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SAMMANFATTNING/ABSTRACT 
 
Södertörns högskola byggdes i förorten Flemingsberg för att ge studie möjligheter till studenter med 

studieovan bakgrund. Med åren har ett missnöje skapats på Flashbacks offentliga forum kring 

Södertörns högskola och därmed har en diskussionstråd startats och utvecklats de senaste fem åren. Den 

allmänna samhällsdiskursen har påverkat synen på högskolan både genom negativa och positiva 

aspekter. Syftet med studien är att analysera hur diskursen har konstruerats. Det empiriska materialet 

utgörs av ett internetbaserat forum på Flashback där jag har namngett rubriken till Södertörns högskola 

en skola för B laget samt två elektroniska artiklar från Svenska dagbladet, Ge Södertörns högskola en 

ärlig chans att växa samt Högskolefusk- Södertörns storsatsar. Studien bearbetar materialet utifrån en 

tematisk analys samt en diskursanalys genom en texttolkning av inläggen på Flashbacks 

diskussionsforum och av tidningsartiklarna.  

Resultatet visar att högskolans status gestaltas som låg därför att majoriteten av forumsinläggen har en 

negativ inställning och spekulerar kring missnöjet på högskolan. Artiklarna däremot visar en positiv bild 

av högskolan och mottsätter sig det som uttrycks på forumet. De negativa värdeladdade ord som 

uttrycker sig på Flashbacksforum är inte riktad mot Södertörns högskola som ett lärosäte utan mot 

studenter som går på högskolan.  

Nyckelord: Södertörns högskola, Diskursanalys, Forum, Invandrare, fusk. 

 

Södertörn University was built in the suburb of Stockholm to bring hope for students that aren’t used to 

study. Ever since the university was built there has been a debate on internet message boards such as 

Flashback and a discourse has developed in the recent five years. The public discourse has had a 

negative influence on how the university is perceived by the public. The purpose of this study is to 

analyze how this discourse has developed the image of the university and how it has evolved. The 

empirical material consists of messages from the Flashback message board and two electronic articles 

from Svenska Dagbladet, ”Ge Södertörns högskola en ärlig chans att växa” and ”Högskolefusk ökar- 

Södertörns storsatsar”. In this study I have processed the material from a thematic analysis and a 

discourse point of view in a textual interpretation of the board messages and the SvD articles.  

The result shows that the university's status is presented as low due to negative attitudes among the 

message board writers. 

 The articles – in contrast - show a positive image of the university and have a less critical position. The 

criticism is not aimed at Södertörn University as an institution, but the students who attend the 

university. 

Keywords: Södertörn University, Discourse analyze, Forum, immigrant, cheat 
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1. Inledning/Bakgrund  
 

I Stockholm lockar universiteten studenter till ett flertal högskolor och erbjuder fler valmöjligheter i och 

med det antal ämnen och program som där finns att välja mellan. Det breda sortimentet och den höga 

antagningspoängen som vissa lärosäten kräver kan skapa förvirring hos studenter och öka konkurrens 

mellan universiteten.  

 

En lägre tröskel till högre studier i kombination med hög arbetslöshet i ett segregerat område i södra 

delen av Stockholm ledde till att en ny högskola byggdes efter ett riksdagsbeslut år 1995. Då det inte 

ansågs lämpligt att öka studentantalet på Frescati ansåg man att denna nya högskola borde vara 

självständig och därmed byggdes den i Flemingsberg i anslutning till Karolinska institutet.  Denna 

”alternativa” skola grundades 1996 för att skapa nya möjligheter för ungdomar med lägre 

genomsnittsbetyg och också för ungdomar med invandrarbakgrund att studera vidare. Önskemål om att 

bli ett universitet ledde till att Södertörns Högskola lämnade in en universitetsansökan 2002 men än idag 

har de inte fått besked. 

 

Södertörns högskola har vid ett flertal tillfällen under åren varit omnämnt i Sveriges största 

dagstidningar bland annat Svenska dagbladet, dels har det talats om fuskfrekvensen som förekommit på 

högskolan, dels om högskolans vilja att bli ett universitet. Som studerande på Södertörns Högskola 

sedan flera år tillbaka vill jag ta reda på hur diskursen om högskolan har formats under år 2005-2010 

och hur bilden av högskolan har konstruerat i diskussionstrådar på Flashbacks forum som pågått under 

denna period. 

 

Det finns användare på Flashbacks forum som har förutfattade meningar om studenter på Södertörns 

Högskola. De förutfattade meningarna har i sin tur konstruerat en diskurs om hur skolan och skolans 

miljö ”är” eller ”bör” vara. Det har publicerats kommentarer och åsikter offentligt på Flashbacks forum 

som berör Södertörns Högskola. Kommentarerna uppehåller sig vid att högskolan riktar sig till 

invandrarelever med icke akademisk bakgrund och att det är låg nivå på studierna. Flashback är en 

internetbaserad forum med anonyma och icke-anonyma användare där yttrandefriheten brukas optimalt. 

Flashbacks forum representerar en del av samhället även om parterna mestadels agerar under 

anonymitet kan man anta att deras utsagor får betydelse för hur föreställningar om Södertörns högskola 

skapas. Mitt syfte med denna uppsats är därför att analysera hur opinionsbildningen formar sig inom 

Flashbacks forumet och tidningsartiklarna. 

 



2 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Uppsatsen syfte är att utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv undersöka hur  

diskursen kring Södertörns högskola ser ut och hur den konstrueras. Min avsikt är att med hjälp av en 

diskursanalys undersöka hur Södertörns högskola beskrivs på Flashbacks forum samt i tidningsartiklar. 

Med utgångspunkt i diskursanalys fokuserar jag att besvara främst följande frågeställningar: 

 

1. Vilken diskurs synliggörs i materialet gällande Södertörns Högskola? 

2. Hur gestaltas skolan genom positiva och negativa ordalag och hur kan dessa gestaltningar förstås i 

relation till generella samhällsfenomen? 

3. Hur kan vi förstå diskursen? 

 

1.2 Avgränsningar  
 

 

Studien avser att utgå ifrån den diskursanalytiska teoritraditionen där urvalet avgränsas till diskurser i 

Flashback forum och avsedda tidningsartiklar. Materialet som används har hämtats från ett offentligt 

forum på nätet vid namn Flashback. Diskussion kring Södertörns högskola har pågått mellan 2005 och 

2010. Utifrån syftet ska jag se hur skolan gestaltas och konstrueras. Flashbacksforum fann jag genom att 

söka på Google och sedan valde att analysera forumet. Konsekvensen med avgränsningen är främst 

Flashbacksforum då det kanske kommer att vara brist på material för att besvara forskningsproblemet.   

1.3 Definitioner av begrepp 
 

Under denna rubrik kommer jag reda ut två återkommande begrepp, diskurs och makt där både 

begreppen har en bred betydelse som får olika innebörd beroende på olika kontexter. 

 

1.4 Diskurs 
 

 När man talar om diskurs i allmän beteckning syftas det på vardagliga samtal eller yttranden mellan 

individer. Diskurser i helhet involverar enhetliga uttryck, utsagor och sammanhängande delar av ett 

språk. I studien undersöker jag diskursen mellan olika foruminlägg som är publicerade på Flashbacks 

Internetbaserade forum. Jag utforskar språket och uttrycken som förekommer i forumet för att utmärka 

specifika mönster. Jag kopplar även ihop olika meningar och tittar på hur diskursen om Södertörns 

högskola utifrån teorier konstruerar sig. 
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Betydelsen av diskurs är sammanhängande delar av ett språk. Ett lingvistiskt ursprung inom 

samhällsvetenskapen (Bergström & Boreus 2005:307). Det är upp till mig som forskare att sammansätta 

delarna av språket för att komma fram till en relativ texttolkningen utifrån en analys av en diskurs. 

Diskurser är sammansatta texter som är förankrade i språkkonstruktionen och utifrån det utför man en 

analys av som passar det sociala sammanhanget. Sanningen är frekvenser av verkligheten i samhället, 

sanningen kan jämföras med en diskursiv skapelse det vill säga att utifrån diskurserna skapas en 

verklighetssanning (Winther & Philips 2000:56). 

 

 1.5 Makt 

Makt är en faktor som får olika betydelser i olika sammanhang. I denna studie tar jag upp makt som en 

form av språkutövning, om huruvida man använder sin egna ”auktoritet” (maktutövning) för att föra en 

hållbar diskurs som påverkar mottagaren. Enligt samhällsvetaren Foucault (2002) har makt en positiv 

betydelse som skapar och genomsyrar samhällen med upplysning och kunskap. Han anser att makt har 

en central betydelse och med hjälp av språk kan man utöva makt genom kunskap som postulerar 

varandra. Makt ger både möjligheter och begränsningar beroende på olika ställningar i samhället. 

Foucaults starka koppling mellan makt och kunskap leder till en fördjupning av perspektivet på sanning. 

Kunskap och makt förknippas och förklaras av varandra. Makt är en viktig grundsten i samhället och 

genom språket i Flashbacksforum och tidningsartiklar kan man utöva en form av makt genom att 

frambringa objekt. Avsikten kan vara att framhäva negativa aspekter för att svartmåla ett objekt eller 

framhäva positiva aspekter för att lyfta fram ett objekt. I denna studie ska jag analysera olika typer av 

språkliga maktskillnader och maktutövning som förekommer i diskursen om Södertörns högskola. 

Maktskillnader förekommer när olikheter utmärks mellan en eller flera grupper. När den ena gruppen 

använder sin dominans känner den andra gruppen sig utanför för att den ”starkare” gruppen har isolerat 

den ”svagare” gruppen från samhället.  Begreppet makt genomsyrar studien genom att utpeka 

maktutövningar i diskursen. Maktbegreppet är då en viktig del i min studie där jag utläser olika 

maktutövningar som förekommer textmässigt i diskursen, där även jag kan se vilka uttryck och ord som 

förekommer för att utvisa sig mer auktoritärt. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Hermeneutik 
 

Ordet hermeneutik härstammar från grekiskan och är en vetenskaplig metod som handlar om läran om 

förståelse och tolkning av texter. Jag som forskare vet vid det här laget vilka ”rättigheter” och 

begränsningar som finns för att förstå abstrakta fenomen som upptäcks vid en textanalys (Gilje & 

Grimen, 2007). Hermeneutik är även en användbar teoretisk utgångspunkt som jag förklarar närmare 

nedan. En av grundstenarna i hermeneutiken är att forskaren aldrig träder in i en forskningsprocess utan 

att ha förutfattade meningar om ett fenomen.  Dessa förutsättningar benämns ofta som förförståelse eller 

fördomar som kan påverka forskarens syn på världen. För att kunna förstå verkligheten krävs det dock 

att man har en viss förförståelse. I tolkningsprocessen är förförståelsen en nödvändig förutsättning för 

att man ska veta vad man letar efter (Gilje & Grimen, 2007). En annan viktig aspekt inom 

hermeneutiken är att meningsfulla fenomen kan förstås i det sammanhang eller den kontext som den 

tillhör. Sammanhanget är det som ger fenomenet en mening och forskaren en möjlighet att tolka.  För att 

forskaren ska kunna tolka materialet krävs det att han eller hon har förståelse för individens tolkning och 

tankesätt.   

 

Det sägs att en del fenomen har flera betydelser och att mänskliga handlingar har en viss mening. För att 

kunna förstå dessa fenomen måste de tydas på ett särskilt sätt vilket kan innebära svårigheter beroende 

på vilket perspektiv man utgår ifrån. För det första kan det vara svårt för forskaren att tolka och förstå 

innehållet och materialet i en studie som kräver särskilda angreppssätt för att lösa forskningsproblemet. 

För det andra kan författaren uttrycka sig på ett sådant sätt så att meningen blir otydlig för forskaren. 

Hermeneutiken spelar en omfattande roll inom den samhällsvetenskapliga disciplinen eftersom den 

studerar fenomen som beteendemönster, normer och värderingar. Därför passar även denna teoretiska 

utgångspunkt bra i studien, där normer och värderingar konstrueras genom individers egna tolkningar. 

 

”Dubbel Hermeneutik” innebär att forskaren tolkar en värld som är redan tolkad av människan. De 

tolkar sina egna och andras erfarenheter och även uppfattningen om den värld de lever i. För att vara 

mer specifik menas det att samhällsvetenskapen bidrar till att konstruera dessa fenomen genom 

tolkningar. Då människor spelar en medverkande roll genom sin egen tolkning av verkligheten måste 

forskaren stå i relation till den värld som redan är tolkad. För att forskaren ska kunna tolka materialet 

krävs det att han/hon har förförståelse om individernas tolkningssätt. Inom sociologin finns det två 

traditioner till att förhålla sig inom tolkning.  
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Den ena traditionen säger att man ska nonchalera individernas egna tolkningar på grund av att dessa ofta 

anses vara felaktiga. 

 

Vardagslivets idéer och begrepp ligger som en slöja mellan människorna och tingen i den egentliga världen. 

Den döljer hur världen egentligen ser ut. Forskaren måste därför försöka att frigöra sig från den. Sociologen 

bör därför- antingen när han bestämmer sin forsknings mål eller när han gör sina beviskedjor resolut avvisa 

användningen av begrepp som har sitt upphov utanför vetenskapen och som tjänar helt ovetenskapliga behov. 

Han måste frigöra sig från de felaktiga idéer som dominerar lekmannens intellekt” (Gilje & Grimen 2007).  

 

 Den andra traditionen menar istället att tolkningar ger handlingen en mening och att forskaren bygger 

sin forskning på individers skildringar. Det gäller att förstå tanken bakom sociala handlingen. 

 

”Sociologin är en vetenskap som är upptagen av tolkande förståelse av sociala handlingar och därmed av 

orsaksförklaringar till deras förlopp och verkningar” Man kan inte bortse från sådana förklaringar och 

tolkningar”(Gilje & Grimen 2007). 

 

 

2.2 Michel Foucaults diskursanalytiska teorier  

 

Michel Foucault är grundaren till diskursanalys där han utvecklade både teori och begrepp via empirisk 

forskning.  Foucaults förklarar:” Man kallar en mängd utsagor för diskurs i den mån de beror på samma 

diskursiva formation … den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd 

av existensvillkor” (Foucault 1972:133)( Winther& Philips 2000:19). 

 

Foucault uttrycker sig om kunskap och utsagor och förklarar att diskurser inte är alltid en reflektion av 

verkligheten. Sanningen går att förvränga med hjälp av olika diskurser. I sitt senare arbeten inom 

genealogi utvecklar han sin teori om kunskap och lägger till makt som en ny teori. Foucault ser inte 

maktutövning i relationer utan något som skapas i diskurser mellan individer. Foucaults utgångspunkter 

i språk som maktutövning fungerar som ett redskap i min analys för att förstå diskursen om Södertörns 

högskola. Sådan maktutövning antas ligga till grund för negativa och positiva konstruktioner av 

högskolan som återfinns i diskursen. Foucault anser att man aldrig uppnår den självklara sanningen, utan 

det finns en mängd sanningar inom texten och forskaren kan frambringa sanningen genom att analysera 

diskurser. Sanningen är skapad av maktsystem och man kan aldrig uppnå fullkomlig sanning. Genom 

analys och tolkning av diskurser kan man finna effekter av sanning som resulterar i sann eller falsk 

avspegling av verkligheten. Den sociala värld vi lever i förankras ur maktsystemet som i sin tur skapar 

relationer (Foucault 1993: 7-14). 
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Textanalys förknippas ofta med samhällsvetaren Foucault. Hans sätt att beskriva diskurser inriktar sig på 

människor som kontrolleras och behandlas av flera processer och utestängningsmekanismer. Han 

beskriver att makt växer i relationer mellan individer och därmed skapar både begränsningar och 

möjligheter. Språket är en sorts maktutövande faktor där individer med större auktoritet uttalar sig 

starkare än andra (Bergström & Boréus 2005).  

Exempelvis tidningsartiklar medför alltid ett budskap och ibland kan de vinkla det genom att framföra 

subjektiva åsikter men samtidigt vara objektiv. Det är en tolkningsfråga om tidningsartikeln är vinklad. 

Diskursen styr och påverkar samhället medan språket skapar handlingar. Foucaults tillvägagångssätt och 

teori är viktig del i fördjupningen. 

 

Diskursen om Södertörns högskola kan exemplifiera hur fenomen konstrueras i relation till en mer 

allmän samhällskontext där olika typer av maktutövning pågår. 

Genom att analysera diskursen kan jag som forskare analysera hur verklighet och sanning skapas, samt 

ifrågasätta bilden av verkligheten genom att påvisa hur den skapas av maktutövning (Winther& Philips, 

2000:19–21). 

 

Enligt diskursteorin skapas diskurs mellan människor (med olika maktpositioner), den speglar inte 

nödvändigtvis en sanning men konstruerar däremot den sanningen. Diskursteorin förenas med det 

verkliga sociala livet där maktstrukturer i samhället är aktuella i högsta grad – dessa bestämmer till stor 

del hur diskursen formas. Poängen med denna undersökning är att studera vilken sorts ”sanning” 

Södertörn högskola skapar och hur den speglas i den konstruerade diskursen. Det vill säga något som 

allmänheten uppfattar som sanning och som kan kopplas till olika maktpositioner i samhället. 

Södertörns högskola påverkar även diskursen på grund av att högskolan byggdes bland annat för att 

öppna möjligheter för studenter från icke-akademiska familjer med invandrarbakgrund att studera på 

hög nivå. 

Diskurs fungerar även ideologiskt där olika diskursiva texter medverkar till att forma olika 

maktförhållanden i samhällsgrupper, majoritets och minoritetsgrupper. Ideologin förankrar sig i 

Foucaults maktteori där något skapas produktivt mellan subjekt och agent. Diskursanalysen inriktar sig 

på diskursiva praktiker som formar olika samhällsbilder, sociala relationer och maktrelationer som jag 

kommer gå in djupare på i analysdelen (Winther & Phillips, 2000:69). 
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2.3 Socialkonstruktionism 

 

Författarna Winther och Philips (2000) förankrar sig i en socialkonstruktivistisk teoritradition där 

diskursanalys är en av flera aspekter. Teoritraditionen fungerar enligt författarna som ett ramverk som 

ska behandla nya teorier för att se samhället utifrån olika perspektiv. Här nedan presenteras deras fyra 

antaganden som redogör för hur människor kan uppfatta samhället utifrån ett samhällsperspektiv: 

 

 Det första definierar kunskap om världen och talar om för oss att vi inte skall se världen eller 

samhället som reflektioner av det verkliga livet och att vi inte kan utgå ifrån en objektiv 

verklighetssanning. Däremot ska vi kunna karakterisera och urskilja händelserna som sker i 

vardagslivet. Det verkliga livet upprätthålls genom individers kunskaper och kategorier av paradigm. 

Detta antagande förankras i människans språkuppfattning. 

 Det andra utger sig på att människor agerar utifrån händelser som har sin historiska grund, men detta 

förändras över tid och lag för att det är dynamiskt, alltså förändras människor agerande med tiden. 

Ett exempel är att den värld vi lever i nu konstrueras diskursivt. Vi påverkas av det som sägs runtom 

kring oss som i sin tur ger oss en livsuppfattning om det som har konstruerats diskursivt. Vi kan 

jämföra det med foruminläggen där inläggsförfattarna har blivit påverkade och uppfattar Södertörns 

högskola som det har diskuterats oberoende av sanningen. Diskursivt handlande och socialt 

handlande går hand i hand som därmed formar samhället. 

 Det tredje anvisar att uppfattningen om samhället formas och utvecklas i sociala interaktioner där 

individer inte har gemensamma åsikter om sanning vilket fungerar som en samhällskamp mellan 

individer för att utreda vad som är sanning respektive icke sanning. 

 Det sista förklarar om olika uppfattningar om världsbilder som individer delar som både är 

förekommande och otänkbara men som påverkar utförda handlingar i samhällen som leder till 

följder att ta itu med (Winther & Philips 2000:11–15). 

 

Socialkonstruktivismen ger en teoretisk grund till att förstå den skapta diskursen om Södertörns 

Högskola eftersom fördomar ger upphov till nya strukturer. Utsagorna påverkar tolkningen av 

högskolan. Det vill säga att nya strukturer som skapas inom den sociala sfären påverkar 

verklighetsuppfattningen på individnivå, ett mönster utan verklighetsförankring. De fyra grundstenarna 

som presenteras ovan ger mig som forskare en tydligare förståelse för påverkan av samhällsbilderna. 

Dessa antagande fungerar som en mall som jag stämmer av punktvis för att se hur diskursen etableras 

och får sin makt genom olika världsbilder. 



8 

 

 

2.4  Etablerade och Outsiders – en sociologisk studie om grannskapsproblem 
 

 

Elias Norbert & Scotsons (1999) bok fungerar som en mall i den här studien för att utreda om det finns 

liknande mönster. Studien handlar om ett bostadsområde i London vid namn Winston Parva där det 

råder maktförhållande mellan två grupper. Den ena är överordnad och dominant som har bott i området 

en längre tid och därmed tilldelats namnet ”Etablerade” och den andra gruppen är underordnad och ny i 

området och som kallas för ”Outsiders”.  Elias och Scotson (1999) studerar hur makt utövas emellan 

grupperna och försöker ta reda på maktskillnaders uppkomst med hjälp av olika metoder samt sina egna 

erfarenheter från Winston Parva. I Elias och Scotsons bok har den etablerade gruppen förtryckt och 

isolerat outsidergruppen från olika samhällsaktiviteter, såsom kyrka, föreningar, ungdomsgårdar och 

arbete och slutligen blev förtrycken till en etablerad sanning.  

 

En stark grupp med auktoritet kan påverka andra grupper och relationer mer till skillnad från grupper 

som saknar auktoritet. Den ”etablerade” gruppen i boken skapar diskurser om de utomstående och 

därmed förverkligas föreställningarna då det finns en stark gemenskap inom den etablerade gruppen. 

Det kan bero på starkare gemenskap och det enda man behöver göra är att hålla med argumenten. 

Utgångspunkten i Elias och Scotsons (1999) bok är att relationen emellan människor är viktig där 

relationskategorin inte innefattar individer emellan, utan grupper som modifierar olika maktutövningar 

emot varandra. Denna relationskategori som författaren tar upp kan vi även se i Flashbacksforum mellan 

grupper som har uppdelats genom olika åsikter som därmed ger uttryck för maktutövning i diskursen.  

Poängen i denna uppsats är att se vilka olika maktpositioner i samhället som diskussionen ger uttryck 

för. Det kan även modifieras utifrån diskursen som ger uttryck för språket som utövar makten och 

tilldelar olika maktpositioner till grupper av individer. Det finns olika grupper med olika status i 

samhället och Södertörns högskola har utgett sig för och uppfattas som en högskola för i viss mån en 

specifik grupp av människor – invandrare, studenter utan akademisk bakgrund, som anses vara från 

lägre samhällsklasser och därmed leder till en lägre status i längden. Utifrån diskussionen om Södertörns 

högskola kan man få en viss förståelse för maktpositioner mellan olika grupper och hur dessa uppfattas, 

används och konstrueras i den specifika diskursen som jag avser att studera. 

 

Vi kan även se ett samband mellan dessa två gruppen som återfinns i Elias och Scotsons bok i 

Flashbacksforum. Denna outsidergrupp som konstrueras i diskursen förverkligas i samhället. Diskursen 
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om Södertörns Högskola kan förstås i relation till hur etablerade grupper försöker med hjälp av 

diskursens makt utestänga vissa invandrargrupperingar på Södertörns högskola. 

Begrepp som maktutövande/skillnader, segregation kan möjligtvis komma att förklara en del av 

forskningsproblemet i detta arbete, eftersom Elias och Scotsons (1999)  undersökning om etablerade och 

outsiders anses vara funktionell i vardagliga sociala situationer. Därför ansåg jag att skolmiljön skulle 

vara en bra plats att undersöka. Boken hjälper mig som forskare att förstå hur makt konstrueras och 

upprätthålls på olika sätt i diskursens sfär. En bild har skapats av Södertörns högskola och syftet med 

den här uppsatsen är att försöka förklara orsakerna utifrån denna teori.  Boken ger en teoretisk bakgrund 

om hur vissa problem kan uppstå i relationer som inte besitter samma tillhörighet. Elias och Scotson 

använder sin bok som ett empiriskt handlingsmönster, där studien går att tillämpa i större kontexter för 

att identifiera sociala utestängningsmekanismer. 

 

2.5  Segregation/Integration   

Mikael Stigendals bok Sociala värden i olika sociala världar: Segregation och integration i storstaden 

(1999) hjälper oss att förstå det omdiskuterade begreppet, segregation och hur det uppstår i ett område. 

Författaren undersöker Malmös områden och försöker att förklara hur segregation uppstår, och hur 

segregation kan förstås genom ett integrationsperspektiv.  

Stigendal beskriver segregation utifrån sammankopplade sociala och geografiska skillnader där 

segregation uppstår när motsättningar upprätthålls via sociala relationer inom ett område. (Stigendal, 

1999:28–29). Stigendal tar upp olika former av skillnader som ger upphov till segregation och talar om 

för läsaren att utgångspunkten ligger i olikheterna i ett samhälle. Diskursen som jag analyserar omfattar 

olikheter som uppstår utifrån skillnaderna mellan olika grupper i ett segregerat område som kan stärka 

dessa skillnader.  Stigendal tar reda på hur ett industrisamhälle har omvandlats till ett segregerat 

samhälle med farliga områden som mäter hög kriminalitet som ger en avskräckande intryck. Utifrån 

olikheter i ett område både sociala och geografiska förekommer det segregation. 

Segregationsperspektivet är en av faktorerna som etablerade diskursen på Flashbacksforum.  Stigendal 

förklarar segregationsbegreppet genom att beskriva olika situationer både rumsligt, demografiskt, 

ekonomiskt och kulturellt. Den kulturella faktorn kan jag använda i min studie. Segregation är en viktig 

del av min studie genom att jag karakteriserar mönster som visar sig i forumet över Södertörns högskola 

som tyder på segregation (Stigendal, 1999:30ff). 

 

Flemingsberg är ett igenkänt segregerat invandrartätområde med hög arbetslöshet. Jag vill ta reda på hur 

högskolan förknippas med Stigendals segregationsbegrepp. Kritiken och diskursen gentemot Södertörns 
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högskola tog sin start när skolan byggdes klart. Stigendal påminner oss om att alla människor är olika 

och därifrån uppkommer dessa olikheter som präglar vår värld, men det är utifrån människans likheter vi 

märker att det finns olikheter (Stigendal, 1999:97). Utifrån dessa olikheter både, sociala och 

geografiska, förekommer segregation. Segregation är även ett negativt laddat ord där många människor 

väljer att ta avstånd ifrån.  Stigendal förklarar i boken att segregation oftast förknippas med kriminalitet, 

svårigheter, icke integrerade invandrare. 

3. Metod 
 

I följande kapitel beskriver vilka metoder som jag använder för att lösa forskningsproblemet samt hur 

jag har går tillväga under processens steg mot en färdig uppsats. Jag skall även beskriva valda metoder 

samt motivera varför jag valde dessa framför andra metoder. Empirin till min studie utgörs dels utav 

inläggen på internetbaserade Flashbacksforum och dels av två tidningsartiklar från Svenska dagbladet.  

 

För att kunna närma mig forskningsproblemet utgår jag ifrån den kvalitativa metoden, eftersom syftet 

med studien är att få en djupare förståelse för det problem jag studerar. Genom en djupare insikt i 

forskningsobjektet kan jag få en bättre bild av situationen. Därefter sammankopplar jag diskursen med 

den verkliga samhällsbilden, för att placera diskursen i större samhällskontext 

 

Det finns två tillvägagångssätt inom en forskning, induktivt och deduktivt det vill säga att arbeta 

teoridrivet eller materialdrivet. Denna studie kan enbart inte placeras i den ena eller den andra ansatsen 

utan jag arbetar både teoridrivet och materialdrivet. Att tillämpa växelspel mellan empiri och teori 

innebär en möjlighet för forskaren att nå perfektion och dessutom kan empirin bli fullständig om 

tidsramen tillåter (Olofsson 2005).   Att använda båda metoderna ökar chansen för en mer lyckad studie. 

Jag anser att båda metoderna fungerar bäst i kombination med varandra för att ge en djupare inblick i 

forskningsfrågan. Målet med metoden är att systematisera textinnehållet i avsedda texter för djupare 

analys (Esaiason, 2007). Esaiason förklarar att systematisera undersökningar är en god teknik för att 

lyfta fram och begripliggöra det väsentliga i texten.  

3.1 Diskursanalys som metod 

Diskursanalys hamnar inom facket för den kritiskt granskande varianten av textanalys men som Göran 

Bergström och Kristina Boréus skriver i boken Textens mening och makt (2005). Det finns inte en given 

mall för diskursanalysens utformning och det är upp till forskaren själv att hitta ett sätt som passar 

analysen. Det som utmärker diskursanalyser är dess intresse för maktförhållanden men även att språket 

är med och formar verkligheten (Esaiasson, 2007).  
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Det dolda budskapet i texten bör analyseras för en djupare förståelse.  I nästan varje argumentation finns 

det ett dolt påstående och genom en stark kontextkännedom kan man uttolka textens innebörd. Dolda 

meningarna kan skrivas med en viss avsikt för att ”förändra” sanningen eller budskapet. Ett exempel är 

hur rollen lämpar sig för tränade personer men där alla sökande mottas. Den dolda meningen tyder på 

att rollen endast riktar sig mot människor som har en god fysik och det är de som kommer bli antagna, i 

stort sett (Bergström & Boréus 2005:116–118). 

Man bör kunna översätta påstående och argument till premisser, men en viss överensstämmelse skall 

finnas emellan, så texten inte blir för omgjord och tappar fästet från ursprungliga argumentet.  

Det ska även finnas en hållbarhet i det omformulerande påståendet från argumenten . Fokus ska ligga på 

hållbarheten i ett argument samt att påståendet skall vara relevant för sammanhanget. Ett exempel är ” 

det är sent”, den hållbara tesen för den meningen skulle vara, ”dags att sova nu”, eller, ”vi bör gå hem 

nu”. De formulerade påståenden är relevanta och har en koppling till argumenten. Det är även en 

premiss som binder samman argument och påstående och premissen skall ha en högre grad av hållbarhet 

vilket leder till att argumenten blir lika hållbart. Vi kan förstå att premissen är avgörande för 

hållbarheten och det formulerande påståendet. Premissen för ”det är sent” skulle kunna vara, ”Klockan 

är mycket vi borde gå hem nu innan det blir alltför sent.” Och i sin tur blir ovanstående påstående 

hållbart då premissen stödjer testen (Bergström & Boréus 2005:134–140). 

För att kunna studera materialet från Internetforumet Flashback analyserade jag forumets språk för att 

finna språkliga mönster och underliggande innebörder. Med hjälp av diskursanalysen fann jag 

maktstrukturer och kunde binda språket med en handling. I diskursen är språket ett verktyg och makt är 

nyckelordet som upprätthålls av språket.  Språket är inte en reflektion av verkligheten utan en mekanism 

som formar utsagorna. 

 

Det är viktigt att fundera kring ett antal punkter innan man påbörjar en diskursanalys: 

 

1. Vad är det för slags talhandling? Är det en satir, nyhetsrapport eller en debattartikel? 

2. Tolka texten utifrån skribentens språkanvändning och ståndpunkter samt undersöka vilka 

argumentationer som framförs. 

3. Kontextkännedom, bidrar med att tolka, finna det som är dolt under ytan. 

 

Diskursanalysen är komplex och man bör ha en god kännedom för att undvika feltolkningar.  

För att identifiera mönstret i texten bör man läsa den flera gånger, vilket jag gjorde. Tolkningssektionen 

är en viktig del av textanalysen som inte kan undgås. Tolkningsprocessen kan vara komplex beroende på 
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vilka inriktningar man använder sig av, argumentations analys, ide analys eller innehållsanalys 

(Bergström & Boreus 2005:23ff). Det är även viktigt att hitta syftet i texten, vad vill personen sända ut 

för budskap? I tolkningsprocessen finns det fem viktiga grundprinciper att följa: Texten, det sociala 

sammanhanget, avsändare (Individ eller grupp), mottagare (målgruppen som riktas emot, uttolkare (även 

en mottagare, men en som analyserar texten och tolkar på ett annat sätt). Utifrån vägledda premisser kan 

jag särskilja textens olika innebörder och därmed dela upp forumsdiskussionen i tre kategorier, positivt, 

negativt och neutralt. De ovanstående fem grundprinciperna underlättar analysen. Genom att välja ut 

”viktiga” påståenden för analysen som framträder i hela forumsdiskussionen för att se vilka 

argumentationer som håller längst, om det är positiva, negativa eller neutrala. En språkanalys utförs på 

citaten för att se hur språket brukas för att se vilka reaktioner de får. Jag undersökte även 

affinetetsgraden i de olika kategorierna. Affinetet i orden påvisar trovärdighet i diskursen för 

mottagaren. Utifrån kategorierna identifierade jag ord som, verkar och är för att se vilken sorts 

modalitet texten utgår ifrån. Därefter sammanställde jag diskursens konstruktion och riktning. Den 

tematiska analysen som jag kommer berätta utförligare om bidrar till min analys på ett effektivt sätt. 

3.2 Tematisk analys  
 

Tematisk analys utgår ifrån att tematisera och bryta ner råmaterialet till mindre delar för att finna 

sammanhängande och tydliga teman och därefter skapa koder. Tematisk analys handlar främst om att 

finna mönster i en slumpmässig text som inte är synlig för andra forskare. Kodningsprocessen är därför 

en tolkningsfråga där de teman som forskare uppfattar är kanske inte lika uppenbar för andra forskare. 

Det är därför avgörande i forskarens beslut att vara så tydlig som möjligt. En viktig sak att tänka på 

innan man kodar råmaterialet är att vara tålmodig och analysera materialet flera gånger, då till en början 

kan verka ointressant kan sedan leda till analys av koder, vilket är grundläggande för hela 

tolkningsprocessen (Boyatziz 1998). Teman som jag upptäckte var Integration, Utseende, Miljö, och 

till dessa kategorier delade jag upp i två delar där den ena var positiva synpunkter som innefattade, 

mångkulturellt, skolmiljön, socialt och stämningen. De negativa synpunkterna var; Omringande miljön, 

dålig status, ghetto, invandrare, fusk och vackra tjejer. Jag kom fram till detta genom att räkna ur 

råmaterialet vilka ord som förekommer mest i texten och om det var positivt eller negativt utmärkte jag 

från sammanhanget i hela texten.  

 

Jag påbörjade den tematiska analysen genom att gå igenom det råmaterial jag hade till hands, alltså de 

inlägg som låg ute på forumet Flashback. Det första jag gjorde var att läsa igenom alla inlägg och de 

som inte hade någon direkt anknytning till Södertörns Högskola avskalade jag direkt. Därefter försökte 
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jag finna sammanhängande teman. Boyatziz (1998) beskriver ett tema som ett mönster som man finner i 

materialet som till det minimala kan beskriva observationerna och till det maximala synliggör vissa 

aspekter av fenomenet.  Teman som jag upptäckte förenklade att bryta ner materialet ännu en gång då 

jag tydligare kunde se vilka inlägg som hörde ihop. Efter den andra nedbrytningen var materialet mer 

begränsat och specificerat. Boyatziz påpekar även att ett tema kan både upptäckas induktivt i 

råmaterialet eller deduktivt utifrån teorier och tidigare forskning.  

Enligt Boyatziz 1998) finns det två typer av innehållsanalys, varav den ena är latent det vill säga dolt 

under ytan och den andra är manifest, tydligt och förekommande. Innehållet i det forum jag har 

undersökt är manifest då individerna är frispråkiga och ett tydligt budskap framgår. Men det finns även 

latenta innehåll, där budskapet är dolt i texten.  

 

Utifrån de övergripande teman som jag upptäckte kunde jag inleda kodningsprocessen och skapa 

kategorier med koder. Genom att finna teman och genom kategorisering av inläggen på forumet kunde 

jag lyfta fram kärnan och huvudpoängen i materialet. De citat som jag ansåg representativa för hela 

forumet och uttryck som hade belägg i viss utsträckning framhävde jag som mest. 

Den kvalitativ textanalys som jag har valt är för att analysera inläggen på forumet är till för att fånga in 

helheten i texten och finna det som är dolt under ytan.  Detta kan man göra när man vill finna vissa saker 

i texten som är viktiga. Utifrån texten kan man se om man hittar uttryck för en specifik värdering inom 

maktrelationer. 

Här går man in på innehållet och ifrågasätter varför den är skrivet på det sättet och vilka ord är viktiga 

att poängtera för analysen.  

 

3.3 Material 
 

Min empiri består av en analys av Flashbacks forum samt två artiklar från Svenska dagbladet. Metoden 

skall hjälpa mig att besvara mina frågeställningar och nå mitt syfte som är beskriva gestaltningen av 

Södertörns högskola.  Materialurvalet bör göras i relation till forskningsproblemet (Bergström & Boréus 

2005:85). Jag valde artiklar som härrör från mitt syfte och forskningsfråga nämligen gestaltningen av 

Södertörn högskola. Frågan har en bred inriktning eftersom det omfattar stora delar och aspekter av 

Södertörn högskola och på så vis finner jag ett stort urval gällande artiklarna. Flashbacksforum är en av 

Sveriges mest kända forum och detta är ett forum har pågått i åratal, ingen annat forum har varit lika 

omdebatterat och långvarigt och var därför mer intressant för mig att analysera.  
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Anledningen till att använda sig av diskursanalys är att man jag vill hitta vissa uttryck och värderingar 

som visar på maktförhållanden. Fokus ligger även på språket och kring varför det står som det gör. Att 

studera ett Internet forum blir komplext på grund av att det används ett öppet och fritt språk i jämförelse 

med en tidningsartikel. Däremot blir det enklare att se vissa maktstrukturer och auktoritet som utmärks 

genom att den personen får ordet längst och många anhängare som delar samma uppfattning som i sin 

tur blir en viktig röst i den större samhällsdebatten. Inläggen är känslofyllda genom att uttala och 

beskriva orden på ett vulgärt sätt, eller att skriva med fetstil och upprepade uppropstecken. Det gäller att 

hitta betydelsefulla meningar i materialet, vad som betonas i texten, om det skrivs med fetstil, 

uppropstecken, finns det bilder, metaforer, upprepningar etc. Den handlar om vilka argument som läggs 

fram och låter mest trovärdigt och har belägg för orden blir även mer intressant att lyssna på, den 

personen får mest ordet och tas upp mer i samhällsdebatten. Som i sin tur speglar samhällsdebatten. 

Att studera tidningsartiklar kan man utgå från att en text alltid är subjektiv men den som skriver för en 

tidning är ju också representant för tidningen vilket innebär en del begränsningar för vad som kan 

skrivas. Till skillnad mot forumet är inte skribenten anonym vilket också innebär andra förutsättningar 

för vad som kan tryckas. Skribenten uppgift är tilltala en viss målgrupp och har en bredare läsarkrets. 

Man kan även titta på rubriken, och få ett nys om vad den skall förmedla, hur texten är konstruerad och 

vilka aktörer som ingår i texten. 

 

De valda artiklarna mäter inte det jag vill mäta och säger inget generellt om den skapta diskursen som 

jag analyserar, vilket besvarar inte min frågeställning men ger mig en helhetsbild om studien som 

förenklar att analysera forumet vid jämförelse av konkreta texter som tidningsartiklar. 

Det första inlägget på Flashback kunde spåras tillbaka till 2005 och senaste inlägget skrevs till slutet på 

2010. Åsiktsutbytet har alltså pågått i hela fem år, vilket väckte mitt intresse ännu mer.   

 

3.4 Bearbetning 
 

Jag utförde en tematisk analys av Flashbacksforum där Boyatziz (1998) vägleder att man ska bryta ner 

materialet för att avskala och få fram kärnan i texten. Jag började med att gå igenom och bearbeta 

forumet från årtalen 2005 till 2010. Jag valde de foruminlägg som det diskuterats mest omkring samt de 

som hade satt sina spår under forum perioden. Under bearbetningsprocessen försökte jag vara mångsidig 

och ta fram alla olika känslor som framläggs från ett objektiv perspektiv. Jag markerade stycken av citat 

i foruminläggen och därifrån strök jag över ord som förekom mest och räknade upp hur många gånger 

de tas upp i inläggen. Jag delade in gruppen i tre olika grupper, positiva, negativa och neutrala och 
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gjorde jämförelser emellan dem för att se vilken grupp som dominerade i forumsinläggen under den 

valda perioden. Jag valde även ut positiva respektive negativa ord som uttrycktes på forumet och 

räknade upp ord som förekom mest i de olika kategorierna för att ta reda på vilka ord som var i 

majoritet. Jag markerade även viktiga samtalscitat och letade efter mönster i diskursens uppbyggnad och 

hur personerna argumenterade för att få samtalet glödande under så många år. Tematisk analys handlar 

mycket om att förenkla och förtydliga. Jag förenklade processen genom att reducera till fem år av 

forumsinläggen. Inläggen på över 20 sidor reducerades ner till fem sidor Word dokument gällande det 

som rörde Södertörns högskola. De positiva synpunkterna markerades med grönt och de negativa 

markerades med rött medan neutrala synpunkter markerades i blåfärg. De mest centrala kategorierna 

som jag identifierade var fusk, dålig status, utomstående och skolmiljö. Internetforum är dock inte alltid 

lätt att analysera för det kan finnas mycket som är irrelevant för studien och avskalning bör ske i flera 

processer för att få fram det viktigaste.  

 

Som urval valde jag att ta med två tidningsartiklar. Därför söktes information från en av Sveriges största 

dagstidningar, Svenska Dagbladet. Det sökord jag använde var ”Södertörns Högskola” och jag 

begränsade datumet för artiklarna för den period som forumsdiskussionen har pågått, 2005-2010. Därpå 

gjorde jag ett strategiskt urval för att välja ut två lämpliga artiklar för denna studie. Det strategiska 

urvalet gick ut på att finna bredd i studien för att kunna upptäcka olika aspekter. Men även för att erhålla 

en bättre förståelse av forskningsproblemet. Val av forum var inte så många och Flashback hade mest 

träffar på Google. Jag valde Flashback forumet för att den var nära till hands och mest omdiskuterat. 

Vilket kändes relevant källa att analysera. Jag utförde ett bekvämlighetsurval gällande forumet. Fördelen 

med forumet var att det var öppet och fritt för alla att kommentera och dela med sig av sina åsikter. 

Detta ledde till att forumsinläggen reflekterade en större kontext som därmed fångade diskursen. 

Forumet var väldigt uttrycksfullt vilket i sin tur kändes mest naturligt att utföra en texttolkning av för 

bättre förståelse av diskursen.  Jag utgick både ifrån diskursanalys och ifrån tematisk analys som metod 

på Flashbacksforum, men jag utförde endast diskursanalys på tidningsartiklarna för vidare tolkning. 

Anledningen till att enbart en metod användes på tidningsartiklarna var för att artiklarnas underliggande 

budskap var redan tydliga i sig och behövde därför inte kodas om. Med andra ord, i tidningsartiklarna 

användes inte lika många komplexa begreppsbyggnader som i forumet. 

 

Efter att jag valt ut tidningsartiklarna från SvD hemsida, ”Ge Södertörns Högskola en ärlig chans att 

växa” och ”Högskolefusk ökar- Södertörn storsatsar” läste jag genom texterna flera gånger för att finna 

specifika mönster och budskap. Jag började med att titta på rubriken för de både artiklarna och såg att de 

hade tydliga budskap. Jag letade efter bilder som jag upptäckte inte fanns med i artiklarna vilket 
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påverkade min diskurstolkning.  Jag undersökte artiklarnas målgrupp, vem mottagaren var, artikelns 

syfte, hur den var vinklad och om den var positiv eller negativt värdeladdat. Val av tidningsartiklar 

berodde på att jag ville ha en förstärkning till internetforumet och för att bredda studien. 

 

Utifrån Foucaults tillvägagångssätt om diskursanalys identifierar jag diskursiva mönster i språket som 

används i både tidningsartiklarna och forumet. Första steget i bearbetningsprocessen var att läsa igenom 

det valda materialet. Jag tittade även efter textens uppbyggnad, rent språkligt och om det förekom 

upprepningar som var relevanta för studiens resultat. För att genomföra diskursanalysen utgick jag ifrån 

två grammatiska grundstenar, inom lingvistiken nämligen transitivitet och modalitet. Begreppet 

modalitet klargör styrkan i texten genom att använda ord som, jag tror, kanske, och lite, dessa ord 

fördröjer betoningen i texten och pekar på en låg affinitet i påståendet, medan ord som, jag är, förstärker 

texten och framför ett annorlunda budskap mot det tidigare. Ett exempel kan vara ”rökning kan döda” 

eller ”rökning dödar”. På så sätt modererar man sina påståenden, detta kallas för hedge. Medias olika 

sätt att moderera ord underbygger deras auktoritet i språkbruket. En auktoritet som därmed påverkar 

läsaren. Transivitetbegreppet inriktar sig på olika händelser som sammanfogar med subjekt och objekt. 

Detta begrepp talar om för oss att man kan skriva en text men utelämna det viktigaste för att förmildra 

betoningen på texten, exempelvis, ”Igår sköts 50 personer till döds” Här avslöjas inte personen, agenten 

som ligger bakom dådet och tolkningen av texten blir annorlunda för läsaren vilket påverkar 

verklighetsbilden (Winther & Philips 2000:87–89). Transitivitet har tre grundstenar som man kan 

använda som hjälpmedel för att analysera nämligen: deltagare, processer och omständighet. Deltagare 

uppdelas i agenter och mottagare där agenten utför en handling och mottagaren blir påverkad av den 

utförda handlingen.  Processer kan både vare en handling som utförs medvetet och en händelse som sker 

i samhället en förändring som sker utan att någon orsakar det. Omständighet är grundstenen som 

påverkar tid och plats. Alla dessa begrepp om modalitet och transitivitet samt dess grundstenar 

fungerade som ett redskap för mig att förstå hur diskursen konstrueras (Bergström & Boréus, 2005:281–

285). 

 

Jag började med att analysera forumet genom att läsa genom några gånger och se vilka mönster som 

uppkommer i språket, vem som har auktoriteten genom att utöva språket på ett speciellt sätt. Enligt 

Bergström & Boréus (2005) bör man lära känna texten från början åtminstone delar av texten för att 

kunna sätta in den i olika sociala sammanhang.  Jag valde att analysera två artiklar för jag kände att det 

räckte för att nå mättnadspunkten. Jag började med artikeln som hade en positiv syn om högskolan och 

fortsatte med den som hade en mindre positiv syn. Båda artiklarna är elektroniska och tagna från en 

välkänd hemsida. Det finns inga speciella riktlinjer eller analysverktyg för forskarens tillvägagångssätt 
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inom diskursanalys, därmed är forskaren fri att tolka på sitt eget sätt och utveckla sina egna tekniker för 

att genomföra diskursanalysen (Bergström& Boréus, 2005). 

 

Hermeneutiken fick mina personliga värderingar att spela en viss roll i analysen som förenklade 

analysen där jag fick mina kunskaper bekräftade och mina tidigare erfarenheter fungerade som ett 

hjälpmedel för att uttolka en text. Min roll som forskare är inte att döma eller argumentera för en 

tolkning utan vara medveten om textens ursprung och min egen ståndpunkt. Att analysera ett 

forskningsproblem utan förutfattade meningar är en omöjlighet och därmed är det accepterat för 

forskaren att ha fördomar innan studien så länge det inte påverkar resultaten. Jag hade givetvis 

förutfattade meningar innan jag började analysera materialet. Jag hade vetskapen om att en diskurs 

pågick om högskolan men inte personligen upplevt att en negativ kritik är riktat mot vissa grupper av 

studenter eller om höga andelen fusk. Den allmänna diskursen har blivit mångas sanning och kan leda 

till att man tror på det man ser och hör även fast det kanske inte är en sanning (Bergström & Boréus, 

2005).  

 

3.5 Validitet och generaliserbarhet 
 

Att mäta validitet inom diskursanalys handlar främst om huruvida det insamlade materialet besvarar 

frågeställningarna eller inte, det är även relevant att finna ett visst sammanhang och se om studien har 

funnit nya förklaringar och tillfört något nytt till analysen. Min främsta uppgift i denna studie var att 

utföra en diskursanalys genom att tolka texter. Genom att visa tydlighet i tolkningsprocessen ökar 

validiteten, vilket jag uppfyller gällande tematiska analysen genom att bryta ner och presentera de 

kodningarna jag har utfört och därefter kategoriserat. Eftersom jag har två sorter empiriska material kan 

jag medge att tidningsartiklarna inte motsvarade mitt syfte som jag hade tänkt mig från början. Utan det 

gav mig en allmän uppfattning om högskolan och gick inte in på djupet genom att besvara mina 

frågeställningar. Den främsta nackdelen med artiklarna var att de inte fångade den allmänna diskursen 

om högskolan på samma sätt som jag förväntade mig. Fördelen med artiklarna var arr de bidrog med 

bakgrundsfakta och bekräftade vissa forumsinlägg som i sin tur gjorde det enklare för mig att tolka och 

utse forskningsproblemet och orsaker till diskursens uppkomst, vilket förenklade texttolkningen vid en 

starkare kontextkännedom. För att nå en stark validitet bör syftet och materialet vara besläktat 

(Winther& Philips, 2000:120–123). 

 

Validitetsproblem är välkänt inom tolkningsanalyser; att kunna tolka och nå den rätta argumentationen 

kan vara svårt att uppnå inom studier. Intersubjektiviteten kan brista ofta inom texttolkning, bästa sättet 
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är att ge förklaringar till texttolkningarna man utför (Bergström & Boréus, 2005:142). Det är upp till 

mig som forskare att förklara sammankopplingen mellan olika citat och analys för att ge en tydlig 

tolkning med samma innebörd av argument. Artiklarna och forumsinläggen var mina analysenheter.  

 

Att utveckla sina mätinstrument bidrar till en bättre intersubjektivitet. Genom att ha noggranna 

motiveringar hjälper även andra forskare att utföra undersökningen med samma resultat.  

 

Utifrån valda teoretiska utgångspunkterna har jag operationaliserat indikatorer för tydligare förståelse 

därmed anser jag att det ledde till en starkare validitet.  Texttolkningarna som jag utförde skulle mäta 

den stora helheten av den allmänna diskursen. Forumet har gett ett representativt intryck från den 

allmänna stora diskursen där alla åsikter diskuteras och spekulerats om argumentationerna som uttryckts 

för högskolan. I forumet framförts olika påståenden och argument och det är upp till mig som forskare 

att tolka dessa påståenden för att mäta samhällsdiskursen. Jag har förtydligat mina begrepp och förklarat 

hur mina teoretiska utgångspunkter kan hjälpa mig att nå mitt resultat. Min uppgift som forskare har 

även varit att kunna förklara diskursen i sociala sammanhang då tolkningar kan vara svåråtkomliga och 

tvetydiga vilket kan sänka validiteten där återigen är bör tolkningar förklaras tydligt (Begström & 

Boréus, 2005:353). 

 

 

Jag utförde även ett kodschema på Flashbacksforum, en så kallad tematisk analys där jag kodade 

materialet för vidare tolkning och resultat. Genom att analysera och tolka det som är dolt har jag mätt 

det jag vill mäta i relation till mitt syfte. Jag har försökt att inta en objektiv roll från början till slutet men 

eftersom jag studerar på högskolan har jag har blivit färgad av mina personliga värderingar som har 

påverkat vissa frågor. I den diskursanalytiska världen är det svårt att betrakta diskursen enbart som den 

än. Jag som forskare befinner mig i samma situation och därför är det viktigt att kunna ta ett steg bakåt 

och inte hamna centralt i diskursen för att kunna få en övergripande bild istället för att påverkas av den 

konstruerade verkligheten som skapas av diskurser. Jag har försökt visa min tydlighet genom att även 

koppla citaten till olika teoretiska utgångspunkterna som jag har undersökt för att kunna framlägga hur 

den diskursen har skapats samt fått sitt ursprung. 

 

Om jag skulle ha valt ett annorlunda material hade jag kunnat endast utgå från tidningsartiklar samt att 

jämföra med olika dagstidningar för bredare inblick av gestaltningen, eller endast använda forumet som 

min analysenhet. Men på grund av tidsbrist valde jag att fortsätta på det spåret jag började på. 

Negativa aspekter som förekom under studien var att det var svårt at tolka med ett objektivt perspektiv 

genom att hålla en röd tråd genom resultaten och analysen. Flashback är ett öppet forum för anonyma 
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individer som kan skriva fritt till varandra och detta kan innebära att det begränsar sig till en viss typ av 

människor som använder forumet. Även då kan de uttrycka sina egna åsikter och värderingar varav 

många av åsikterna kan vara föreställningar och fördomar. Det kan vara svårt att generalisera denna 

specifika diskussion till sådant fenomen som högskolor som analysen riktar sig emot. Analysen studerar 

det som är unikt för den mer allmänna diskursen om Södertörns Högskola. 

Jag anser att jag har hittat relevanta källor som har framdrivit min studie samt fångat diskursen men 

samtidigt har det funnits problem med insamling av materialet. Det var svårt att hitta passande artiklar 

som skulle mäta det avsedda för studien, men forumet uppfyllde mina kriterier och gav det resultat som 

jag sökte efter.  Tidningsartiklarna såg jag däremot som en bra kontrast till frispråkigheten på forumet 

och något som kunde hjälpa mig att få en bredare överblick av synen på högskolan. 

Jag har försökt presentera en generell bild på Södertörns högskola men eftersom jag studerar på 

högskolan finns det en risk att mina egna åsikter har påverkat resultatet. Men samtidigt är jag medveten 

om fördomarna vilket har lett till att jag ansträngt mig mer för att studera utifrån ett objektivt perspektiv. 

 

4 Analys och Resultat 
 

Under kapitlet ”Analys och Resultat” skall jag använda mig av de olika metoderna jag har beskrivit och 

här presenterar jag vad har kommit fram till utifrån frågeställningarna. Jag presenterar även utdrag ur de 

olika forumsinläggen.  

4.1  Flashback forum 
 

Efter en genomförd tematisk analys av internetforumet Flashback uppenbarade sig ett par genomgående 

teman som jag relaterade till hela materialet. Jag har kodat materialet och varje kodning har 

underkategorier. Dessa var integration, utseende och miljö. 

Jag kom fram till negativt värdeladdat ord som fusk, invandrare, dålig status, vackra tjejer och ghetto. 

Dessa ord förekom fjorton gånger medan positivt värdeladdade ord som mångkulturellt, stämning, 

socialt, skol miljö förekom sex gånger. Vilket resulterar i att de negativa orden dominerar i forumet. Det 

påvisar vilka teman som är mest förekommande. Genom att ta ut olika utdrag och tolka delar av 

kontexten får jag förståelse för helheten. Genom den förförståelse jag har för diskursen gör jag mina 

tolkningar. Hermeneutikens grundare Hans-Georg Gadamer betonar att utan fördomar är vi inte kapabla 

till att tolka en text (Bergström & Boréus, 2005:25). 
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Jag kategoriserar utdragen beroende på deras värdeladdning: positiva, neutrala eller negativa och 

därefter kopplar samman med kodningar. Därmed vet jag vilka ord som förknippas med vilka 

påståenden. 

 

Forumsinlägg: 

 

Själv har jag också pluggar på både Sh och Su. Föredrar södetörn då det är en trivsamare och bättre 

samanhållen miljö där. Tycker dessutom att jag fått djupare teoretiska kunskaper av att läsa där jämfört med 

vad jag fick ut på universitetet. 

Jag tycker även att lärarna på sh har varit mycket mer engagerade än på su där jag läser nu. 

 

Här kan vi se att det första stycket börjar med en jämförelse mellan Stockholms universitet och 

Södertörns högskola. Personen föredrar Södertörns högskola på grund av att det finns bättre lärare och 

bättre teoretiska kunskaper på Södertörns högskola. Inlägget exemplifierar skolmiljön som något 

positivt och höjer skolans status genom att främja det i positiva ordalag.  

 

Inlägg: 

- Jag pluggar i Södertörn för att det ger en mycket bättre utbildning än Stockholms universitet och Uppsala 

universitet(jag har läst två år på båda universiteten och ett år i Södertörn). Jag har bra betyg och höga ambitioner, så 

jag är ganska kräsen. Lärarna är handplockade, bättre och piggare, det är fler lektioner (på universiteten brukade jag 

ha en lektion i veckan), lokalerna är fräschare (biblioteket ser ut som hämtad ut en science fiction-serie) och man kan 

inte se röken av de oengagerade akademiska stofillärarna med dödslängtan som ofta förpestar 

universitetsutbildningarna. 

 

 

- Läste ett par kurser på södertörn förut, tycker att stämningen på skolan är bra mycket bättre och mysigare än vad den 

är på kth och stockholms universitet. Biblioteket är också riktigt bra. 

- Läser Engelska på Södertörns Högskola och tycker att det är en fantastisk skola, med trevlig stämning, fräscha 

lokaler och där lärarna faktiskt är extremt pedagogiska och hjälpsamma – även efter lektionen är slut. 

 

- Jag hade gått där själv ifall jag inte kom in på en närmare skola (SU). Södertörns ligger näst närmast och hade tredje 

bäst efterexamens statistiker (kvalificerat jobb/lön) i Sverige, Ett annat plus för SH är att de ligger ocentralt och är en 

ganska ny skola vilket gör att de har något lägre intagningspoäng än äldre/centralare skolor just nu. 

 

Det här andra stycket som består av tre inlägg jämför Södertörns högskola med två kända universitet i 

Sverige och påpekar att studenter som går på Södertörns högskola får bra jobb efter studierna. Dessa 

utsagor skiljer sig från det vi har fått höra innan om att de är studieovana studenter som söker sig till 

Södertörns högskola.  Här tar personerna upp de positiva aspekterna som jag har delat in i; skolmiljö och 

stämning. Inlägget beskriver även negativa aspekter som fusk men försvarar Södertörns högskola genom 

att tala om att skolan prioriterar insatser som syftar till att minska fusket till skillnad från andra 

högskolor och universitet. Vilket tyder på att Södertörns högskola har motiverat att förbättra högskolan 

och sitt rykte. 
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Den andra gruppen bestod av personer som hyser negativa åsikter gentemot Södertörns högskola genom 

att ha fokus på den höga andelen av invandrare med låg kompetens. Vilket porträtteras genom följande 

tre utsagor:  

 

Det finns riktigt många idioter och blattar på Södertörn, annars är det en bra skola. Men har man otur så kan 

man hamna i riktigt dåliga seminariegrupper med parasiter som bara försöker utnyttja din kompetens. Ibland 

känns det tyväär som gymnasiet igen när man tvingas arbeta med massa oseriösa kukhuvuden/inavlade 

blattejävlar. 

 

SH är ett förtäckt AMS projekt för att arbetslösa invandrare och allmänna slöhögar skall kunna bli arbetslösa 

invandrare och slöhögar med akademisk examen 

Alla gamla beauty queen som bara söp och sket i skolan men nu vill få lite ordning går där. Finns sanslöst 

många snygga tjejer. 

 

Och visst är skolan en c-skola. Enormt mycket fusk samt extremt många Ign delas ut efter tentorna där kan jag 

säga. 

 

– ”. Studenter får stryk när man klampar in i förorten oanmäld, nu har jue Flemingsberg, normaliserats pågrund 

av ökad polisnärvaro pågrund av detta ”sostifikerade högaktningsfulla lärosäte”. 

 

 

Eftersom majoriteten av utsagorna är negativa valde jag de som var representativa för den negativa 

gruppen. Redan efter första inlägget märkte jag att oenigheterna kring högskolan som pågått ett tag och 

skapat en förvrängd bild av högskolan. Det talas om att det går många ”obehagliga”,”idioter”,” blattar” 

på högskolan och dessa anses vara okunniga. Samtidigt riktas fokus på fuskande studenter. Sista 

inlägget kan jag koppla till Stigendal teori om segregation där författarens studie beskriver en form av 

rädsla som väcks inför segregerade områden. Detta har också skett på Södertörns högskola där man inte 

bara kritiserar eller uttalar sitt ogillande kring invandrare utan man uttrycker en rädsla för området där 

man riskerar att få ”stryk, som det beskrivs i inlägget. Denna form av rädsla har sitt ursprung i de 

segregationsproblem som existerar i samhället. Den generaliserade bild som Flashbacks forum målat 

upp om området påverkar gestaltningen av samhällsbilden genom den information som ges. Detta ger en 

utgångspunkt för undersökningen.  

 

Den tredje gruppen består av de personer som har neutrala åsikter och som varken argumenterar för eller 

emot Södertörn högskola. Men även den neutrala gruppen har inslag av både positiva och negativa 

aspekter som lyfts fram i texten. 

 

Har ingenting direkt negativt att säga om högskolan undervisningsmässigt, mer än att det är en hel del 

invandrare vilket tyväär sänker skolans status. Ett svenskare Södertörn skulle nog kunna få skolan att höja sig 

ett snäpp statusmässigt. 
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- Min syster har läst där och hon var synnerligen missnöjd. Ryktet är svindåligt. Den här typen av rykten tenderar 

dessutom att bli självuppfyllande, eftersom de gör att bra folk inte söker sig dit. Jag skulle välja SU eller (hellre  

Handels om jag skulle läsa ekonomi. 

 

- Har börjat på södertörn denna termin fast på ett annat program. Har fått ett bra intryck hitills, över förväntan 

faktiskt. Lärarna verkar kompetenta och undervisningen jag haft hitills har varit bra. 

 

 

- såsom det finns klyftor mellan klassamhälle så är det likadant för högskolor/universiteter. Vad som man inte 

bör göra tycker jag är att se ner på någon oavsett bakgrund. Jag själv har aldrig pluggat där men har varit på en 

föreläsning så det är en ytlig bedömning av mig. Tyckte att skolan var riktigt fräscht med härlig stämning och 

en hel del fina tjejer att vila ögonen på. Skulle inte ha något emot att plugga där faktiskt. 

- Förövrigt en väldig mångkulturell skola. 

 

 

Att det finns puckon på SH är väl knappast uppseendeväckande. De härjar ju fritt på universiteten också. 

Att fler fuskare avslöjas beror nog på att Södertörn lägger ner mer energi på att hitta fusket (de har gjort stora 

investeringar i nån hi-tech datorsökningsgrej), samt att det är färre elever i klasserna och betydligt mer 

grupparbeten där jmf universiteten, så eleverna upptäcker mer fusk. Jag har t.ex. samvetslöst avslöjat två 

fuskare i min klass den här terminen, och den ena är numera avstängd (hon hade plagierat två tenterande 

uppgifter). 

 

 

De neutrala inläggen som jag fann hade även en mer eller mindre negativ inriktning vad gäller åsikter. 

Invandrare tas återigen upp som problem och orsak till motsättningar på forumsinläggen. Det sista 

utdraget i den neutrala gruppen speglar mycket av det som sägs i den allmänna diskursen. 

Foruminlägget berättar för oss att fördomarna har besannats på grund av det rykte som har spridits. I 

forumet framgår också att många påverkas av ryktena.  

 

Att kvantifiera texten genom att räkna upp ord som förekommer mest ger möjligheter att se vad som 

dominerar i texten. Denna metod gäller dock inte för alla forskare då denna undersökning innefattar min 

texttolkning. Jag bygger min analys på hur språket uttrycks genom texttolkning och jag fokuserar inte 

särskilt mycket på kvantifiering av ord (Bergström Boréus, 2005:77). 

 

Med hjälp av kodningen delar jag upp texten som är en stor del av den tematiska processen. Den 

negativa respektive positiva kategoriseringen är beroende på sammanhangen som utspelar sig på 

Flashbacks forum.  

 

Jag har skapat ett kodschema med tre riktningar, positiv, neutral och negativ om Södertörns högskola. 

Positiv utmärks med + tecken och negativ med – tecken. Kodernas värde har avgjorts genom 

sammanhanget och den generella uppfattning som individerna delar, som i stor utsträckning är 

gemensam uppfattning. Utseende och att vara vacker brukar vanligtvis uppfattas som något positivt och 
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bra, men i denna analys faller det under den negativa kolumnen för att, ”vackra tjejer” syftas på tjejer 

som ”endast” är vackra utan intelligens. I en diskurs och texttolkning är det fokus på sammanhanget och 

i detta fall förknippas vackra tjejer med ointelligents vilket ger en negativ innebörd. 

 

 

De synpunkter som anses negativa 

-Omringande miljön 

- Dålig status/ Saknar prestige 

- Ghetto 

 -Invandrare 

-Fusk  

-Vackra tjejer 

 

 

De synpunkter som anses positiva 

-Mångkulturellt 

-Skolmiljön 

-Socialt 

-Stämningen 

 

Med integration syftar jag på den uppfattning utav invandrare som tas upp i texterna som påstår att 

eleverna på Södertörns högskola varken är ”svenska” eller ”integrerade invandrare” . Inom detta 

begrepp kan jag sammankoppla teoretiska utgångspunkten, segregation.  

Med utseende syftar jag på tjejernas utseende, här är det både positiva och negativa aspekter. Tjejernas 

utseende förknippas med ointelligents som därmed tolkas negativt. 

Miljö åsyftar på skolans lokaler och bibliotek som många gånger nämns som fräsch och de flesta 

inläggsförfattarna verkar gilla skolbyggnaden, den yttre skolmiljön. 

 

 Jag har fått bekräftelse av att det finns grupper som blir influerad av den allmänna diskursen och mot 

sin egen förvåning uppfattade personerna i inläggen högskolan annorlunda när de fick testa självs att gå 

på högskolans som en student. Detta påvisar ännu en gång att denna diskurs är ett samhällsproblem som 

konstruerar en bild av högskolan som egentligen inte stämmer överens med verkligheten . Personer som 
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inte har gått på skolan utan endast hört genom den allmänna diskursen fortsätter i sin tur att skapa nya 

former av sanning som förändrar bilden. 

 

Utifrån de olika utdragen kan vi se hur diskursen är skapad och vad som diskuteras. Man diskuterar 

genom att framlägga olika argument om varför högskolan har dålig status och binder samman det med 

studenter som har invandrarbakgrund, eller att skolan är ett misslyckat projekt, samt att man påminns 

om gymnasietiderna. Uttrycken som framläggs är hårda och tydliga i orden. Inläggen går exempelvis 

igenom hur misslyckad skolan är och vissa studenters inkompetents.  De negativa synpunkterna 

fördjupar sig i erfarenheter som personerna har varit med om, och på så vis förenklar det att skapa en 

bild om högskolan samt reflektera den allmänna diskursen. 

 

Inläggen på internet besvarar min frågeställning, Hur gestaltas skolan genom positiva och negativa 

ordalag och hur kan dessa gestaltningar förstås i relation till generella samhällsfenomen? 

Foruminläggen grundar sig på individernas erfarenheter och saker som de har snappat upp runtomkring 

sig. Gestaltningen av Södertörn högskolan utifrån diskurser nervärderar vissa grupper av studenter.  

Många foruminlägg motsätter sig studenter som går på högskolan och poängterar att anledningen att 

högskolan har en låg beror på ”otillräckliga” studenter som befinner sig på högskolan.  

 

De flesta foruminläggen tar upp skolans sänkta status som en effekt av den höga andelen invandrare som 

en effekt av skolans sänkta status och skriver om att fler svenskar skulle välja att gå på högskolan skulle 

statusen förbättras. Här försöker man påvisa en bild av högskolan där det är många invandrare som inte 

studerar och snygga tjejer som går är allmänt ointelligenta. Forumet generaliserar invandrare och snygga 

tjejer. Anspelningar på makt förekommer i forumsinläggen där ”vi” och ”dom” skapar maktskillnader.  

Man verkar syfta till vissa rådande hållningar i samhället – att många invandrare på samma plats är 

något som tyder på dålig status och där högskolan förknippas med att det är oakademiskt. Ett exempel ur 

forumet är, Ett svenskare Södertörn skulle nog kunna få skolan att höja sig ett snäpp statusmässigt 

 

 Negativa påståenden riktas mot invandrarstudenter på Flashbacks forum och påstår att dessa sänker 

högskolans status och att skolan skulle förbättras om fler svenska studenter skulle ansöka till Södertörns 

högskola. Vi och dom begreppen skapar olika maktpositioner i samhället. Genom diskursen kan vi 

förstå att svenska studenter uppfattas som vi gruppen medan invandrar studenter som anses sänka 

skolans status uppfattas, dom gruppen. Maktstrukturerna som diskuteras i den allmänna debatten har 

fångats i diskursen, där synen på invandrare, fusk och snygga tjejer utövar språklig makt. Genom att 

uttrycka sig att det är ”beauty queens” som går på högskolan och som valde att supa bort sin 
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gymnasietid.  

 

Det finns vissa grupper som inte känner samma samhörighet till det som skrivs i forumet och det kan vi 

finna i både positiva och neutrala gruppen. Forumet har redan startat en långdragen diskurs som 

reflekterar en liten del av den allmänna debatten om högskolan och därmed både gestaltar och skapar en 

falsk verklighetsbild som präglar Södertörns Högskola. 

Utifrån en manifest innehållsanalys kom jag fram till tydliga teman och vissa tydliga budskap som 

individerna ville föra fram. Utifrån en latent innehållsanalys kunde jag se en maktutövning som förekom 

på forumet. Denna makt uppenbarade sig genom språket som inläggsförfattarna använde sig av. Jag 

kunde särskilja den specifika gruppen som hade negativa åsikter om Södertörns Högskola som erhöll 

högre maktstatus än de andra grupperna. För att den negativa gruppen bestod av en majoritet och hade 

flest inlägg. Studenter med invandrarbakgrund uppfattas som okunniga och idioter som fuskar sig 

igenom studiegången på forumet. Utifrån min tolkning kan jag resultera att diskursen inte är riktad mot 

Södertörn högskola i sig, utan mot studenter som går på skolan. 

4.2 Diskursanalys av forum 

 
Diskursanalysen avser en texttolkning av diskussionerna som har skrivits i forumet. Forumet fungerar 

som ett bollplank för människor med gemensamma och icke gemensamma åsikter att tala ut med 

varandra. Det som ligger bakom den lilla diskursen är den allmänna diskursen i samhället dessa tankar 

och utdrag är tagna från den verkliga världen. Individer på Flashbacks forum väljer att uttrycka sig 

anonymt om samhällsproblemet. Problemet har utvecklats mer och mer för varje år som går och därmed 

verkar det inte som om stora förändringar har skett. Majoriteten av forumsinläggen har en negativ syn 

om högskolan.  Jag har tagit ut fyra citat som speglar diskussionen på forumet. Utifrån en 

kontextkännedom märker jag en negativ anda kring Södertörns högskola. 

 

Språket som förekommer på forumet är väldigt frispråkigt, talspråkligt och enkelt, slang och metaforer 

förekommer även för att måla upp en specifik bild av högskolan. Ibland används stora bokstäver för att 

förtydliga ett budskap, även vulgära ord som, ”Ibland känns det tyvärr som gymnasiet igen när man 

tvingas arbeta med massa oseriösa kukhuvuden/inavlade blattejävlar”, ”Södertörns högskola en skola för 

B laget”. Detta förekommer flertals gånger som tyder på överlägsenhet och maktutövning. 

Segregerade områden som Södertörns högskola befinner sig i är en av faktorerna som ger upphov till 

nackdelar som har uppstått i högskolan. Ord som ”invandrare” och ”Skola för B laget” förekommer som 

negativa fraser i Flashbacks forum och formar en negativ bild. 
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Ovanstående citat är ett av många exempel på hur vissa individer nervärderar högskolans studenter som 

dåliga och respektlösa.  Det förekommer även uttryck som invandrarskola med arbetslöshet i grunden 

med ett negativt klang på orden. Diskursen är förankrad i segregation/integration konflikt där man även 

ser en koppling mellan invandrare och fusk. En förvrängd bild av verkligheten har konstruerats utifrån 

fusk och invandrarstudenter. Diskursen är uppbyggd i två motsatta parter, där den ena väljer att kritisera 

skolan med, segregation, arbetslöshet och invandrare som negativa faktorer. Den andra gruppen anser 

däremot att Södertörns högskola är en bra högskola genom att beskriva goda förhållanden mellan lärare 

och studier.  

 

 För att besvara frågeställningen om huruvida denna diskurs är skapad kan jag klargöra att det främst 

beror på otrivsamhet av en eller flera studenter som har delat samma åsikter om Södertörns högskola. 

Efter en djupgående analys av forumsinläggen upptäcker jag att det inte är Södertörns högskola som en 

högskola som är problemet utan det är studenter och högskolans lokalisering som är framträdande i 

diskussionen. Både den neutrala gruppen och negativa gruppen delar samma uppfattning om skolans 

status och som återigen svartmålar invandrarstudenter. Diskussionen på forumet kan ses som en 

reflektion av en mer allmän diskurs med förutfattade meningar. 

 

Personerna bakom forumsinläggen kan omarbetas som agenten, där en handling utförs och mottagaren 

av agenten är Södertörns högskola som blir påverkad av diskursen (handlingarna).  De negativa 

påståendena har en stark affinitet i orden; styrkan i texten utmärks ännu mer exempelvis, ”SH är ett 

förtäckt Ams projekt”. Samt ger motiveringar för sitt yttrande som påvisar starkare affinitet och utger ett 

trovärdigt intryck för läsaren. Den neutrala gruppen har en svagare affinitet i texten än den negativa 

gruppen; ” Lärarna verkar kompetenta och undervisningen jag haft hittills har varit bra” 

Genom att skriva verkar, utgår man från hedge där man påvisar en form av låg affinitet och som tyder 

på en svag modalitet i betoningen av texten om vi jämför det med föregående citat . Detta leder till att 

den negativa gruppen har en starkare affinitet i diskursen som i sin tur ger en konstruktion av 

samhällsbilden av Södertörns högskola. Ju starkare affinitet som framkommer i orden desto starkare 

diskurs skapas som ger upphov till olika bilder av ”verkligheten”. 

 

4.2.1 Analys av tidningsartiklar 

Här nedan skall jag presentera två tidningsartiklar samt utföra en texttolkning för att identifiera dolda 

budskap . Första artikeln är en debattartikel ger en positiv bild till läsaren. Den andra artikeln ger en 
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mindre positiv bild. Den beskriver både för och nackdelar med Södertörns högskola och lägger större 

fokus på förekomsten av fusk och plagiat.  

4.2.2  ”Ge Södertörns Högskola en ärlig chans att växa” 
 

Första artikeln handlar om att Södertörns högskola skall utvecklas och omvandlas till ett universitet. En 

ansökan lämnades in år 2002 i utbildningsdepartementet men inga åtgärder har ännu vidtagits även om 

det gått en tid. Artikeln skriver att högskolan har grundats för att rädda Stockholm ifrån 

segregationsproblem som arbetslöshet och som en möjlighet för studieovana studenter som vill fortsätta 

att studera. Man ville få mer Söderortsungdomar att börja studera genom att bygga en högskola som 

ligger nära till hands. Högskolan har blivit ett framgångskoncept. Den har lockat sig till studenter från 

alla håll. Artikeln tar även upp vilka ämnen man kan läsa i Södertörns högskola, samt att det 

förekommer universitetsforskning utan examinationsrätt. Södertörns högskola förnyade sin 

universitetsansökan år 2006 då man även lät en extern bedömningsgrupp undersöka högskolan och 

bedömningen var att högskolan uppfyllde alla kriterier som var satta av högskoleverket. 

Universitetsombildningen är mycket viktig för högskolans framtida planer om expansion och 

utveckling. Därmed behövs universitetsstatusen för att skrida till verket med planerna. 

 

Rubriken leder oss direkt in på artikelns handling. Avsändaren vädjar om en utveckling av Södertörns 

högskola och menar att högskolan har stora potentialer. Vilket anses vara positivt och tilltalande. 

Debattinlägget som publicerades i Svenska dagbladet riktar sig till många läsare vilket innefattar både 

studenter på högskolan, sökande och även till utbildningsdepartementet. Morgontidningen vänder sig till 

en halv miljon läsare varje dag enligt Svenska dagbladets hemsida. Debattinlägget har en positiv 

inställning genom att lyfta fram goda aspekter som bidrar till att höja högskolans status. 

 

 ”Södertörns högskola är idag ett framgångsrikt projekt medan en särskild profil som riktar sig till studenter 

med invandrarbakgrund eller studenter från ovana miljöer” (SvD, 2007). 

 

Vi kan utgå från det lingvistiska begreppet där modalitet har undersökts. Artikeln skriver om att skolan 

är ett framgångsprojekt, vilket skapar auktoritet och visar en högre affinitet i texten. Det står om att 

skolan riktar sig till invandrare eller studieovan bakgrund vilket går att tolka genom att förklara och 

skriva om texten till dess riktiga budskap. Studieovana motsvarar en hög frekvens av invandrare som går 

på skolan med sämre avgångsbetyg. Genom att sär skriva studieovan och invandrarbakgrund avger det 

en bättre uppfattning om högskolan till läsaren då man undviker att generalisera studieovana invandrare. 

Särskrivningen stärker modaliteten och ger upphov till en positiv bild av Södertörns högskola. 
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”I februari 2002 lämnade Södertörns högskola in en ansökan till regeringen om att få universitetsstatus. Sedan 

dess har ingenting hänt, trots att högskolan upp- fyller alla kriterier”(SvD, 2008). 
 

Den här artikeln går in på fakta och berättar om högskolans bakgrund och hur de har försökt att ombilda 

till universitet. Mottagaren i artikeln riktar sig mot utbildningsdepartementet på grund av att Södertörns 

högskolas ansökan ligger kvar där utan resultat. Artikeln vädjar om ett beslut för ombildningen och 

skriver att högskolan uppfyller kriterierna för ombildning.  Språket är flytande och faktafyllt som 

refererar till regeringen och högskolan.  

 

Jag tolkar ovanstående utdrag som ett sätt att påminna utbildningsdepartementet om ansökan. Texten 

utspelar sig på en aktiv agent genom att upprepa vem som har gjort vad. I detta fall upprepas Södertörns 

högskola flera gånger. Texten är väldigt tydlig utan dolda budskap vilket gör det enklare att tyda. Ingen 

bild är publicerad vilket är både bra och dåligt då bilder kan tolkas på många olika sätt samt vilseleda 

läsaren från texten. Artikeln avslutar med att poängtera; 

”Det ger en motsägelsefull signal att hindra framgångsrika lärosäten” (SvD, 2008). 

Citatet tyder på en stark modalitet genom att använda värdeladdade ord som motsägelsefull och 

hindra. 

4.2.3  ” Högskolefusk ökar – Södertörn storsatsar” 
 

Den här artikeln handlar om högskolefusk och ökningen av det.  Södertörns högskola satsar på att få fast 

fuskande studenter där studenter på Södertörns högskola har högst andel fusk i länet. Verktyget Urkund 

märker av plagiat då det är främst uppsats plagiat som förekommer. Fusket tas på allvar då 36 fall har 

blivit avstängda från Södertörns högskola år 2006. Arbetet som tentavakt har överlämnats till 

pensionärer och andra utomstående personer istället för studenter på högskolan, för att öka säkerheten. 

Det har även påvisats en ökning av fusk trots antalet studenter har minskat. Vid fusk riskerar studenten 

att bli avstängd från högskolan från sex veckor till sex månader och beslutet fattas av lagman, lärare och 

rektorer. 

 
Rubriken i denna artikel har en negativ samband med högskolestudenter som fuskar. Artikeln lyfter 

fram fuskande studenter på högskolor men riktar sig till Södertörns högskola som toppar listan (SvD, 

2007) Vid en första anblick får läsaren mer eller mindre en negativ bild av Södertörns högskola om 

studenter som fuskar.  Rubriken visar en modalitet kring att det är Södertörns högskola som satsar på att 

fuska, men det verkliga budskapet är att Södertörns högskola fokuserar på att reducera fusk. Rubriken 

ger läsaren motsatt uppfattning av artikelns handling genom en underförstådd mening som hänvisar till 

en annan information. Där ger intrycket av att Södertörns högskola storsatsar med att fuska men det 
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riktiga budskapet är att de storsatsar på att minska fusket.  Rubriken är skriven med avsikt för att väcka 

intresse för vidare läsning, vilket fungerar i många fall. Budskapet med texten förändras då man läser 

hela artikeln som därmed blir positivt och tilltalande. 

”På Södertörns högskola har man även slutat att låta studenter jobba som tentavakter och låter istället 

pensionärer och andra utomstående vakta tentamenstillfällen” (SvD, 2007). 

 

Av utdraget ovan framgår att tilliten till studenter uppfattas som lägre på högskolan än förr på grund av 

att numera låter man inte högskolestudenter stå som tentavakter. Denna text kan tolkas som att 

förtroendet för samtliga studenter har sjunkit på grund av att vissa grupper av studenter har fuskat. 

Vilket tyder på att negativa aspekter produceras i förhållande till Södertörns högskola i artikeln. Istället 

överlåter man uppgiften till pålitliga personer för att öka säkerhet. Jag vill analysera hållbarheten i 

texten där det finns ett annorlunda sätt att uppfatta, ifall det hade varit skrivet, ”Tilliten till studenterna 

på högskolan har sänkts och numera låter man utomstående personer stå som tentavakter för ökad 

säkerhet”. Det omformulerande påståendet är ett orsaksargument som mäter en god relevans där 

budskapet och sammanhanget stöds av tesen (Bergström & Boréus, 2005:134–140). Genom att skriva 

ordet man leder till att ingen blir ansvarig till för det som skrivs, vilket leder till en mildare betoning där 

agenten i texten avslöjar inte vem som är bakom handlingen.  

 

Budskapet är informationsrikt och riktar sig till SvD:s läsarkrets, där artikeln förklarar påföljderna av 

vad som sker när en student fuskar. Språket är akademiskt och flytande och grundar sig på fakta som ger 

ett trovärdigt intryck.  

 

– Vi ser det som en kvalitetssäkring och använder numera ett verktyg som går igenom alla inkomna uppsatser, 

pm och rapporter. Av 15 400 inkomna texter ledde 36 fall till avstängning förra året, säger Ebba Jansson, 

utredare på Södertörns högskola (SvD, 2007). 
 

 

Ebba Jansson förvarnar genom att tala om att Södertörns högskola bör vara mer noggrann med 

uppsatshanteringar och utifrån det vill man implementera en kvalitetssäkring. Dessa kontroller och 

avstängningar ska motarbeta fusket som förekommer på Södertörns högskola. 

 

Gestaltning på Södertörns högskola enligt denna artikel ger en objektiv inställning genom att vara 

opartisk. Rubriken ger dock negativa och missvägledande signaler om artikelns handling, vilket leder till 

att mottagaren får en snedvriden bild av högskolan genom att läsa rubriken. Texten i artikeln ger ett 

positivt intryck genom att reda ut konflikter som har uppstått i högskolan. Liksom föregående artikel är 

inget foto publicerat för vidare tolkning.  



30 

 

4.2.4  Sammanfattning 
 

Jag sammanfattar och jämför det valda materialet. Jämförelse av; Ge Södertörn en ärlig chans att växa 

och ” Högskolefusk ökar- Södertörn storsatsar” med forumsinläggen på Flashback, Södertörn högskola- 

en skola för B laget? 

 

Artikeln: Ge Södertörn en ärlig chans att växa utspelar sig på att Södertörns högskola inte uppfattas 

som en seriös högskola genom att ombildningen har ännu inte skett fastän att alla kriterier för 

ombildning är uppfyllda. Den enda skillnaden med Flashbacks forum är att diskussioner där skriver 

både indirekt och direkt att högskolan har dålig status medan artikeln främjar positiva värdeladdade ord. 

Om högskolan uppgraderas till ett universitet kan det leda till bättre status och därmed byts 

högskolelektorer ut till universitetslektorer. Det kan även påverka den allmänna diskursen till en viss 

grad där en förbättring sker och kan leda till att de negativa åsikterna byts ut till positiva. Den negativa 

kritiken som råder i forumet är inte baserad på medias bild utan diskursen konstruerar samhällsbilden. 

 

Medias sätt att skriva skiljer från ett offentligt internetforum. Den stora skillnaden är att media lägger 

fram olika faktagrundade tolkningar genom att använda kategoriska modaliteter. Till skillnad från 

Flashbacksforum väljer artikeln att separera invandrare från studieovan bakgrund för att inte förknippas 

med varandra. Artikeln har en neutral inställning till gestaltningen av Södertörns högskola medan 

forumet och den allmänna generaliserar invandrare med studieovan bakgrund. Vilket medför en negativ 

effekt. Grupper med olika och motsatta egenskaper skapar differenser mellan relationer. Den negativa 

kodade gruppen skriver negativa värdeladdade ord i forumsinläggen om invandrargruppen som i sin tur 

skapar ojämlik makfördelning, överordnad kontra underordnad. I forumet har den ena gruppen negativa 

och dominanta åsikter, vilket leder till att deras diskurs blir starkare.  

 

Artikeln, Högskolefusk ökar-Södertörn storsatsar har fokuserat sig på de senaste fem åren sedan 2007 

och upptäckt en fyrdubbling av fusk vilket gäller detsamma i forumet där en större fokus läggs på fusk 

och där vissa foruminlägg går in på hur de själva har avslöjat fuskare och detta foruminlägg var i en 

positiv gruppering. 

 

Den ledande diskussion i forumet är fusket som förekommer i Södertörns högskola liksom denna fokus i 

artikeln. Skillnaderna som karakteriseras är att artikeln formar en positiv bild av högskola genom att 

endast fokusera på fusket som förekommer, utan en koppling mellan invandrare och studenter med 

studieovan bakgrund. Vilket syftar på samtliga studenter som går i Södertörns högskola det vill säga att 



31 

 

högskolan som en institution lyfts fram och arbetar för att öka kvalitén. Däremot beskrivs det i forumet 

att fusk är något som sammankopplas med invandrare som inte har en akademisk bakgrund och på så vis 

leder det till att det är dessa grupper som fuskar. Resonemangen och slutdiskussionen är lika både i 

artikeln och i forumet och som bekräftar att det förekommer fusk på Södertörns högskola, vilket tyder 

på en negativ samband. Denna skolkonflikt har blivit en samhällelig konflikt där diskursen har fått sin 

kraft genom att expandera och skapa fördomar gentemot Södertörns högskola. 

 

5 Diskussion 

 

Studiens syfte är att ta reda på hur Södertörns högskola gestaltas och hur diskursen är konstruerad. Med 

hjälp av en diskursanalys utifrån Foucaults teori har jag kunnat besvara de avsedda frågeställningar och 

uppnått ett resultat. 

 

Artiklarna från SvD som har skrivit med någorlunda positiv inställning till Södertörns högskola påvisar 

att det håller på att utvecklas.  Medan forumet mäter den allmänna diskursen som riktar sig till en större 

målgrupp som påvisar en mindre positiv inställning genom att betona invandrare, fusk och ointelligents 

som viktiga nyckelord i diskursen om Södertörns Högskola. Det valda materialet speglar varken sanning 

eller verklighet utan artiklarna konstruerar och påverkar diskursen lika mycket som forumet. Den enda 

skillnaden är att artiklarna når en betydlig större läsarkrets. Utifrån Foucaults teorier reflekterar inte 

diskursen verkligheten men däremot skapar det en verklighets bild för många, en så kallad konstruerad 

sanningsbild.   

 

Artiklarna beskriver Södertörns högskola som en högskola som vill ombildas till ett universitet och 

minska fuskfrekvensen. Genom att skriva om Södertörns högskolas uppgradering till ett universitet 

tyder det på att tidningsartiklarna skapar en positiv uppfattning om högskolan.  

 

I Flashbacks forum tas fusk upp som något alldagligt i Södertörn högskola och i tidningsartikeln, 

”Högskolefusk ökar- Södertörn storsatsar ” bekräftas delvis det som blir sagd i forumet. Här kan jag 

studera jämförelsen mellan artiklarna och forumet och båda parterna är eniga om den höga andelen fusk. 

Skillnaden är att forumet svartmålar högskolan medan SvD:s artiklar målar upp en mångkulturell bild 

och vädjar fler studenter att studera på högskolan.  Metoden hjälpte mig att förstå och tolka texterna på 

en avancerad nivå. Tidningsartiklarna baserar texten och orden på fakta och påvisar ett objektivt intryck 

samtidigt som artikeln kan spegla subjektiva påståenden med inslag av fakta. Vilket i sin tur ger en mer 
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trovärdig bild om Södertörns högskola. Jag anser att man finner gestaltningen mer i forumsinläggen än i 

tidningsartiklarna. Dels för att forumet representerar ungdomar och studenter som delar med sina egna 

åsikter och erfarenheter. Artiklarna vädjar endast till att ge en positiv bild av högskolan som inte 

uttrycker lika mycket som forumet för vidare tolkning.  

 

Utifrån uppsatsens teorier har jag fått en djupare insikt om gestaltningen för att kunna beskriva 

föreställningar om Södertörns högskola och hur det har konstruerats. Stigendal förklarar hur segregation 

uppkommer i olika skeenden och jag har försökt att beskriva en sådan process i relation till högskolan 

(Stigendal, 1999).  Södertörns högskola som vi vet nu ligger i förorten Flemingsberg, där både hög 

frekvens av arbetslöshet och invandrare mäts. Det finns två indikatorer som bidrar till förekomsten av 

segregation i området. Studenter tenderar att välja skola efter område och resurs och därför har 

Södertörns högskola haft i syfte att försöka locka invandrarstudenterna till att börja studera på 

högskolenivå. Diskursen talar om att skolans status sänks på grund av att det finns för högt antal 

studenter med invandrar bakgrund, vilket påvisar de pågående maktförhållandena i samhället. Det är ett 

förutfattat synsätt på invandrargrupper som säger att de har låg status.  Diskursen har fått sin grund då 

högskolan byggdes i ett segregerat område. Men även att det ges en koppling mellan invandrare och 

fusk som förekommer i diskursen. 

Det finns även positiva aspekter som tas upp gällande invandrare, både i forumet och i artiklarna där 

andelen invandrare som går på högskolan anses bidra till mångkulturalism, vilket anses vara positivt 

enligt vissa utav inläggen. Mångkulturalism är även ett framgångskoncept utifrån artikeln”, Ge 

Södertörns högskola en ärlig chans att växa”.  

Samhällsstrukturer skapar segregation, segregation skapar xenofobi. Xenofobi generar inlägg på 

Flashbacks forum som i sin tur är med och påverkar samhällsbilden av Södertörns högskola. Detta är en 

reproduktionscirkel som fortsätter att cirkulera. 

 

Elias Norbert & Scotson (1999) beskriver att utifrån skillnader kan man utföra en form av maktutövning 

och isolera den ”svaga” gruppen.  Den svaga gruppen i den allmänna diskursen som jag har undersökt är 

studieovana studenter. Denna grupp isoleras och anses dra ner skolans status som i sin tur kopplas ihop 

med den höga fuskfrekvensen.  Detta ger upphov till att olika maktpositioner skapas utifrån diskurser 

som konstrueras. Maktpositioner är synliga och den etablerade gruppen visar sig vara den mer 

sammanhållna gruppen som skapar maktförhållande genom att förtrycka den svaga gruppen. Det gör 

den etablerade gruppen genom att påstå att invandrare försämrar och sänker skolans status med deras 

existens.  Merparten av diskursen framdrivs på detta vis och har spridit sig vidare, vilket gett en allmän 

uppfattning om högskolans gestaltning. Eftersom forumet funnits sedan år 2005 har forumsinlägg 
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utvecklats mer med tiden och skapat förutfattade meningar om Södertörns högskola. Författarnas 

perspektiv om outsider gruppen kan därför klassificeras som kodord för den negativa gruppen i 

analysen, men där gruppen själv har accepterat sin position efter den förtryckande gruppens värderingar.  

 

Motsättningar mellan olika perspektiv visar sig på Flashbacksforum. Inte minst även tidningsartiklarna 

som främst förankrar sig i segregationsområdet där Södertörns högskola är byggd. Studenter och 

människor påverkas av omgivning och rykten som sprider sig och kan påverka valet av studie och 

högskola. Det är både sociala och geografiska motsättningar som får liv i de sociala relationer som 

Stigendal (1999) belyser i sin bok. Diskursen som har skapats om högskolan har sin grund i högskolans 

bakgrund och orsaken till att den byggdes har blivit en ledande diskurs om högskolan.  

 

Det finns olika metoder för att få in människor i samhället. En av dessa metoder är integration som 

betyder att människor med olika etniska bakgrunder än den som är etablerad i ett land accepteras fullt ut 

trots kulturella skillnader. Dock tycks mångkulturalismens mångfacetterade ansikte tämligen vara 

problematiskt. Trots att kulturer lever sida vid sida uppstår det ofta konflikter där kulturkrockar uppstår. 

När kulturer krockar kan det uppstå misstörstånd och därför kan även fördomar skapas från båda hållen.  

När fördomar är tillräckligt starka kan en allmän acceptans skapas. Den etniska gruppen som är i 

majoritet kan hävda sin rätt genom utestängningsmekanismerna. 

 

Ett tydligt exempel är segregation det vill säga att människor inte accepteras på grund av att de skiljer 

sig ifrån den sociala normen. Människor som avviker från de normer som är rådande ingår därför i en 

egen minoritetsgrupp. Trots att människor som ingår i minoritetsgruppen är själva olika.  Människor 

kodas till begrepp som i det här fallet är invandrare.  Denna förklaring återfinns även i Stigendals studie 

som bidrar till att förstå diskursen om Södertörns högskola (Stigendal, 1999). Jag vill även påpeka att 

hela allmänheten inte använder Flashback utan det mäter en liten del av allmänheten. Men däremot 

sträcker det sig till en viss åldersgrupp som är i stadiet av att ansöka till en högskola. Det finns även en 

nackdel då fler äldre målgrupper läser tidningar som SvD och då går de yngre generationerna miste om 

de positiva föreställningarna om Södertörns högskola. Diskursen som har skapats om Södertörns 

högskola har uppvisats ett rykte som har besannats för många vilket bekräftas i forumet. Den lilla 

diskursen mäter den allmänna diskursen som pågår utanför forumet om Södertörns högskola.  Resultaten 

tyder på att diskursen har fångats i artiklarna och forumet där gestaltningen ger en nedvärderande bild. 

Det påvisas även tydliga maktförhållande som ger upphov till den negativa synen på gestaltningen av 

Södertörns högskola. Men å andra sidan har artiklarna identifierat de positiva aspekterna om högskolan. 

Två löften har intagits där, den ena är att reducera fusket och den andra är att ombilda högskolan till ett 
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universitet, vilket leder till en positiv riktning för Södertörns högskola.  

 Diskursen generaliserar invandrare med ointelligents och fusk, vilket påverkar synen negativt om 

invandrarstudenter på Södertörns högskola. 

 

Strukturer och personliga uppfattningar skapar nya normer och i sin tur skapas det diskurser. 

Institutioner kan exempelvis vara en skola där alla behandlas olika på grund av de strukturer som är 

rådande. Det kan handla om att människor behandlas olika utifrån deras etniska bakgrund eller för att de 

anses tillhöra en särskild samhällsgrupp. Det vill säga att människor kan både förtryckas och gynnas 

beroende på den grupp som de tillhör enligt de rådande strukturerna. När dessa strukturer fortlever och 

när rådande normer accepteras eller antas förgivna så uppstår även allmänna diskurser, enligt 

samhällsvetaren (Foucault, 2002). Detsamma gäller Södertörns Högskola. Materialet visar på 

antaganden som hävdar en verklighet som egentligen inte alls behöver vara den ultimata sanningen. 

Delar utav denna diskurs kan anses skapa en ny form av sanning, eftersom den får bekräftelse från en 

bred skara. Samtidigt finns det inga bevis på att det faktiskt stämmer och det är just det som är en 

diskurs i det här fallet.  En verklighet konstrueras av diskurser och föreställningar. Det behöver inte vara 

en sanning, utan det handlar om hur människor uppfattar och tolkar den ”sanna” verkligheten. Detta är 

även en viktig poäng som Foucault (2002) pekar på gällande diskurser. Rösten är ett verktyg och genom 

diskurser förverkligas orden till sanning. 

 

Jag anser att om man skall fortsätta på min studie kan man använda denna som en mall för att få insikt 

om hur skolan har gestaltas och vilka för och nackdelar som tas upp i den allmänna diskursen, men i den 

fortsatta studien kan man gå in djupare och identifiera andra faktorer till gestaltning av Södertörns 

högskola. Det finns mycket att tolka med diskurser. Man kan även kombinera med intervjuer för att 

stärka studien ännu mer.  

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att analysen av diskursen och forumsinläggen på Flashback inte 

kopplar till en verklig sanning utan det är själva diskursen som skapar dessa samhällsbilder. Språket 

konstruerar verkligheten men tar avstånd från den objektiva sanningen. Diskursen har skapat en 

samhällsbild som gestaltar Södertörns högskola språkligt, vilket förblir vår sanning och ger oss en 

uppfattning om Södertörns högskola i dagens skeende. Utifrån Winther och Philips (2000) teorier 

påverkas individer diskursivt och denna diskurs som jag har analyserat har gett upphov till 

samhällsbilden av Södertörns högskola. Gestaltningen påvisar en negativ inställning till 

invandrarstudenter samt till fusket som har förekommit. Däremot kan man inte försäkra att gestaltningen 

kommer att se likadan ut i framtiden som det gör idag.  Diskurser ändrar spår i olika tidsriktningar, 
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vilket kan leda till nya samhällsbilder att uppfatta. De olika världsbilderna som individer delar kan 

komma att vara accepterade och otänkbara, vilket leder till en samhällskamp som utforskar vad som är 

sant respektive falskt. Vi skapar det som är bra och det som är dåligt och det gör vi diskursivt (Winther 

& Philip, 2000:12). 
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Bilagor: 

Ge Södertörns högskola en ärlig chans att växa  

 
I februari 2002 lämnade Södertörns högskola in en ansökan till regeringen om att få universitetsstatus. 

Sedan dess har ingenting hänt, trots att högskolan upp- fyller alla kriterier. 

 

Än idag ligger ansökan orörd i en byrålåda på utbildnings- departementet. 

 

Södertörns högskola grundades för att rädda Stockholm ur akuta segregationsproblem, med hög 

arbetslöshet och bristande möjligheter för gymnasieelever att studera vidare. Stockholm behövde 

ett andra universitet. 
 

Då främst stadens södra delar var drabbade fattade samtliga instanser beslut om att inrätta en 

självständig högskola i anslutning till Huddinge sjukhus. 

 

Målet för verksamheten var att tydligt integrera forskning och utbildning utan traditionella bindningar, 

samt att inrikta sig på att vinna ungdomar från länets södra delar. År 2003 skulle man nå 

universitetsstatus. 

 

Södertörns högskola är idag ett framgångsprojekt, med en särskild profil som riktar sig till studenter 

med invandrarbakgrund eller studenter från studieovana miljöer. 

 

Man bedriver utbildning med kandidat- och magisterexamensrätt, inom ämnen som humaniora, 

samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap, samt har en egen lärarutbildning. På högskolan råder 

även universitetsliknande forskning, trots att man ännu inte har formell examinationsrätt. 

 

När högskolan 2006 förnyade sin ansökan om att få universitetsstatus, lät man en extern 

bedömningsgrupp granska verksamhetens förutsättningar och kvalitet. Gruppens opartiska bedömning 

var att Södertörns högskola uppfyller samtliga kriterier uppsatta av Högskole- verket. 

 

För kommande år planerar Södertörns högskola en expansion. Man vill nå nya framgångar, men 

man behöver den univer- sitetsstatus som planerats för att kunna fortsätta. 
 

Det ger en väldigt motsägelsefull signal att hindra framgångsrika lärosäten. Regeringen bör ge 

Södertörns högskola en ärlig chans, och skicka vidare ansökan om universitetsstatus till Högskoleverket 

för granskning. 

 

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD, finanslandstingsråd (m) Stockholms län 

 

STEN NORDIN, finansborgarråd (m) Stockholms stad 

 

MARIETTA DE POURBAIX-LUNDIN, riksdagsledamot (m) Haninge  

 

 



38 

 

 

 

Högskolefusk ökar - Södertörn storsatsar 
 

Publicerad: 7 maj 2007, 09.24. Senast ändrad: 11 oktober 2007, 22.18  

Högskolefusket ökar - de senaste fem åren har antalet studenter som stängts av närmare 

fyrdubblats. På Södertörns högskola har man storsatsat på att få fast fuskare." Det är framför 

allt uppsatser som plagieras, tentafusk är mer ovanligt", säger högskolans utredare till SvD.se.  

Fusket på landets universitet och högskolor fortsätter att öka, trots att antalet studenter sjunker i och med 

högkonjunkturen. Högskoleverket håller på att sammanställer siffror över förra årets avstängningar men 

kan redan nu se en ökande trend. 

 

- Vi ser en viss ökning trots att antalet studenter överlag sjunkit. Det är framför allt uppsatser som 

plagieras, tentafusk är mer ovanligt. En förklaring är att många högskolor satsat på att få fast fuskare, en 

annan att internet gjort att det blivit mycket lättare, säger Pontus Kyrk, verksjurist på Högskoleverket till 

SvD.se. 

 

Om en dryg månad blir Högskoleverkets rapport offentlig. 

 

Södertörns högskola har länge toppat statistiken, enligt de själva mycket tack vare en aktiv insats för att 

få stopp på fusket. 

 

- Vi ser det som en kvalitetssäkring och använder numera ett verktyg som går igenom alla inkomna 

uppsatser, pm och rapporter. Av 15 400 inkomna texter ledde 36 fall till avstängning förra året, säger 

Ebba Jansson, utredare på Södertörns högskola till SvD.se. 

 

På Södertörn har man även slutat att låta studenter jobba som tentavakter och låter istället pensionärer 

och andra utomstående vakta tentamenstillfällen. 

 

- Vi har även utbildat dem i vad som gäller så att de vågar ingripa om de misstänker fusk, säger Ebba 

Jansson till SvD.se. 

 

Misstankar om fusk hamnar i en högskolas disciplinnämnd där en lagman, lärar - och 

studentrepresentanter samt rektor sitter med. Påföljderna varierar, allt från sex veckors avstängning till 6 

månader i de grövsta fallen. Disciplinnämnden har dock aldrig utdömt 6 månader för plagiat vid ett 

första försök. 

 

 

 

- Då handlar det om studenter som åkt fast tidigare eller fall där man helt enkelt plagierat en hel uppsats, 

säger Ebba Jansson till SvD.se. 

 

Överklagan har skett i cirka 20 procent av fallen och hittills är det tre studenter vid Södertörns högskola 

som har fått rätt i länsrätten och friat 
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Flashback forum 
-En diskussion har uppstått i Integration & Invandring angående Södertörns Högskola, med anledning 

av den stora mängden fusk (proportionellt sett) som påträffats där enligt en färsk nyhet.  

Annars hör man sällan talas om detta lärosäte. Är det månne en högskola som inrättats för att sänka 

ribban för universitetsexamen, av politiskt korrekta skäl? 

Att skriva att det är en B-skola är nog att gå lite för långt. Möjligtvis kan det vara så att den skolan inte 

är studenters förstaval men det är många skolor som inte är det. KI gäller för läkarstudenter och kommer 

de inte in där får de välja sitt B-alternativ. Jurister vill gå i Uppsala (har jag för mig) allt annat är ett B-

alternativ för dem.  

.  

Mängden fusk har vi redan diskuterat och det beror sannolikt på att Södertörn går extra hårt fram för att 

stävja det.  

 

-Det är inte att gå för långt. Skolan är skapad för att sammla upp de som inte kommer in på andra skolor. 

Det är en skola för svarta-kalle som inte kan komma in på andra skolor, en biträdande studierektor har 

själv sagt det i ett program på P1 

Eftersom Södertörn är en högskola men strävar efter att bli universitet finns det all anledning att tro att 

de ställer högre krav och är hårdare än andra skolor för att inte dra på sig Skolverkets uppmärksamhet. 

På SU finns mellanskiktet av smarta tjejer som kanske inte pluggat så hårt. Södertörn har däremot tjejer 

som sabbat sina studier genom att vara ute och festa, de som är ute och festar är finare än de som 

pluggar. Södertörn är för C-laget, det enda jag kan säga som är possitivt om skolan är att det finns lätta 

ragg och bra fester på skolan. 

- En gammal kursare har gått på Södertörn om jag minns rätt. Han hade även 2,6 i snitt när han gick ut 

gymnasiet, skriver som en tioåring (högst) och är allmänt korkad. Så jag har empiriskt fog för att hävda 

att de tar in mindre begåvade individer. 

- Att skräcködlan #1 Ebba Witt-Brattström är Södertörns främsta ansikte utåt säger väl allt. Var det inte 

så att Sthlms U inte ville ge henne en professur, varför hon gick över till den lite mer "liberala" 

Södertörn? 

- ST är ett förtäckt AMS-projekt för att arbetslösa invandrare och allmänna slöhögar skall kunna bli 

arbetslösa invandrare och slöhögar med akademisk examen. 

ST är en hel igenom politisk produkt av sossarna och följdaktligen bedrivs en hel del politiskt korrekt 

pseudovetenskap där. men jag har träffat söta brudar därifrån  

 

- Jag pluggar i Södertörn för att det ger en mycket bättre utbildning än Stockholms universitet och 

Uppsala universitet (jag har läst två år på båda universiteten och ett år i Södertörn). Jag har bra betyg 

och höga ambitioner, så jag är ganska kräsen. Lärarna är handplockade, bättre och piggare, det är fler 

lektioner (på universiteten brukade jag ha en lektion i veckan), lokalerna är fräschare (biblioteket ser ut 

som hämtad ut en science fiction-serie) och man kan inte se röken av de oengagerade akademiska 

stofillärarna med dödslängtan som ofta förpestar universitetsutbildningarna. 

Att det finns puckon på SH är väl knappast uppseendeväckande. De härjar ju fritt på universiteten också.  

Att fler fuskare avslöjas beror nog på att Södertörn lägger ner mer energi på att hitta fusket (de har gjort 

stora investeringar i nån hi-tech datorsökningsgrej), samt att det är färre elever i klasserna och betydligt 

mer grupparbeten där jmf universiteten, så eleverna upptäcker mer fusk. Jag har t.ex. samvetslöst 

avslöjat två fuskare i min klass den här terminen, och den ena är numera avstängd (hon hade plagierat 

två tenterande uppgifter).  

 

- Lärarna till södertörn är knappast handplockade, få lärare med självrespekt väljer södertörn före någon 
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annan högskola/universitet i Stockholm. Vem skulle välja att undervisa på Södertörn framför Handels, 

KTH eller SU? 

 

-Stockholms Universitet var inget jag blev impad av när jag läste diverse saker, men några sköna och 

nästan helt förvirrade gamla docenter som lärare var ju skoj. En del av studenterna hade dock inte på 

högskolenivå att göra; det var knappt så man förstod hur de klarat gymnasiet. Men "arbetslivspoäng" har 

ju en nivellerande effekt 

 

- Troligtvis, ja. Men det samma gäller väl i princip alla nya högskolor som ploppar upp som svampar ur 

marken här och var ute i landsorten. De är väl mest till för att få ned arbetslöshetssiffrorna. Men någon 

högre utbildning lär det knappast vara tal om. 

 

- Mindre+nya universitet/högskolor erbjuder ibland nya tankesätt och en mer avslappnad stämning på 

lektioner. Så länge föreläsarna är inspirerande och pålästa är det inget fel på detta. Till sist är det trots 

allt så att man ska lära sig mha sin litteratur.Jag har lst 5p på södertörn och tyckte det var en skön fläkt 

 

- Min flickvän går dära och läser till natur vetare, och hon är hel svensk va jag vet iaf 

 

-". Studenter får stryk när man klampar in i förorten oanmäld, nu har jue Flemingsberg, normaliserats 

pågrund av ökad polisnärvaro pågrund av detta "sostifikerade högaktningsfulla lärosäte". 

 

- Du skryter med att ha en flickvän som pluggar på Södertörn 

 

-Förmodligen är de gamla universiteten bäst när det gäller forskning, men å andra sidan kan eller vill ju 

inte alla bli spjutspetsforskare, Sverige behöver ju bredd också, i form av folk med mer yrkesinriktad 

utbildning och där kan ju de regionala högskolorna fylla en funktion 

 

- Södertörns Högskola verkar dock ha en extraordinär ansamling suspekta individer springande på sina 

institutioner. Det verkar som om vänsterradikala element och feminister premieras på löpande band. Var 

det inte en AFA-aktiv medlem i sina tidiga tjugotal som nyss fick någon typ av tjänst där åldern var 

exceptionell i förhållande till hennes akademiska meriter? 

Jag gissar att just denna B-skola används för att finansiera politisk arbete och lobbying i en viss riktning. 

 

- Södertörns högskola är ett ganska roligt inslag i stockholm faktiskt. Något av ett socialt experiment 

- Jag har en vänsterflummare till kusin som läser på södertörn. Antar att atmosfären på skolan är ungefär 

i samma division...  

- Hahah solklar beskrivning! Går på SU men var tvugnen att läsa en termin på Södertörn av olika 

orsaker och det är precis som du säger! Alla gamla "beuty queens" som bara söp o sket i skolan men nu 

vill få lite ordning går där. Finns sanslöst många snygga tjejer. Jämfört med tex Kth där de knappt 

existerar. 

Vidare så finns det ingen överrepresentation av invandrare i de lite mer "seriösa" kurserna utan de flesta 

samlas i Sociologi etc. 

 

Och visst är skolan en c-skola. Enormt mycket fusk samt extremt många IGn delas ut efter tentorna där 

kan jag säga. 

- såsom det finns klyftor mellan klassamhälle så är det likadant för högskolor/universiteter. vad som 

man inte bör göra tycker jag är att se ner på någon oavsett bakgrund. jag själv har aldrig pluggat där men 

har varit på en föreläsning så det är en ytlig bedömning av mig. tyckte att skolan var riktigt fräscht med 

härlig stämning och en hel del fina tjejer att vila ögonen på. skulle inte ha något emot att plugga där 

faktiskt.  
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- Förövrigt en väldig mångkulturell skola. 

- Jag hade gått där själv ifall jag inte kom in på en närmare skola (SU). Södertörns ligger näst närmast 

och hade tredje bäst efterexamens statistiker (kvalificerat jobb/lön) i Sverige, Ett annat plus för SÖ är att 

de ligger ocentralt och är en ganska ny skola vilket gör att de har något lägre intagningspoäng än 

äldre/centralare skolor just nu. 

 

- Känner en som läste nån termin där, som också har läst på t.ex. SU, och den personen tyckte att de var 

mkt lägre nivå på studierna, servicen, lärarna m.fl. Har ju varit en del nyheter om Södertörn + fusk också 

om jag inte minns fel. 

- 

För att det är en ny skola (10 år) och ligger ocentralt. Detta leder till lägre intagningspoäng vilket i sin 

tur leder till att flera "nysvenskar" kommer in på skolan (de stod att de är hela 25%). Det får det att 

klassas som en lågstatusskola. 

 

- Den svämmar över med blattar/stekarblattar/muslimer med andra ord? Nä då förstår jag att man inte 

vill gå där..  

__________________ 

- Jag har läst en fristående kurs på Södertörn, tyckte inget speciellt negativt om skolan, bra nivå på 

undervisningen och bra lärare.Och då i jämförelse med SU 

- När det gäller Södertörn beror det mycket på vad du läser när det kommer till kvalitetet. Södertörn har 

mycket hög nivå då det kommer till statsvetenskap. När det kommer till andra kurser är södertörn 

genom rutten. 

- Är man Islamofob så bör man nog ej fundera på Södertörn eftersom skolan har en hel del Muslimer. 

Den stora andelen Muslimer präglar också undervisningen då gärna Islam höjs till skyarna. Den som vill 

ha en klassisk akademisk utbildning bör nog välja SU. Då slipper man också problematiken med kursare 

som har problem med språket. (andelen invandrare på Södertörn är enormt stor) Jag tycker nog också att 

SU har ett bättre studentliv än Södertörn ... 

- Känner en som läste nån termin där, som också har läst på t.ex. SU, och den personen tyckte att de var 

mkt lägre nivå på studierna, servicen, lärarna m.fl. Har ju varit en del nyheter om Södertörn + fusk också 

om jag inte minns fel. 

- Pluggade Företagsekonomi A där. Många invandrare och många jobbiga människor. Ångrar min tid 

där - var ett jävla slöseri och jag blev tvingad att göra grupparbete med dumma jävla irakmammor och 

18 åriga thugs som bara var där för CSN pengar, verkade det som. 

 

På Södertörn blir man tyvärr en i mängden om man läser något större ämne och lärarna var ärligt talat 

dåliga, de flesta av dem. Jag läste ju dock bara en kurs och lärde inte känna så mycket folk (faktiskt bara 

ett par, typ) - men jag skulle hellre bli kastrerad än att spendera 3-4 år där nu när jag vet hur mycket 

bättre det kan vara på andra ställen. 

- Kallas för "Blatteharvard 

-Skolan har givetvis inte samma status som Stockholms universitet, men skulle nog säga att 

utbildningen håller i princip samma svårighetsgrad. Givetvis finns det en del stolpskott bland 

studenterna, men det finns det på alla lärosäten 

- Sjukt kass skola. Räcker så.  

- Jag har läst på Sh och tycker det är mycket trevligare där än Su. Jag har heller inte upplevt att det är 

fler invandrare på Sh än Su tvärt 

om. 

- Själv har jag också pluggat på både Sh och Su. Föredrar södertörn då det är en trivsamare och bättre 

samanhållen miljö där. Tycker dessutom att jag fått djupare teoretiska kunskaper av att läsa där jämfört 

med vad jag fick ut på universitetet. 

- Jag tycker även lärarna på sh varit mycket mer engagerade än på su där jag läser nu. 
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- Det finns riktigt många idioter och blattar på Södertörn, annars är det en bra skola. Men har man otur 

så kan man hamna i riktigt dåliga seminariegrupper med parasiter som bara försöker utnyttja din 

kompetens. Ibland känns det tyvärr som gymnasiet igen när man tvingas arbeta med massa oseriösa 

kukhuvuden/inavlade blattejävlar. 

- Dock tror jag inte att det är något större fel på skolan så länge man inte är rasist. Det finns en del bra 

lärare och högskolestudier blir generellt vad man själv gör dem till. Beror också på vilket ämne man 

läser givetvis. 

- Läste ett par kurser på södertörn förut, tycker att stämningen på skolan är bra mycket bättre och 

mysigare än vad den är på kth och stockholms universitet. biblioteket är också riktigt bra. 

- Läser Engelska på Södertörns Högskola och tycker att det är en fantastisk skola, med trevlig stämning, 

fräscha lokaler och där lärarna faktiskt är extremt pedagogiska och hjälpsamma - även efter lektionen är 

slut. 

- Min syster har läst där och hon var synnerligen missnöjd. Ryktet är svindåligt. Den här typen av rykten 

tenderar dessutom att bli självuppfyllande, eftersom de gör att bra folk inte söker sig dit. Jag skulle välja 

SU eller (hellre) Handels om jag skulle läsa ekonomi. 

- Har börjat på södertörn denna termin fast på ett annat program. Har fått ett bra intryck hitills, över 

förväntan faktiskt. Lärarna verkar kompetenta och undervisningen jag haft hitills har lvarit bra.  

Skolan är väldigt fräsch i sig och det finns även gott om damer att spana på. 

- Mjo, men examen från skola med högre status är ju bättre, samt att jag tror man skaffar bättre 

kontakter ju bättre skolan är man pluggar på. 

- Det enda som jag skulle kunna se som något bra med Södertörns Högskola är att de satsar ganska hårt 

på att försöka bli en mer respekterad skola. Det gör att de satsar mycket på forskning vilket kan vara 

intressant om man är ung forskare och söker lite hjälp. I och med att skolan är relativt ny är stora delar 

av lokalerna nya och bra, speciellt forskarlokalerna.  

Då jag själv pluggade lite på Södertörns Högskola under min gymnasietid, men det var endast för att jag 

fick chansen att utöka mitt gymnasieschema med att läsa där, men skulle aldrig ha läst där efter 

gymnasiet. 

-: Det går mycket blattar på alla universitet och högskolor i Sverige. Främst pga av alla utlandsstudenter. 

- DOCK så kanske det ska tilläggas att det på Södertörn finns en hel del lågstatusutbildningar, så som 

konstiga mixar av historia, filosofi, turism 

. Det var absolut inte så mycket invandrare som vissa verkar tro. Jag upplever det som att det är ungefär 

samma koncentration mörkhyade där som på SU, där jag också läst. 

- Min erfarenhet är att lärarna i de flesta fall är oerhört kunniga, intresserade av sina ämnen och 

engagerade i lärarutbildningen. 

De tyngsta anledningarna till att jag skulle söka mig till en annan skola är framförallt bättre och mer, 

vad ska vi kalla det, "sofistikerade studenter". Höga intagningsgränser leder ofta till smartare, yngre och 

snyggare studenter. 

- Det du däremot har är en fördelen av ett anrikt namn med generellt fler studiebegåvade och motiverade 

studenter i och med högre antagningspoäng.  

- Personligen är jag beroende av ett lärosäte som får mig att känna mig som en student, det räcker inte  

bara med att det finns lärare och professorer som håller föreläsningar, hur bra de än är. Det känns viktigt 

för bl.a. motivationen och framåtandan att känna stolthet över universitetet/högskolan man studerar på. 

Jag har besökt Södertörn ett antal gånger och ser ingen som helst motivation till att någonsin studera där. 

Kanske beror det på den trista omgivningen? 

- Har ingenting direkt negativt att säga om skolan undervisningsmässigt, mer än att det är en hel del 

invandrare, vilket TYVÄRR sänker skolans status. Ett svenskare Södertörn skulle nog kunna få skolan 

att höja sig ett snäpp statusmässigt.  

Vi får dock inte glömma att alla blattar som går på Södertörn faktiskt klarat ut gymnasiet, så  det är 

faktiskt inga slackers de heller. För tillfället är det 1 av 4 som är av utländsk härkomst, men förmodligen 

lär det jämnas ut med tiden. Det går en hel del blattar på SU också, det kan inte förnekas. 
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-Men ja, Södertörn är en skräpskola av den enkla anledningen att där läser man när man inte kommer in 

någon annanstans. Det är alltså inte oftast ett frivilligt val.  

__________________ 

- Jag läser ekonomi på SU och kan inte påstå att själva utbildningen är direkt bättre än den 

företagsekonomin jag läste på SH (hela FEK A). Det är slappt som fan, väldigt litet att göra och sällan 

behöver man åka till skolan (bara seminarier nästan). På SH var det fler seminarier osv, vilket i för sig 

nästan gjorde det hela jobbigare. Dock är det skönare socialt på SU, mest för att det är så mycket 

utlänningar på SH, usch för det. 

- Ja då, jag tvivlar inte på det. Läser inte på Södertörn, men vill bara slå ett slag FÖR skolan, för det är 

ingen skräpskola trots att den inte kommer upp i nivå med HHS och SU 

-Min erfarenhet at skolan (dvs. deras rektor och vissa elever) är att den inte ens kommer upp i samma 

nivå som de flesta gymnasieskolor. Deras ledning är inkompetent - och det ger utslag nedåt i leden. 

-. Höga instagningspoäng föranleder studenter som är motiverade och seriösa, framförallt är de stolta 

över att gå där vilket är oerhört viktigt för sammanhållningen. Höga intagningspoäng ökar skolans och 

utbildningens anseende, vilket i sin tur gör skolan mer attraktiv som arbetsplats för forskare och övrig 

akademisk personal.  

- Det är väl okej, väldigt mycket invandrare dock vilket kan vara extremt tröttsamt med 

seminariegrupper osv 

- Det som jag gillar med Södertörns Högskola är biblioteket. Det händer att jag då och då har vägarna 

förbi till denna högskola 

- enligt en del kommer som har läst på Södertörsn Högskola en längre tid, påminner undervisningen om 

den vi har på Universitetet. De har ungefär lika många lektioner också. Fördelen med Södertörns 

Högskola är ju att det finns så mycket snygga tjejer där, det är ju som bekant ett integrationsprojekt och 

gillar du mörka tjejer med brytning så är det ju rena paradiset. 

- å Uppsala U, Stockholm U och Lunds U får man ju hålla tillgodo med svenskor, vilket förvisso inte är 

nödvändigtvis fel.  

- För att säga åter något positivt om Södertörns Högskola är att skolan är liten. Det går direkt bussar från 

Stockholms innerstad och pendeltåg till Södertörns Högskola. Kommunikationerna är således bra. 

Biblioteket (för att återgå till det) är jävligt snyggt, man märker att Södertörns Högskola är politikernas 

gullegull-projekt. Snygga designade stolar i gälla färger, automatiska persienhissar, påkostade öppna 

ytor, med möjlighet för både studier i ensamhet och i grupprum. Snygg omgivning bestående av post-

moderna Universitetsbyggnader. 

- För att säga något mer positivt om Södertörns Högskola. Det är förjävla lätt att ragga tjejer i 

biblioteket. Det är lätt att börja snacka med folk, förvisso är det lätt på Uppsala U också. Men på 

Södertörns Högskola är ju tjejerna mörka, vackra...indiskor, kurdiskor, iranskor, turkiskor, afrikanskor.. 

Det är i alla fall mer lättsnackat än Stockholms U som är osocialt och värdelöst.  

 

+ Tjejerna  

+ Biblioteket och omgivningen  

+ Socialt 

- Integrationsprojekt 

- Skolans mångkulturella genuspolicy  

- Ligger i ghettot och långt från stockholms innerstad (Universitetet ligger närmare) 

- Saknar prestige (studenterna och lärarna vet ju om detta) 

-Socialt har Södertörn och dess omgivning kantas av stora problem de senaste decennierna, det är också 

av den anledningen som den dåvarande regeringen valde att smälla upp en högskola i området (likt alla 

lantis-skolorna under samma tidsepok). Vi ser fortfarande samma problem, vilket exempelvis kan 

speglas i den låga antagningsstatistiken för skolan 

- Jag går själv i Södertörn och dem flesta invandrare som pluggar där kan bra svenska och pratar 

flytande men självklart så finns det vissa som inte är så bra, men dem finns ju överallt? 
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Jag har inte haft några problem iallafall och trivs väldigt bra. 

- Och ja, kan verkligen hålla med dig om att biblioteket är helt jävla underbart, finns fan inget bättre 

ställe att plugga på 

 

 

 

Förekomsten av negativa ord som, Invandrare, fusk, Ghetto, dålig status, vackra tjejer: 14 gånger 

 

Förekomsten av positiva ord som, mångkulturellt, stämning, socialt, skol miljö: 6 gånger. 

 

 

 

 

 


