet att det är märkligt att det har 

blivit en debatt om språkbruk som präglas av en ”höger-vänster-fråga” (Persson 2017) och 

pläderar för att fokusera på åtgärder till det egentliga problemet. Men de textförfattare som 
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kritiserar språkdebatten tar ändå ställning till definitionen eller retoriken och kritiserar det 

andra lägret, med andra ord ger de sig in i leken de avfärdar. Exempelvis tillägnar Irenmark 

(2018) i sin insändare ungefär två tredjedelar till att definiera och kontextualisera begreppet 

samt att kritisera ”en ny politisk kultur som föreställer sig att de djupa klyftor som finns i 

samhället kan plåstras över genom ett politiskt korrekt språkbruk” (ibid.). Skribenterna är 

överens om att det finns ett verkligt problem men de har olika syn på användandet av 

begreppet och det förekommer också åsiktsskillnader kring definitionen av en no go-zon, från 

att det inte finns någon alls eller att endast de ”särskilt utsatta” hör till begreppet, till att det är 

alla socioekonomiskt utsatta områden listade i rapporten.  

[…] att det minsann bara finns fem till sex no-go-zoner i Sverige. Inte 55 som 

Janouch sagt. Så polisen förklarar att det minsann inte kallas ”no-go-zoner” i 

Sverige, men att de ”no-go-zoner” som finns är 53 till antalet och att bara runt 

tio av dem är riktigt besvärliga. Då kommer Aftonbladets Anders Lindberg in 

och tycker att ”no-go-zoner” betyder samma sak som utsatt område […] 

(Eberhard 2017) 

Denna diskussion förs inte enbart i åsiktstexter utan framkommer även i nyhetsrapporteringar. 

Exempelvis citeras dåvarande rikspolischef Dan Eliasson i en nyhetsartikel (Töpffer 2016) där 

han hävdade att begreppet inte passar in på situationen och stod gång på gång fast vid det 

genom uttalanden som denna, ”De är inte ”no go”-zoner på något sätt, men vi (polisen, reds 

anm.) måste använda två bilar när vi åker in där” (ibid.).  

 

5.2 Skildringen av förorter och flyktingkrisen 

Vidare hör diskussionen om begreppet ihop med skildringen av utsatta områden och 

flyktingkrisen 2015. I nyhetsrapporteringarna beskriver journalisterna situationen i förorterna 

och det erbjuds även ett urval av uttalanden och intervjuer med politiker, polisen och experter, 

medan skribenterna använder ett färggrant språk i åsiktstexterna.  

I skildringen av förorterna är begreppen ”laglös” (Gudmundson 2014; Aftonbladet 2017; 

Lundin 2018) och ”lag och ordning” (Gudmundson 2014; Göteborgs-Posten 2016; Rojas 

2017) återkommande. Även kontroll är ett genomgående ordval och tema i framställningen av 

förorten som laglöst och farligt. I nyhetsartikeln med rubriken ”Löfven fokuserar på utsatta 

områden” (Göteborgs-Posten 2016) beskrivs hur statsministern i sitt tal i Almedalen berättar 
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om ett åtgärdspaket som ska ”knäcka brottsligheten” och se över straff för stenkastning mot 

”blåljuspersonal” samt utöka resurser till polisen. I samma text förklaras hur olika partiledare 

under några månader har talat om ”gangstervälden i utsatta områden, attacker mot 

blåljuspersonal och sexövergrepp på unga tjejer” (ibid.) medan inrikesminister Ygeman har 

invändningar mot begreppet ”no go-zoner” och tillägger att det är ”den lilla klick förhärdade 

brottslingar som förpestat de här områdena” (ibid.).  

I nyhetsrapporteringen med den laddade rubriken ”Eliasson kan inte garantera säkerheten” 

(Töpffer 2016) förnekar polischef Eliasson att det finns no go-zoner men att han är ”allvarligt 

bekymrad för situationen” (ibid.). Nästan två år senare har polischefens inställning i viss mån 

ändrats. Aftonbladet (2017) skriver om hur polisen har fått utstå kritik för sitt arbete och 

Eliasson talar om hur situationen har förbättrats: ”I grund och botten har vi kontroll över de 

här områdena” (ibid.). Däremot ifrågasätts detta i artikeln och med hjälp av statistik, ordval 

och placeringen av dessa och citat från Eliasson i texten framställs istället problemet som 

förvärrad och polisens trovärdighet förminskas: ”Trots att han lovade att återta kontrollen 

över områdena för två år [sedan] har inget ännu kunnat plockas bort från listan” (ibid.). I 

samma artikel nämns statistik från Brottsförebyggande rådet. Det visar att antalet personer 

som enligt egen utsaga utsätts för brott har nått sin kulmen och att fler känner sig otrygga. 

Detta följs av ett citat från Eliasson om utmaningar som polisen har haft: ”De stora 

migrationsströmmarna som kom har påverkat oss, vi har dödligt våld på rekordhöga nivåer 

som tar väldigt mycket utredningsresurser” (Aftonbladet 2017).  

Ovan nämnda artikel förklarar inte att det är statistik som inte hänvisar till brott i förorter utan 

till brott i hela landet men denna information har placerats mellan text som behandlar 

situationen i de utsatta områdena. Dessutom handlar det inledande stycket som sammanfattar 

artikeln om dessa förorter och statistiken kan därför missförstås och tolkas som att det finns 

ett orsakssamband mellan dem. Därefter nämner Eliasson nätrelaterade brott men att rada upp 

orsakerna i denna ordning kan tolkas som att migrationsströmmarna är orsaken till det dödliga 

våldet. Information som utelämnas, ordföljd i citat och strukturering av både Töpffers (2016) 

och Aftonbladets (2017) texter öppnar upp för felaktiga tolkningar (Entman 1993).  

Rikspolischefen ifrågasätts, vilket kan förklaras av att det är en journalistisk uppgift att 

granska myndigheter, men den ovan nämnda artikeln vinklas ändå i utformningen genom 

ordval, statistik etc. Detta kan i sin tur förklaras av medielogiken då texten måste begränsas 

till formatet av en nyhetsartikel på webben (Strömbäck 2014:162). Samtidigt är 
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rikspolischefens uppgift delvis att förmedla åtgärder och lösningar samt söka stöd i form av 

resurser från politiker och tillit från allmänheten. När statistiken visar på problem och medier 

både i Sverige och internationellt framställer förorter som laglösa måste han förmedla ett lugn 

och att de gör framsteg men att de behöver resurser.  

Dock har de negativa skildringarna av förorter mött motstånd och därtill kommer användandet 

av statistik för att erbjuda en motbild av de negativa skildringarna. I en debattartikel 

undersöker Sundevall och Silventoinen (2017) om de utsatta områdena verkligen lever upp till 

sina rykten som farliga genom att jämföra statistik på våldsbrott i olika stadsdelar i 

Stockholm. De kommer fram till att de mest brottsdrabbade finns i innerstan, ”Någon kanske 

tycker att det här är konstigt eftersom inte minst olika polischefer framställer invandrartäta 

områden som Rinkeby och Tensta som farliga områden” (ibid.).  

Skildringen av förorten speglas i bilden av invandring och flyktingar, det vill säga, eftersom 

de invandrartäta områdena måste kontrolleras så måste även gränserna kontrolleras, ”Det är 

till Sverige nykomlingarna ska integreras, inte till något odefinierat multikultisamhälle [sic]” 

(Rojas 2016). Diskussionen kopplas till ökningen av flyktingar och migranter i Europa under 

2015, den så kallade flyktingkrisen. Å ena sidan skriver Teodorescu (2015) i en ledarkrönika 

om migrationspolitiken att hon alltid har talat för öppna gränser men att hon nu är kluven. 

Hon säger dessutom att ”no go-zoner”, bland annat, ”ger en fingervisning om att Sveriges 

förutsättningar att klara en fortsatt stor migration börjar krackelera” (ibid.). Å andra sidan 

skriver Sam Sundberg (2015) att ”rumsrena partier och opinionsbildare”, exempelvis 

Teodorescu, har tagit till sig extremhögerns verklighetsbild och att detta har konsekvenser. 

Vidare förklarar han i åsiktstexten, som publicerades efter våldsdådet på skolan Kronan i 

Trollhättan den 22 oktober 2015, att det nationalistiska partiet Sverigedemokraternas 

uttalanden om flyktingkrisen och situationen i förorterna är en ”apokalyptisk retorik” (ibid.) 

som legitimerar just sådana rasistiska våldsdåd. 

En offentlig debatt om flyktinginvandring som rört sig utåt högerkanten […]. 

Invandringskritisk opinionsbildning där det talas om en invandringslavin som 

slår sönder samhället, skapar no-go-zoner, där det svenska samhällets regler 

sätts ur spel. Det är retorik som föder rädsla. Rädsla föder hat. Hat föder våld.  

(Sundberg 2015) 
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Också mellan skribenter på de olika tidningarna finns en konflikt om politik och skildringar 

där medielogiken gör sig synlig i form av konkurrens. I åsiktstexterna använder de sig av 

retoriska knep, underhållning och dramatiska utspel för att vinna mark. De anklagar och 

förlöjligar opponenterna och försvarar sina medarbetare eller organisationen. Persson drar 

paralleller med Shakespeare med ett nästan poetiskt inlägg i debatten om hur en ros inte skulle 

vara lika populär om den hette ”äckelblomma” (2017).  

Men man skrämmer garanterat bort ännu fler besökare om man dessutom väljer 

att kalla den ”no go-zon”. […] 

Naturligtvis spelar ord roll för att forma människors föreställningar, och det 

torde även SvD:s ledarskribenter veta. […]  

Så sorgligt att varje dag leta formuleringar och aldrig tro att de spelar någon 

roll! Jag vill ge dem en ros. Eller i alla fall en äckelblomma.   

(Persson 2017) 

 

5.3 Sverigebilden 

Som nämnt tidigare skrivs det i åsiktstexter att bilden av de utsatta områdena utnyttjas av 

”högerextrema kretsar” (Persson 2017) genom att de framställs som att de är utom kontroll. 

Och det påstås exempelvis vara för att stävja mottagandet av flyktingar eller invandraring 

generellt. Under temat Sverigebilden presenteras diskussionen om framställningen av 

förorterna som har spridits till andra länder där den svenska asyl- och migrationspolitiken 

används som ett skräckexempel. I texterna utgörs detta av en konflikt mellan både svenska 

och utländska politiker där de är oeniga om bilden av Sverige, förorterna och 

flyktingmottagandet. I stora drag kan sägas att politikerna mer eller mindre anklagar varandra 

för att ljuga. De som anser att no go-zoner är en överdriven beskrivning anklagar politiker för 

att sprida felaktiga och skadliga bilder. Medan de som anser det vara rättvisande svarar med 

att deras motståndare döljer sanningen och blundar för det verkliga problemet.  

Regeringen kritiserar Sverigedemokraterna (SD) för att i en debattartikel i Wall Street Journal, 

ha skrivit att de håller med USA:s president, Donald Trump, om att Sveriges problem i 

förorterna är ett resultat av ”öppen dörr”-invandring. Justitieminister och socialdemokraten 

Morgan Johansson anser att de ”medvetet skadar Sverige” och ” ljuger genom att förtränga 
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sådana fakta som ger en positiv bild av Sverige”, vilket kan ha konsekvenser för 

internationella relationer. Däremot säger SD:s gruppledare Mattias Karlsson att de endast 

förmedlade sin motbild och svarar att det var viktigt ”i och med att regeringen och Carl Bild 

[sic] med flera varit ute i amerikanska medier och gett sin bild av Trumps uttalanden och 

problemen i Sverige” (Göteborgs-Posten 2017). Journalisten bedömer inte situationen, ger 

inga egna värderingar i rapporteringen, ifrågasätter båda sidor och de får ge svar på tal.  

Däremot tycks journalisten Ingmar Nevéus (2017) egna värderingar vara synliga i hans 

nyhetsrapportering om den norska högerpopulistiska invandringsministern Sylvi Listhaugs 

besök i Stockholm och förorten Rinkeby. Han skriver att Sveriges migrationsminister Heléne 

Fritzon ställde in ett möte med Listhaug då hon sa att hon insåg att det var en del av hennes 

valkampanj, ”Listhaug verkar mer intresserad av att sprida en missvisande bild av Sverige” 

(ibid.). Och Stockholms finansborgarråd citeras: ”Listhaug valde att använda vår gästfrihet till 

att göra populistiska och osanna poänger i den norska valrörelsen” (ibid.). Nevéus tar även 

ställning när han säger att det är tydligt att ministerns besök till Rinkeby inte var för att lära 

sig av lyckade insatser, utan snarare om vad Sverige hade gjort fel. Detta ifrågasätter han men 

uttalanden från Listhaug förmedlar endast att det finns problem och därför något att lära sig av 

och Nevéus får därför inte riktigt igenom att hon har dåliga intentioner:  

Finns det något Sverige har gjort rätt? 

– Ja, det gör det säkert. Därför ska det bli intressant att besöka Rinkeby och 

höra hur utvecklingen är där, säger Listhaug.  

(Nevéus 2017) 

Temat Sverigebilden skiljer sig från förortsbilden genom att den utgör ett eget problem där 

makthavarna och kända personer står i centrum (Harcup & O’Neill 2001:279). Att det handlar 

om en konflikt mellan politiker innebär inte bara att det blir av intresse för publiken, utan det 

blir då även en legitim konflikt och journalistiska normer tillämpas därför i högre grad i dessa 

artiklar (Strömbäck 2014:181). Nevéus (2017) inställning kan problematiseras, å ena sidan 

verkar han alltför säker i nyhetsartikeln, å andra sidan finns det begränsat utrymme i en 

nyhetsartikel och det kan mycket väl vara de viktigaste delarna som valdes utifrån detta.  

Politiker och medier kritiseras även i åsiktstexten av skribenten Teodorescu. Hon anser att 

sanningen inte förmedlas om migrationspolitiken och hur mycket Sveriges välfärdssamhälle 

klarar av, ”Det glapp som uppstått mellan medborgarna, som tycks helt medvetna om denna 
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intressekonflikt, och medierna och de folkvalda som helt förnekar den, är oroväckande.”, 

”sluta slira på sanningen” (Teodorescu 2015). Och Dagens Nyheter skriver i en ledare att 

”kortsiktigheten har fått styra. [...] Men politikernas tidshorisont sträcker sig sällan längre än 

en mandatperiod - och mediernas är betydligt kortare än så” (Dagens Nyheter 2016).  

I en del texter används no go-zoner som ett legitimt begrepp och ibland inom citattecken: ”Så 

länge vi har no go-zoner och hundratals områden präglade av ett skriande utanförskap […]” 

(Rojas 2016). Och fastän rikspolischef Eliasson förnekar att de utsatta förorterna är no go-

zoner framställer han dem samtidigt som utom kontroll och, i en paneldebatt om terrorhot, 

som ett hot mot nationens säkerhet: ”Om vi inte bromsar den utvecklingen så är jag helt 

övertygad att inte bara traditionell brottslighet utan också radikalisering och terror kommer att 

öka i vårt samhälle” (Töpffer 2016). Att no go-zoner används av vissa som legitimt och att 

politiker och polisen fortfarande är i konflikt om både situationen och begreppet, visar att det 

finns minst ett narrativ om Sverige, dess politik, förorter och invandrare av olika slag. I 

Ungern har Sverige använts som skräckexempel av premiärminister Viktor Orbán och 

resultatet av detta är en bild av laglösa no go-zoner där kvinnor är osäkra och som polisen inte 

vågar sig in i.  

- Sedan massinvandringen började har en av åtta kvinnor i Sverige blivit 

våldtagna, säger hon och tillägger. 

- Det har jag sett på tv. Sverige är ett land som hon aldrig i livet skulle flytta 

till. Alldeles för osäkert. Och på tok för slapphänt, säger hon […]  

(Lundin 2018)  

 

5.4 Problemet, dess orsaker och åtgärder  

I texterna förs en diskussion om var problemet egentligen ligger, vad orsaken är och olika 

åtgärder förespråkas. Det framställs återigen som ett politiskt problem. Och i linje med 

tidigare forskning kunde två övergripande frames skönjas, nämligen invandrare som ett hot 

respektive offer för brister i politik eller samhällsstrukturer.  
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Hotet utifrån: flyktingar, invandrare, islam och främmande kultur 

Bilden om hotet utifrån utgörs av flyktingströmmar, invandrare, radikala islamister och en 

främmande kultur. Den bygger på rädsla och handlar bland annat om ”gangstervälden” och 

”sexövergrepp på unga tjejer” (Göteborgs-Posten 2016). Invandrare och flyktingar, särskilt 

unga män, skildras som något som inte går att kontrolleras och detta används exempelvis av 

Sverigedemokraterna (SD) som pläderar för striktare migrationspolitik. Justitieminister 

Johanssons kritik av SD:s debattartikel i Wall Street Journal visar på denna attityd, 

”[Johansson] är särskilt upprörd över påståendet att återvändare som stridit för IS ’tas emot 

med öppna armar av vår socialistiska regering’ ” (Göteborgs-Posten 2017). Kontroll är ett 

återkommande tema där det talas om kontroll i form av integration. Löfven uttryckte det som 

att, ”stärka de demokratiska värderingarna” (Göteborgs-Posten 2016), och Rojas tycker att 

man ska ha en tydlig stegvis integrationsplan för att bygga ett samhälle med en homogen 

kultur.  

Det som vi till syvende och sist har saknat under de senaste decennierna är ett 

sammanhängande nationellt projekt, utan vilket den växande mångfalden kan 

omvandlas till ett hotande kaos, som manar fram den typ av aggressiv 

nationalism som vi har sett florera i västvärlden. […] 

Det är till Sverige nykomlingarna ska integreras, inte till något odefinierat 

multikultisamhälle [sic].  

(Rojas 2017)  

 

Invandrare som offer för brister i politik eller samhällsstrukturer 

Att problemen ligger i strukturella faktorer inom landet är det andra ställningstagandet. Här 

anses problemet vara att politiken inrikes har sviktat, att regeringen har stora problem att 

vinna medborgarnas förtroende och inte ger folket ett alternativ till Sverigedemokraterna. Det 

skylls på misslyckad välfärdspolitik, altruism och flyktingpolitik. Polisen får kritik år efter år 

på grund av inkompetens eller bristande resurser. Här får invandrare och flyktingar ta rollen 

som offer istället för hotet, något som tidigare forskning har visat, ”offer för betongen” (Brune 

1998:11), bristande socialt stöd och andra samhällsstrukturer. Segregation och utanförskap ges 

som orsak och lösningen är enkel även här: kontroll och integration.  
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Polisens incitament är felvridna. [...] åtgärder mot brott som begåtts men inte 

alls för prevention. Kunskaper [...] har funnits, men de har inte dokumenterats. 

Det som polisen har prioriterat har ofta inte varit vad medborgarna efterfrågat. 

Överblicken tycks ha saknats.  

(Dagens Nyheter 2016) 

 

5.5 Debatten kring användandet av begreppet i relation till tidigare forskning 

I likhet med rapporten om de socioekonomiskt utsatta områdena som gavs ut av polisen 2014, 

berättar Ericsson, Molina och Ristilammi (2002) i sin rapport om miljonprogrammen, att 

skildringen av förorten nådde en milstolpe efter att en rapport om Järvafältet utgavs. Det ledde 

på samma sätt till politiska debatter om segregation och bredare nationella kontroverser. Detta 

visar på makten hos expertutlåtanden och uttalanden från trovärdiga myndigheter och dylikt. 

Narrativet om förorten och de Andra upprepas i medierna och samhällsdebatten, om än med 

några skillnader. Liknande symboliska markörer och värdeladdade ord används i skildringarna 

av no go-zoner; kriminalitet, sociala problem och asocialt beteende. Fortfarande är invandrare 

en del av förorternas stigmatisering men istället för en oro över ghettobildningar talas det nu 

om invånarna som en homogen grupp och man oroar sig gängbildning och organiserad 

kriminalitet. En misslyckad bostadspolitik har i diskussionen ersatts av misslyckad integration 

och flyktingpolitik. Och medan bägge sidor i debatten talar om misslyckad politik gör de detta 

på olika sätt. Ena sidan handlar om misslyckad integration som går att lösa, och andra sidan 

om misslyckad integration och flyktingpolitik som måste skrotas för att det inte går att lösa då 

ett multikulturellt samhälle är en utopisk fantasi.  

I debatten om begreppet antas tydligt politiska ståndpunkter som kritiserar den andra sidan. I 

texterna där språkbruket identifieras som problemet anses skildringar av förorten vara 

förstorade, överdrivna eller påhittade och man jämför med brottsstatistik från innerstan 

(Sundevall & Silventoinen 2017). Invandrare, flyktingar, migranter framställs som människor 

med låg moral, kriminella, farliga, kvinnohatare etc. och de menar att skildringarna förvärrar 

situationen genom att det föder rasism, väcker ilska och rädsla. Åtgärden är att sluta använda 

begreppet no go-zoner, ändra retoriken och fokusera på det verkliga problemet.  

I de texter där författare anser begreppet vara rättvisande, pekar de på att språket inte alls är 

ett problem. De ser motståndarna i debatten som löjliga, svaga, lättkränkta personer som bryr 
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sig mer om Sverigebilden än problemen på hemmaplan. Problemet anser de vara att förorten 

är utom kontroll, att också Sverige riskerar bli det och att invandringen kommer sänka 

välfärdsstaten. Orsaken är den altruistiska inställningen till flyktingpolitiken men även 

flyktingar eller invandrare som kommer med dålig kvinnosyn, och andra kulturella problem. 

Det kan åtgärdas genom att kontrollera gränserna, då kan invandrare kontrolleras både i antal 

och socialt genom att integreras eller rentav assimileras till den svenska kulturen. Särskilt 

politiska är åsiktstexterna. De fungerar som monologer även om de svarar på varandras inlägg 

och det är ingen riktig dialog som förs utan består mer eller mindre av pajkastning fram och 

tillbaka och därmed finns inga förutsättningar för förståelse. Det är ett ändamålsenligt 

användande av språket och utnyttjande av medierna som en politisk arena, alltså inte för 

diskussion utan för att synas.  

När det gäller tidigare forskning har konstraster mellan oss och de Andra diskuterats som 

skadligt. De menar att detta spelar roll för den mentala segregationen i Sverige och att det bör 

göras utrymme för nya former av identifikationer. I dagens medier förekommer flera 

gestaltningar av invandrare än det fanns under 1990- och 2000-talet men det finns trots allt 

verkliga skillnader mellan oss och de Andra. Det finns dessutom en motsägelse i 

förespråkandet av ett multikulturellt samhälle där uppvisandet av skillnader och stereotypa 

beskrivningar både hyllas och fördöms. Det är förståeligt att stereotyper kan vara skadliga 

men det gör dem inte mindre verkliga.  

 

6 Slutsatser och sammanfattning 

I sin helhet skapas en bild av förorterna som farliga och invandring som ett hot, vilket i sin tur 

framställer islam, flyktingar och invandrare (första, andra eller tredje generationen) som 

orsaken till problemen i förorten. Analysen visar att narrativet om förorten och invandrare, 

som i tidigare forskning, upprepas med liknande markörer, språkbruk och frames. Å ena sidan 

är det ett narrativ om farliga okontrollerade platser och personer, å andra sidan om offer till 

politiska och samhälleliga omständigheter. Användandet av ord och gestaltningar som har en 

viss betydelse i det svenska samhället riskerar att befästa och underbygga fördomar och 

missförstånd, både bland Sveriges invånare och mellan olika politiska läger. 

Vidare legitimeras åtgärder genom upprepningar och utlåtanden från trovärdiga källor som 

polisen och löst förklarad statistik, i samband med beskrivningar av problem och orsaker. 
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Detta på grund av tyngden från expertutlåtanden och statistikens dubbla värde (Entman 1993; 

Ericsson 2002:87). Orsaker och åtgärder som presenteras i medierna befästs ytterligare när en 

nyhet följs upp så som det har gjorts med ”no go-zoner” (Harcup & O’Neill 2001:279).  

Gudmundsons (2014) ledare om polisens rapport sätter tonen för diskussionen om begreppet, 

förorterna och migrationspolitiken. Diskussionen som följde den begynnande artikeln 

karakteriseras av politisk tillhörighet och pajkastning snarare än genuin oro och lösningar. I 

stora drag handlar det å ena sidan om invandring som orsaken till problemet och å andra sidan 

om samhällsstrukturer och intolerans eller främlingsfientlighet. Mediet används som en scen 

och debatten karakteriseras av monologer snarare än diskussion, men detta är förståeligt med 

tanke på texternas format, det vill säga att kommunikationen i tidningsartiklar av olika slag är 

ensidig.  

 

Vidare forskning 

I det valda materialet går det inte att säga om invandrare övervägande skildras som ett hot 

eller offer, och det var inte heller studiens syfte. Det materialet visar är att det finns element 

av både och eftersom det är så materialet har valts ut, det vill säga texter som kompletterar 

varandra. Det som kan sägas är att det görs motstånd till de negativa framställningarna och att 

mediernas makt över publiken inte är total. En kvantitativ analys skulle visa i vilken 

utsträckning invandrare framställs som hot respektive offer men det skulle även vara 

intressant att undersöka nyanseringar av förorten i relation till upploppen sedan begreppet no 

go-zoner började användas i medierna. Eftersom förekomsten av begreppet i de fem 

undersökta tidningarna nådde sin kulmen under 2017, skulle det vara intressant för vidare 

forskning att följa upp utvecklingen. Detta skulle kunna göras både kvantitativt och 

kvalitativt, för att se om det fortsätter att öka eller minska, samt om det fastnar och blir en del 

av vårt språk, utvecklas till något annat eller om det sakta kommer att glömmas bort.  
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