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Abstract 

The objective of this research was to study how two newspapers in Sweden, Aftonbladet and Expressen 

are creating an image of the Stockholm suburb Rinkeby. The method used to do the study was 

qualitative content analysis.Ten articles were chosen, fiveoff either newspaper and were found on the 

internet homepages of the newspapers on 15 November of 2013 and 27 January of 2014. Several 

theories were used in the study. Agenda setting theory, a media theory that explains the power of media, 

Figuration theory developed by Norbert Elias that deals with power struggles between different groups 

in society. Labeling theory explains how society, by labeling someone a “criminal” may accept it as an 

own identity and become one. Mats Franzén theory of power and how it can be understood thru 

discourse, context and resources. While studying the subject I realized that for long time the suburbs of 

Sweden have been portrayed in a negative context, especially “famous” suburbs like Rinkeby. The 

suburbs’ are constructed by the media as very dangerous places, with young people (often males) 

running wild and engaging in destructive behavior.  

 

Keywords: qualitative content analysis, media, Rinkeby, suburb, labeling theory, stereotypes, figuration, 
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Sammanfattning   

Uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalytisk studie om hur kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen 

framställer Stockholms förort Rinkeby. Urvalet för analysen var fem stycken artiklar ur respektive 

tidnings internet hemsida. De utvalda artiklarna har haft ordet ”Rinkeby” i rubriken och valdes ut 15 

november och 27 januari 2014. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur Rinkeby konstrueras i 

media.  Flera olika teorier har använts i uppsatsen. Teorin om dagordning, som är en medial teori och 

bygger på mediernas makt att skapa en dagordning för befolkningen. Norbert Elias teori om figuration, 

etablerade och outsiders som handlar om maktrelationer mellan olika grupper i samhället. Den 

sociologiska teorin om stämpling, som bygger på samspel mellan avvikare och icke avvikare. Vi målar 

ut människor på ett visst sätt, och ger dem en roll att spela så de beter sig efter den utmålade bilden. 

Mats Franzén teori om makt och det relationella maktbegreppet, där Franzén förklarar att makt kan 

förstås via diskurser, kontexter samt resurser. Resultaten visade att den mediala bilden av Rinkeby 

domineras av negativa inslag. Den centrala tema i nyhetsrapportering kring Rinkeby är brottslighet.  

 

Nyckelord: Rinkeby, förort, kvalitativ innehållsanalys, dagordning, media, stämpling, stigmatisering, 

makt, etablerade, outsiders,  
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1. Inledning 

Under 1800-taleti Chicago började invandrade grupper allt från judar, amerikaner till tyskar, irländare 

och andra att göra egna tidningar och dela ut dem. Meningen med det var att stärka den egna gruppens 

intressen och position i samhället. Man utmålade de andra grupperna som dåliga, och svaga för att på 

det sättet marginalisera och utesluta dem. Till exempel skrev den tyskspråkiga tidningen IllionoisStaats-

Zeitung11 augusti 1888 en artikel med titeln "Ovälkomna gäster". Artikeln handlade om den nya vågen 

av italienska invandrare som beskrevs som "barbariska" och "ociviliserade". De var människor som inte 

skulle kunna anpassa sig till det amerikanska samhället. Grekiska tidningar skrev artiklar om "de farliga 

och hotfulla irländarna”. Den tysk-judiska tidningen Occidentframställda ryska judar inte bara som 

fattiga med även kriminella. Redan under denna tid uppdelade man människor efter ras och etnicitet. 

Därefter utgav man tidningar och artiklar som framställde de andra grupperna som fientliga och väldigt 

opålitliga. Ingen annan grupp har stämplats lika mycket som kriminella än de invandrade italienarna.1 

 

Aftonbladet gjorde ett reportage 1989 som handlar om Rinkeby och olika teman som berör det lilla 

samhället. Kunskapen om Rinkeby som ett problemområde fanns redan där, annars hade man inte valt 

att publicera reportaget som ett ”dokument” utan mer snarare som nyhet. I det inledande stycket ställer 

redaktören en fråga till läsarna; ”Om jag säger Rinkeby, vad tänker du på?” Det intressanta här är att 

man inte hinner svara eftersom det redan finns ett svar i reportaget. ”Du tänker då på våld och 

värstingar, och du tänker nog en och annan tanke du inte vill säga högt.”2Har Aftonbladets rapportering 

kring Rinkeby förändrats sedan dess?  Idag i Sverige har den svenska dagspressen en unik position i 

samhället eftersom antalet invånare som läser tidningar är bland de högsta i världen.3Tidningarna har 

även större makt över den dagliga agendan som sätts i och med att de fokuserar mer på djupgående 

reportage än till exempel televisionen. Studier visar även att människor tar på sig längre tid att lära sig 

tidningarnas dagordning. Tv-nyheterna är allt som oftast tidningarnas första sida.4Medierna, 

internationellt liksom i Sverige innehar makten att sätta upp den medialadagsagendan som medborgarna 

sedan antar. De frågor som medier anser vara viktiga blir därmed även viktiga för medborgarna.5 Med 

                                                
1 Marco D'Eramo, Slakthuset och skyskrapan: Chicago - en berättelse om vår framtid, Arkiv, Lund, 2004, ss. 147-156 
2Urban Ericsson, IrenaMolina, Per Markku Ristilammi, "Miljonprogram och media – föreställningar om människor och 
förorter", Riksantikvarieämbetet, Stockholm, 2000, s. 81, Tillgänglig: 
http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/miljonprogram.pdf (hämtad: 2013-11-24) 
3 Anita Heber, "Fear of Crime in the Swedish Daily Press—Descriptions of an Increasingly Unsafe Society", Journal of 
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 12:01, 2011. s.64, Tillgänglig: 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14043858.2011.561623  (hämtad 2013-11-15)    
4 Maxwell McCombs, Makten över dagordningen: om medierna, politiken och opinionsbildningen, SNS förlag, Stockholm, 
2006, s. 76 
5 Jesper Strömbäck, Makt och medier: samspelet mellan medborgarna, medierna och de politiska makthavarna, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, s.170 
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tanke på att medier har blivit en allt större maktfaktor i samhället är det oerhört viktigt att framstå i 

positiva dagar i pressen.6Min uppsats handlar om hur två svenska tidningar; Aftonbladet och Expressen 

framställer Rinkeby – en förort i västra Stockholmdär över 90 procent av befolkningen har utländsk 

bakgrund.7Anledningen till att jag valde just Rinkeby är att det lilla samhället i västra Stockholms har 

pekats ut som ett problemområde.8Under de senaste åren har intresset för att undersöka hur tidningarna 

framställer förorterna intensifieras allt mer eftersom fler nyheter har handlat om upplopp och hur 

förorterna brinner.9 

 

Vilken bild får allmänheten i Sverige av en av dem mest invandrartäta förorterna? Jag kommer att utgå 

från respektive tidnings internet hemsidor där jag har valt ut artiklar från nyhetsrapporteringensom 

innefattar ”Rinkeby” i rubriken. Anledningen till att jag valde två kvällstidningar och inte så kallade 

morgontidningar är att kvällstidningarna ägnar sig mer åt starka rubriksättande nyheter som säljer 

lösnummer. Skillnaden är dock inte särskilt stor vad det gäller nyhetsrapporteringen och vilka nyheter 

som kommer ut på marknaden. Även om kvällspressen ägnar sig åt mer spekulativa nyheter och 

försöker sätta starka rubriker och på så sätt dra till sig läsarens uppmärksamhet. Kvällstidningar har även 

ett sämre rykte än morgontidningarna men större genomslagskraft och mer läsare. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken bild som medier, i det här fallet två svenska kvällstidningar 

Expressen och Aftonbladet förmedlar av Stockholm förorten Rinkeby. Uppsatsen skall 

förhoppningsvisbidra till förståelsen av medias makt att skapa och porträttera en bild av förortsområden.  

 

1.3 Frågeställningar: 

–Hur presenteras Rinkeby som område i de valda artiklarna? 

–Vilka aktörer förekommer i artiklarna och hur framställs de? 

                                                
6 Mats Franzen, "I fråga om makt. Diskurser, resurser, kontexter": Goldberg, Ted (red): Samhällsproblem.  7. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2010, s. 118 
7Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB, (USK), "Områdesfakta", Tillgänglig: 
http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax, 2012, (hämtad 2013-12-26) 
8 Birgitta Stymne Göransson, Johan Oljeqvist, "Förortens invånare behöver återta sina områden", Svenska Dagbladet, 27 maj 
2012, Tillgänglig: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forortens-invanare-behover-aterta-sina-omraden_7232341.svd 
(hämtad 2013-12-04). EmmelieWallroth, Sofia Roström Andersson, "Våldsamma upplopp i Husby inatt", Aftonbladet, 19 
maj 2013, Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16804681.ab (hämtad: 2014-01-19) 
9 se till exempel: Erik Nises, Jessica Balksjö, "Upplopp i Rinkeby", Aftonbladet, 9 juni 2010, Tillgänglig: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12339570.ab (hämtad: 2014-01-18). Anders Forsström, "Utanförskapet för 
ungdomar ökar i Rinkeby", Dagens Nyheter, 10 juni 2010, Tillgänglig: http://www.dn.se/sthlm/utanforskapet-for-ungdomar-
okar-i-rinkeby/ (hämtad: 2014-01-19) 
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1.4 Koppling till socialt arbete 
 

Vad gäller kopplingen till socialt arbete anser jag att media har makten att peka ut segregerade områden. 

Det innebär att Rinkeby som ett område kan övergå till att förknippas med segregation och utanförskap 

tack vare den mediala framställningen. Rinkeby kan komma att användas som en motsatstill det övriga 

integrerade samhället eftersom medier skapar en "vi och dem" uppdelning av städer och därmed bidrar 

till en mental segregation hos läsarna.10Det innebär också att medier kan skapa insiders och outsiders, de 

upphöjda och etablerade kontra de som är utanför.11Genom att medier presenterar en bild av en plats 

som människor sedan kan komma att inta. Allt eftersom de har makten att påverka vad vi skall tänka 

på.12Kopplingen till socialt arbete blir därmed att det lilla samhället Rinkeby och invånarna där kan 

komma att anta den stämpling som presenteras i medier och börja agera därefter. Förstärks den mediala 

konstruktionen av "den kriminella invandrargrabben" ytterligare?13Vilka eventuella påföljder bär detta 

med sig? Det kan bli ett samhällsproblem i längden med exempelvis ungdomskravaller och andra 

sociala oroligheter.Socialarbetare kan dra nytta av att ha mer förståelse för eventuellt blivande klienter 

samt vilka svåra och marginaliserade förhållanden dem kommer ifrån. Samtidigt dra nytta av att kunna 

förstå och sätta sig in i det problematiska med att till exempel växa upp i Rinkeby och vilka påföljder 

det medför. Därför anser jag att det är relevant för socionomer och socialarbetare att ha förståelse för 

mediernas roll i samhällsskapandet.  

 

1.4 Bakgrund om Rinkeby 

 
Rinkeby är ett bostadsområde som ligger i Stockholms stad. Det byggdes upp främst under slutet på 

1960 talet under det så kallade ”miljonprogrammet”. Det lilla samhället gränser till Kista, Bromsten, 

Tensta och Sundbybergs kommun. Fram till år 2007 hade Rinkeby en egen stadsdelsförvaltning men 

lades sedan ihop med Kista stadsdelsförvaltning och tillhör numera Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.Den 

1 december 2012 uppgick befolkningen till 15968 invånare.En stor majoritet av befolkningen har 

utländsk bakgrund - närmare bestämt 90,5 procent. Majoriteten av Rinkebys befolkning utgörs av 

människor med rötter i Asien 38,7 procent samt Afrika 40,8 procent.Det kan jämföras med hela 

Stockholms län som har cirka 33 procentig andel invandrare i staden. Rinkeby har även markant lägre 

medelinkomst jämfört med Stockholms stad där Rinkebyborna tjänar i genomsnitt 159 100 kronor, 

jämförelsevis med länet där 314 000 kronor tjänas i snitt årligen.Arbetslösheten skiljer sig även den 

                                                
10Ericsson U. m.fl. 2000  s. 36 
11 Eva Lena Andersson, Turner Magnusson, Den delade staden, 2., bearb. uppl., Boréa, Umeå, 2008, s. 27 
12 Strömbäck, 2000. ss. 150 
13 Bengt Börjesson, Förstå socialt arbete, 2., [uppdaterade och utök.] uppl., Liber, Malmö, 2010, ss. 143-144 
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jämfört med Stockholm där 3,3 procent är öppet arbetslösa. I Rinkeby låg den siffran på 10,4 procent år 

2012. 17, 3 procent av befolkningen i Rinkeby levde med hjälp av ekonomisktbistånd år 2011, 

jämförelsevis med Stockholm där enbart 3,6 procent får bistånd. Vad gäller personer mellan 18-24 år 

var 19,9 procent beroende av ekonomiskt hjälp, jämfört med Stockholm där siffran ligger på 5,1 

procent. Skillnader mellan Rinkeby och Stockholm märks ytterligare med personer som erhåller 

sjukersättning där siffran i Rinkeby ligger på 31, 6 procent jämfört med Stockholm på har betydligt 

mindre med 13,3 procent.14 

 

2. Metod 

Jag använder mig utav en kvalitativ innehållsanalys i min undersökning av kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressens framställning av förorten Rinkeby. Mitt urval består av nyhetsartiklar som 

innehar ”Rinkeby” i rubriken på texten och är tagna från respektive tidnings internethemsida. Eventuella 

bilder som tillkommer och finns i artiklarna kommer även att studeras och analyseras. 

 

2.1 Urval och avgränsningar 
 

Uppsatsens urval skede på så sätt att nyhetsartiklar har valts ut från Aftonbladet, respektive Expressens 

hemsidor. Jag har valt att fokusera på Sveriges största och konkurrerande kvällstidningar. Aftonbladet 

nådde ut till över 2,49 miljoner läsare dagligen år 2010 enligt en undersökning som Orvesto gjorde – via 

papperstidningen, internetupplagan och via mobilanvändandet. Det är nästan en miljon mer än vad 

Expressen, tillsammans med sina två regiontidningar; Göteborgs Posten och Kvällspressen gemensamt 

nådde ut till. År 2013 har de båda kvällstidningarna en daglig räckvidd på 829 000 för Aftonbladet, och 

något mindre för Expressen med 738 000 människor. Expressen har mer läsare på söndagar med 

839 000, där Aftonbladet når ut till 815 000 personer.15 

 

Gällande det direkta urvalet så har de fem första artiklarna som uppkommer vid sökningen i databasen 

valts ut, där ordet ”Rinkeby” återfinns i rubriken. Jag har hittat artiklarna via söktjänsten som går att 

använda på de båda tidnignas hemsidor. Jag analyserar inte notiser, debattartiklar eller andra artiklar 

som i sin helhet handlar om Rinkeby, utan bara de som uppkommer och har Rinkeby i rubriken. Att 

studera texter som innehar Rinkeby i rubriken är en direkt avgränsning och texterna har därmed en 

koppling till det jag har haft syfte i att undersöka. Nämligen platsen, området Rinkeby eftersom man 

lägger fokus och förknippandet underliggande texterna med rubriken som tidningarna sätter med hjälp 
                                                
14 USK "Områdesfakta", 2012 
15”Dagstidningarna fortsätter att tappa räckvidd” 2 oktober 2013, Mediavärlden, Tillgänglig: 
http://www.medievarlden.se/taggar/orvesto-konsument (hämtad: 2013-11-20) 
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av attribut eller andra beskrivande skildringar.16 Nyhetsartiklarna är daterade mellan år 2010 till 2013. 

Genom att begränsa min sökning till att välja de artiklar där Rinkeby används i rubriken görs därmed en 

klar avgränsning eftersom läsare av nyhetsmedier förknippar rubrikerna med texten, och tillsätter de 

attribut som används på personen, platsen eller händelsen.   

 

2.2 Kvalitativ innehållsanalys och tillvägagångssätt 
 

Som metod har jag valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys som handlar om att analysera 

innehållet inom kommunikation som till exempel intervjuer eller tidningsartiklar. Anledningen till att 

jag valt den metoden är för att jag vill studera de utvalda artiklarna i dess helhet för att förstå de ur ett 

övergripande perspektiv. Under läsningen av de utvalda texterna ställer undersökaren sig frågor, om 

vilka som är de aktiva i texterna och vilken bild vill texten egentligen förmedla fram till sina läsare. 

Poängen med kvalitativ textanalys är att på djupet förstå texter och dess mening dvs. att ibland försöka 

läsa ut det som döljs under ytan i en text. Ett annat viktigt skäl till användningen av just denna metod är 

att det centrala i en text kommer fram, oftast det forskaren vill få fram. Men andra ord kan det komma 

att innebära att visa delar av texten blir viktigare än andra.17 

 

Tim May är inne på samma linje och skriver i att kvalitativ innehållsanalys handlar om att analysera 

helheten av en text. Vidare skriver han att texten bör ses i ett större sammanhang och att fokus bör 

läggas på att förstå texten i sin helhet och inte utvalda delar av texten.18 May menar att textanalys består 

av flera olika steg: problemformulering, genomgång av texten, urvalsmetoder, tolkning och slutligen en 

enhetlig analys av texten.19 

 

Petter Esaiasson skriver i Konsten att studera samhälle att det finns två typer av textanalytiska 

frågeställningar som är antigen systematiska där man klargör strukturen, och klassificerar i texten medan 

den andra typen av frågeställning handlar om att kritiskt granska texten och dess idéer tillsammans med 

vilken diskurs den vill förmedla. Diskursanalys har under de senaste decennierna tagit över som den 

vanligaste av de textanalytiska metoderna. Den används främst inom samhällsvetenskapen där studier 

allt som oftast görs för att studera maktförhållanden inom samhället. Eftersom min uppsats kommer 

                                                
16 Strömbäck, 2000, s. 202 
17 Peter Esaiasson, ”Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad”, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 
Stockholm, 2007 ss. 237-239 
18 Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning, Studentlitteratur, Lund, 2001 ss. 141-142 
19 Ibid. s. 229 
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handla om hur medier har makten att förmedla en dagordning av en plats, anser jag att det mest lämpliga 

här är att använda mig av textanalys som går på ut på att kritiskt granska de utvalda texterna.20 

 

Esaiasson menar att det är viktigt vid textanalys att ett forskningsproblem skall förtydligas. Lösningen 

på det problemet, som uppkommer via de frågeställningarna som forskaren har skall sökas i texten. Han 

skriver att dessa frågor utgör en grund för hela materialet, och att frågornas vikt inte kan betonas nog. 

”Det är du som berättar en historia, med hjälp av texten, det inte texten som berättar en historia för 

dig.”
21Detta innebär att ord kan ha olika betydelser i olika sammanhang, samt kan innebörden i texten 

och de ord som används betyda och tolkas på olika sätt beroende på vem som tolkar texten.22 

 

Esaiasson lyfter även fram det som han anser bör finnas i sammanhanget när man undersöker vilka 

aktörer som förekommer i texterna. Här är det viktigt att förtydliga ”vem som säger vad.” Aktören blir 

ett mindre inslag, med specifika egenskaper. Det kan röra som personer som presenterar myndigheter, 

ett parti eller andra former av kollektiva aktörer. Ibland blir beslutet vilka som ska vara aktörer enkelt, 

men ibland svårt. Till exempel när ett kollektiv skall studeras i text, frågan kan bli då vem står bakom 

tänkandet av texten egentligen? Sedan skriver författaren att det ibland även kan vara lätt att hitta det 

man just söker, men att man kan missa viktiga delar i texten gällande aktörer.23 

 

2.3 Min egen förförståelse 
 

En möjlig nackdel med kvalitativ innehållsanalys kan vara att det är enbart forskaren eller läsaren av 

texten som gör en tolkning. Människan bär med sig sin egen världsuppfattning och samling av det 

erfarenheter vi har av livet. Jag är personligen uppväxt i Rinkeby och har bott där över 10 år, vilket har 

lett till att jag har en eventuell inbyggd förståelse för området. Självklart påverkar det oss och hur vi kan 

välja att tolka en text eller en nyhet. Vare sig det handlar om att göra det omedvetet, via inbyggda 

omedvetna scheman eller om det handlar om att medvetet tolka en text ur ett perspektiv. Samtidigt är jag 

införstådd med att genom dessa studier riskerar min eventuella bild av förorten Rinkeby att ändras eller 

påverkas i och med den mediala framställningen av området och i vilket sammanhang det befinner sig i. 

Därefter gäller det att inta en kritisk ställning till de texter jag kommer studera eftersom de skapar en 

                                                
20

Esaiasson, 2007, ss. 238-243 
21

 Ibid. s. 243 
22

 Göran Bergström, Kristina Boréus, (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012 ss. 82-85 
23

 Ibid. Sid. 248-250 
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verklighet som inte alltid är sann eller överensstämmer med det verkliga livet.24
”Filosofen och 

hermeneutikern Hans-Georg Gadamer framhåller att varje läsare, varje mottagare, närmar sig en text 

med en förförståelse (eller med ’fördomar’).Utan viss förförståelse är tolkning omöjlig.”
25

 

 

2.4 Datakvalitet 
 

Gällande bedömning av datakvalitet och valet av de tidningar som studerats anser jag att det var korrekt 

att välja Aftonbladet och Expressen. De har störst daglig räckvidd och når ut till en stor del av 

befolkningen.26 Jag valde även dessa tidningar eftersom jag haft ett intresse för att se hur just, 

kvällspressen som ägnar sig mer och sensationella nyheter framställer Rinkeby. Jag fick fram 

information som belyste mitt undersökningsområde samt gav fördjupning inom frågan. Artiklarna som 

undersökts är daterade mellan år 2010 till 2013. Genom att begränsa min sökning till att välja de artiklar 

där Rinkeby används i rubriken görs därmed en klar avgränsning eftersom läsare av nyhetsmedier 

förknippar rubrikerna med texten, och tillsätter de attribut som används på personen, platsen eller 

händelsen.  Det medför också att jag eventuellt kan ha missat texter som handlat om Rinkeby, eftersom 

de inte har haft området i rubriken. De artiklar som valts har jag ansett vara relevanta, några har även 

fallit bort då det varit notiser och artiklar som saknat djup. Därmed blir trovärdigheten i analysen 

förknippat med osäkerhet, vilket det generellt sett är ofta vid kvalitativ innehållsanalys. Eftersom 

undersökningen har fokuserat på rubrikerna och inte eventuella artiklar som handlar om Rinkeby, vilket 

hade varit ett alternativ om man skulle göra andra mer omfattande undersökningar. Hade då resultaten 

varit annorlunda vid en studie där utvalda texter handlat om Rinkeby, men inte innehaft området i 

rubriken? Det är svårt att uttala sig om det och kräver en egen studie i sig själv. De teoretiska begrepp 

som används i studien har kunnat kopplas de till de frågor som studien haft. Särskilt frågor i teorin om 

makt som har varit ett centralt tema i uppsatsen. Vad gäller validitet i undersökningen så är kvalitativ 

innehållsanalys förknippat med stor osäkerhet gällande validiteten. Eftersom validitet är mer bundet till 

statistiska undersökningar och kvantitativ forskning. Esaiasson menar att begreppet validitet går ut på att 

se om man mäter det man påstår att man mäter i en studie. 27 Därmed skulle en formulering för min 

studie kunna vara: "har jag lyckats förstå vilken bild media vill förmedla av Rinkeby?” Bergström m.fl. 

skriver att om forskaren ökar sin kunskap inom det område som undersökts, och hans förförståelse 

                                                
24

 Bergström, G. m.fl. 2012, ss. 26-20 
25

 Ibid. sid:31 
26

Esaiasson, 2007.s. 63 
26

Bergström G. m.fl. 2012. s. 42 
27

 Esaiasson, 2007, 244 
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förstärks av studien så ökar även möjligheten till god validitet.28 Därmed kan jag påstå att trovärdigheten 

i studien ändå är relativt hög. 

3. Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet kommer den tidigare forskningen att presenteras som jag anser vara relevant för min 

undersökning om mediernas framställning av förorten, i mitt fall Rinkeby. Det är viktigt att 

sammanställa den tidigare forskningen eftersom den inbringar kunskap om problemområdet och ger en 

grund för läsaren att utgå ifrån. Samtidigt kan man jämföra kommande resultat av min undersökning 

med tidigare studier och dra eventuella slutsatser eller utveckla nya hypoteser. Det finns en hel del 

studier och statliga rapporter som gjorts runt framställningen av förorterna i media. Den tidigare 

forskningen är omfattande, även om det mesta handlar om hur svenska medier framställer invandrare 

och skapar en uppdelning mellan olika grupper i samhället. Samtidigt kan den forskningen appliceras på 

förorten i mitt fall Rinkeby som är starkt förknippat med invandrare och där över 90 procent av 

befolkningen är av utländsk härkomst.  

 

3.1 Mediernas vi och de 
 
I den statliga rapporten Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige av Paul 

Lappalainenframgår dettydligt att det sker en uppdelning inom medier när det gäller rapporteringen om 

”invandrare” och ”svenskar”. Medier används för att skapa en identitet och ett folk i det här fallet 

”svenskar” genom att ständigt berätta om ”de andra” som annorlunda och hotfulla.”Medierna är dels 

etniskt homogena, dels en mycket central arena och aktör i skapandet av å ena sidan stigmatiserande, 

ofta rasistiska stereotyper om invandrare och å andra sidan en positiv bild av Sverige och 

majoritetsbefolkningen.”29Rapporten beskriver hur det pågår en stereotypiseringav invandrare och hur 

de framställs som underlägsna gentemot majoritetsbefolkningen i Sverige. Invandrare tillskrivs attribut 

som anses som anses vara moraliskt underlägsna i jämförelse med den svenska befolkningen.30 I studien 

framgår det även att i nyhetsrapportering som på något sätt handlade om ”invandrare”handlade 40 

procent av de undersökta artiklarnaom brottslighet.31 Vidare skriver författaren att det pågår en 

”andrafiering” i medier och hur de skapar en grupp av människor som ”de andra” i det här fallet 

invandrare och tillsätter dem diskrediterande egenskaper. Det handlar om allt från anti-muslimska 

                                                
28

 Bergström, G. m.fl. 2012, s. 42 
29

 Paul Lappalainen, ”Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige”, SOU 2005:53,Stockholm: Fritze, s. 21 

Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/86/34/fe68999e.pdf (hämtad: 2013-11-20) 
30

Lappalainen, 2005, ss. 93-96 
31Ibid.s.102 
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stereotyper, till hur polisen är maktlös och hur asylinvandringen bara ökar. Det handlar även om 

kriminalitet, hallickar, yrkesmördare och andra former av brottslighet där det lyfts fram att alla de 

utpekade har utländsk bakgrund. Förorten, i synnerhet Rosengård beskrivs också som en plats 

förknippat med vandalisering och upplopp. Där poliser står maktlösa eftersom ingen vill vittna till det 

brott som sker och därmed styrks bilden av förorten som farlig och annorlunda.32 

 

Den mediala uppdelningen som skapas av medier mellan olika grupper i samhället framhävs ytterligare i 

rapporten. Det framgår att i Sverige, liksom i många andra västerländska länder skapar media en 

indelning mellan invandrare som "de andra" och den inhemska befolkningen. Där majoriteten av 

befolkningen framställs som det normativa och suveräna i jämförelse med invandrarna som ofta visas 

som "stereotypa" antigen genom brottslighet eller andra former av avvikande beteende som 

kvinnoförtryck eller kulturella skillnader gentemot svenskarna. Utredningen hänvisar till avhandlingar 

som de tagit del av där mediernas grundläggande rapportering sker i "vi och dem" form.33 

 

Författaren skriver vidare att vi och dem tänkandet inte är nytt i sig, utan har funnits sedan hundratals år 

tillbaka. Med tiden har en väsentlig sak förändrats - nämligen vilka man väljer att angripa och framställa 

som "de andra". Historisk sett handlade det om zigenare (romerna), mentalt sjuka människor och andra 

avvikande människor men har nu övergått till att främst handla om "invandrarna" som får spela "de 

andra". I utredningen skriver Lappalainen vidare att invandrare sällan kommer fram till tals i de artiklar 

dem omnämns, och refererar till en studie som gjorts mellan 1970 och 1990 talet gällande 

invandrarpolitiska debatten. "En av konstanterna i den invandrarpolitiska diskursen är uteslutandet av 

den invandrades röst".
34 

 

En annan rapportfrån år 2000 i vilket författarnapresenterar den mediala bilden av det så kallade 

Järvafältet i nordvästra Stockholm är inne på samma linje om mediernas "vi och de" uppdelning.35 I den 

rapporten ingick Rinkeby tillsammans med Tensta, Hjulsta, Akalla, Husby och Kista. Materialet som de 

använde sig av är tidningsartiklar, bilder och arkivreportage gällande dessa platser som återfanns i 

svenska medier, som exempelvis Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet. 

Rapporten beskriver området runt Järvafältet som ett ”barn” av miljonprogrammet som inleddes på 1960 

talet. Samtidigt konstaterar författarna att mediertidigt började rapportera om ”problem” gällande 

området. Rapporteringen handlade främst om att till en början beskriva platserna som pågående 

                                                
32Lappalainen, 2005, ss. 114-117 
33 Ibid. s. 135 
34Ibid. ss. 140-141 
35Ericsson, U. m.fl. 2000, s. 17 
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byggnadsområde som aldrig blev klara med ettständigt buller och förändring av miljön. Att vistas eller 

leva i nämnda stadsdelarna skulle vara som att bo på en byggarbetsplats. Vidare framhäver rapporten om 

hur statistisk allt som oftast används när förorterna skall beskrivas, samtidigt som hela Järvafältet liksom 

befolkningen där framställs som avvikande i olika former. Statistiken som används handlar om att 

påvisa antalet arbetslösa, bidragsberoende samt kriminalstatistik som på olika sätt stämplar hela området 

som problematiskt.36”Järvafältet, och i synnerhet Tensta gjordes under denna debatt, och med aktiv 

hjälp av massmedierna, systematiskt till syndabock för alla brister som miljonprogrammet tillskrevs av 

dess kritiker.”
37 

 

Rapportenbeskriver ytterligare flera olika skildringar av Järvafältet som med tiden förändras. Efter att 

bygget var klart, fick nya inslag plats i den massmediala skildringen av Järvafältets förorter. Rinkeby 

och Tensta framställdes somskräpiga och smutsiga med hjälp av bilder i tidningarna. Det var områden 

där politiker inte tog sitt ansvar. Författarna skriver att det kunde ha varit vilken annan stadsdel som 

helst i Stockholm som var skräpig, men att tidningarna valde att lyfta fram just Rinkeby och Tensta. Ett 

annat inslag som uppkomi medierna på slutet av 1970-talet handlar om kriminalitet och sociala 

problem. Alkohol och andra former av missbruk lyfts fram och det är här som förorterna börjar 

beskrivas som "riktiga problemområden"i de svenska medierna. Ett fjärde inslag som egentligen har 

funnits med från början av stigmatiseringen av förorterna kommer fram: invandrarna. Det är på 1980 

talet som invandrarna får en central roll i mediernas framställning.38 

 

Det är här tidningarna börjar beskriva Tensta och Rinkeby som invandrartäta förorter med 

kvinnoförtryck, arbetslöshet, kriminalitet och missbruk. I rapporten konstaterar författarna att 

miljonprogrammet har sedan sin start betraktats som ett"misslyckade". Idag, fyrtio år senare har dessa 

områden kommit att symbolisera allt som är "icke svenskt" och "främmande".39 Om svenskheten är 

kulturbärande och de normala, har invandrarna kommit att spela dem identitetslösa och avvikande i 

svensk media. De har blivit "de andra". Vidare skriver forskarna att det moderna, i det här fallet Sverige 

har behov av att alltid skapa "annorlundahet" för att förstå sig själv. I svenska medier har förorterna 

kommit att spegla detta, en icke normalitet - där flera olika avvikande ingredienser förekommer.40 

 

                                                
36

Ericsson U. m.fl. 2000,  ss.15-23 
37

Ibid.s. 17 
38

Ibid. s. 18 
39

Ibid. s. 19 
40

Ibid.s. 29 
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Dessutom framhäver rapporten mediernas roll i skapandet av det så kallade etniska segregationen i 

Stockholm, liksom övriga Sverige. De menar att genom att medier ständigt skriver om "dem", berättar 

om "dem" så sätter man upp mentala, kulturella gränser hos människor gentemot olika platser. "Sverige 

är ett segregerat land och vår nyhetsjournalistik bidrar till att skapa en mental segregation.”
41Det 

förtydligar vilken roll massmedier har i konstruktionen och uppdelningen av städer. I rapporten 

omnämns en studie som gjorts gällande internationella medier och hur det presenterar "ethnic business" 

dvs. "etniska frågor".Det handlar om invandring som framställs som problematisk, olaglig, i form av 

stora mängder och att invandringen skulle vara ett kulturellt hot. Sedan presenteras kriminalitet: med 

särskilt fokus på ”etnifierade” eller ”rasifierade” brott som rån, våld och knarkhandel. Den tredje bilden 

som förmedlas är kulturella skillnader: här handlar det om religiös fanatism, omoderna seder samt 

kulturella avvikelser. Och den sista diskursen som förekommer i medierna är etniska relationer: 

diskriminering, rasistiska attacker och andra former av rasism som ofta definieras som beklagliga 

incidenter och ofta förklaras som att närvaron av minoritet kan leda till sådana attacker, då man 

nämligen skyller på offret.42 

 

Per-Markku Ristilammi har gjort en studie om Rosengård, ett område i Malmö som ofta förknippas med 

Rinkeby.I hans bok Rosengård och den svarta poesin - en studie av modern annorlundahet visar 

författaren hur svensk mediaredan i ett tidigt skede valde att framställa uppbyggnaden av Rosengård 

som ett område av problem och betongmurar. Han skriver att det redan på 1970 talet, då Rosengård 

byggdes skrevs negativa artiklar om området innan människor riktigt hunnit flytta in. Ristilammi har 

analyserat artiklar från dem större tidningarna och menar på att detta gjordes "medvetet" av medierna. 

Att det skapades en stereotyp bild av Rosengård.43 Han kommer också fram till att medias skildring av 

Rosengård inte har förändrats på över tjugo år och menar på att det pågår en ständig stämpling av 

förorten.44
 

 
 
 

 

 
 

                                                
41

 Ericsson U.M.fl. s. 36 
42

Ibid. s. 37 
43

Per Markku Ristilammi, ”Rosengård och den svarta poesin: en studie av modern annorlundahet”, B. Östlings bokförl. 

Symposion, Diss. Lund :Univ.,Stockholm, 1994 Ristilammi, . 1994 s. 34 
44

Ristilammi, 1994, s. 153 
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3.1 Du ska vara rädd 
 

Anita Heber skriver i sin studie45i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention – hur svenska medier använder sig av rubriker som skrämmer befolkningen, speciellt vad 

gäller de ”ökända” förorterna som Rinkeby och Skärholmen. Hon tar upp den allt större rädslan för 

brottslighet som förekommer i svenska medier och syftar på att det ännu inte har gjorts tillräcklig med 

studier för att förstå hur det påverkar människor. Rinkeby förekommer i hennes rapport i vad hon 

beskriver som ”situations baserade rädsla för brottslighet” i form av ”geografisk” uppdelning av staden, 

detta fall Stockholm. Hon tar upp en artikel från Aftonbladet från år 2002 där rubriken lyder: ”Rinkeby 

väntar på sitt nästa mord – sorg blandat med rädsla efter den fatala skjutningen av en 

nittonåring”.
46Artikeln påpekar hur media framställer förorten som farlig, för alla som bor där med även 

vistas där preliminärt är. Heber lyfter fram det faktum att det sker brottslighet runt om hela stor 

Stockholm, men att namnet på orten nämns i rubriken endast när brott har sket eller begåtts i en av 

förorterna. Detta leder till en generell bild där förorterna inte bara är påverkade av ”seriös våldsam 

brottslighet” utan att människorna som bor här lever i ständig rädsla.47 

 

3.3 Sammanfattning 
 
Den tidigare forskningen som presenteras i studien talar om att mediernas beskrivning av förorterna runt 

om i Sverige är mestadels av negativa inslag. Forskningen påvisar även att det finns ett samband mellan 

förorten och invandrare som numera är oftast förknippade med varandra i medierna. Det framkommer 

också att det finns redan en etablerad problematisk bild av Rinkeby i svenska medier. Denna 

problematik runt förorterna har skapats av medier sedan starten av det så kallade ”miljonprogrammet” 

och har sedan fortsatt. Min studie kommer att enbart fokusera på Rinkeby och försöka förklara hur 

tidningarna berättar om Rinkeby idag, samt om den redan etablerade problematiska bilden ytterligare 

förstärks. Min studie skiljer sig även från den tidigare forskningen eftersom jag valt att fokusera enbart 

på ett område som inte direkt studerats på egen hand tidigare. Det finns inga tidigare studier som 

berättar om hur kvällstidningarna framställer Rinkeby. Forskningen handlar istället allt som oftast om 

hur förorterna runt om i Sverige beskrivs i medierna, fast i ett grupp perspektiv. 

                                                
45

 Heber, 2011, ss. 63-77 
46

Heber, 2011, s. 72 
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 Ibid. ss. 72-75 
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4. Teoretisk bakgrund 

 

I uppsatsen används flera olika teorier. Det handlar om sociologisk stämplingsteori som bygger på att 

avvikande beteende inte är en egenskap hos individer utan uppstår i samspel mellan avvikare och icke 

avvikare. Till slut blir stämplingen så stor att individer eller grupper antar den utmålade egenskapen som 

avvikare som sin egen. Samtidigt har jag valt en medial teori – dagordningsteorin som bygger på att 

medier har makten att förmedla en dagordning till befolkningen. Medier kan därmed välja i vilken form 

nyheterna visas, och gestalta vardagen ur ett perspektiv. Eftersom min empiri i uppsatsen kommer att 

vara nyhetsartiklar så valde jag att använda mig av en medial teori. Ytterligare teori som används är 

teorin om figuration, eller mer känt som ”etablerade och outsiders” som i stort sett innebär att de 

etablerade för en makt kamp mot ”nya” outsiders och på så sätt marginaliserar dem på olika nivåer. 

Mats Franzen teori om makt och det relationella maktbegreppet används som komplement till övriga 

teorier eftersom ”maktutövande” är central i min studie och kan förklaras och förstås enligt Franzen 

utifrån diskurser, kontexter, och resurser.  

 

 

3.1 Teorin om makt och det relationella maktbegreppet 
 

Eftersom jag har valt att utgå från flera olika teorier som berör makt i en eller annan form har jag valt att 

vid analysen av texterna använda mig av Mats Franzén teori om makt och det relationella 

maktbegreppet. Enligt Mats Franzén kan denna maktrelation som uppstår mellan olika grupper i 

samhället appliceras och användas även vid mediediskursen. Franzén menar att makten kan förstås via 

diskurser, kontexter och resurser. Han använder sig utav en verktygslåda som benämnts Maktens 

triangel för att förtydliga hur dessa kan förstås. I mitten på triangeln finns begreppet makt, ochi varje 

tringelhörn hittas någon utav diskurs, kontext eller resurs. Franzén vill här påvisa hur dessa verktyg på 

samma gång cirkulerar runt det viktigaste – makten.48 

 

Det relationella maktbegreppet förenar två andra viktiga maktbegrepp som hör ihop med varandra. Den 

intentionella maktbegreppetförklaras ur subjektens handlande. Det är alltså viljan till makten och hur 

subjektet (person, grupp, förening) kan påverka sin position genom att kunna mäkta med något via sitt 

handlande. Det andra maktbegreppet; det strukturella som handlar om maktens under och överordning 

där samhället består av förbestämda relationer i olika positioner. Det skulle innebära att det finns en 

                                                
48

Franzén, 2010, ss. 93-94 
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strukturell uppbyggnad av makt inom samhället där visserligen vilja kan existera men inte alltid är det 

avgörande.49 

3.5.1  Diskurser 
 

Franzén delar upp diskursen i två analytiska typer som motverkar och påverkar varandra. Det är maktens 

diskurser och diskurers makt. Maktens diskurs handlar om att skapa våra föreställningar och eventuellt 

utesluta andra. Franzén skriver ”maktens diskurser tjänar maktens utövning”.
50Man skall alltså försöka 

utläsa hur en händelse berättas och redovisas, och vad som framställs som viktigt och i vilket 

sammanhang. Som exempel lyfter han fram nyhetsrapporteringen om våld där våldet beskrivs ur tre 

olika synpunkter. Det första ur en negativ aspekt, där våld presenteras via offret och läsaren kan 

sympatisera med denna. Det andra sättet är i positiva drag, en positiv våldshandling. T.ex. att en 

polisman skjuter en rånare under pågående flykt från rättvisan. Sist handlar det om ambivalent våld som 

är förstås fel men läggs upp i ett sammanhäng och på så sätt förklaras. Man kan säga att diskursen har 

makten över det vi accepterar i det tysta, utan att ifrågasätta där vi skapar en ”common sense” 

uppfattning om olika händelser. Maktens utövande kan då kopplas ihop med ett intresse. Franzén 

berättar om tre viktiga typer av makt inom samhället: politisk makt, expertisens makt och 

ägande/marknadens makt.51 

3.1.2 Resurser 
 

Franzénskriver att makten är förknippad med olika resurser som individen har i samhället. Främst 

handlar det om relationer som individen kan utnyttja och på så sätt påverka och utöva sin makt. Men 

relationen i ett sammanhang kan vara betydelselös i en annan, vilket innebär att under vissa 

omständigheter är makten totalt overksam. Franzén delar upp olika resurser och nämner lönarbetet som 

en form av resurs, möjligtvis den resursen hela väst samhället är uppbyggd på. Han menar att om man i 

ett kapitaliskt samhälle inte hinner etablera sig på arbetsmarknaden till exempel blir möjligheterna att 

påverka väldigt små. Vidare nämner han organisering, som en form av maktresurs. Där organiserade 

människor, i grupper och kollektiv har större inflytande över sina maktförhållanden. Som motsats hittar 

vi marginalisering, där människor på olika sätt marginaliseras och deras maktförhållanden ändras till det 

sämre.52 

                                                
49Franzén, 2010, ss. 87-92 
50 Ibid. s. 99 
51Ibid. ss. 98-103 
52Ibid. ss. 104-110 
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3.1.3 Kontext 
 

Franzén skriver att maktförhållanden kan förstås i kontext beroende på i vilket sammanhang det befinner 

sig i. Han skriver att generellt sätt kan man anta att det kommer finnas maktrelationer som är byggda på 

ras, etnicitet, kön och ursprung. Maktrelationerna mellan kön och etnicitet är nästan inklistrade i vårt 

samhälle runt varje hörn, men det inte alltid synliga. Vi kan generellt säga att t.ex. en svensk man med 

nordisk ursprung kommer ha lättare att etablera sig på arbetsmarknaden än en man med afrikanskt 

ursprung med en kraftig brytning i språk, men även på grund av andra kulturella skillnader. 

Maktförhållandena kan således påverka den som blir marginaliserad på grund avsin etnicitet att den kan 

börja diskrimineras på olika sätt i samhället. Franzén lyfter även fram klasstillhörighet i samhället och 

menar att klass alltid kommer särskilja befolkningen där de motsäger varandra i strävan efter makt.53 

3.1.4 Tredje part 
 

Eftersom makten är rörlig och motverkade inom olika krafter som ställs mot varandra har Franzénlyft 

fram något som han kallar för tredje part. Inom makt relationer finns det utomstående som makten kan 

avsiktligt eller bara tillfälligt välja att bygga relation med.  Exempelvis kan politiker bilda allianser med 

varandra och på så sätt hitta ett samarbeta som ska gynna båda parterna och i längden slippa 

överraskningar. Han menar att i dagens samhälle har ingen relation blivit mer viktig än relationen med 

media. Den tredje stormakten, som media har blivit kallat har fått en allt större diskursiv makt i och med 

att det kan förmedla bilder och nyheter. Där av blir det avsevärt viktigt att ständigt dra till sig 

uppmärksamhet – eller riskera att ignoreras. Makten är central i det tysta, och risken finns att allt som 

kommer fram behöver granskas, som kan leda till negativa påföljder för de inblandade. Positiva inslag i 

media kan hjälpa att öka makten för den gruppen som uppmärksammas. Allt eftersom media i längden 

fungerar subtilt och långsiktigt som det påverkar befolkningen. Maktrelationen till media blir då oerhört 

viktigt om inte fundamental.54 

 

Mats Franzén teori om makt kommer att användas till att förklara det makt som medier har i dagens 

samhälle och hur de väljer att fördela sina maktresurser. Eftersom makt inte är något man besitter utan 

snarare utövar så används denna teori att berätta om hur medier utövar sin makt och hur de med hjälp av 

resurser, diskurser och kontexter kan påverka maktrelationer i samhället. 

 

                                                
53Franzén, 2010, ss. 116-118 
54 Ibid. ss. 120-121 
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3.2 Stämplingsteorin 
 

Stämplingsteorin bygger på samspelet mellan avvikare och icke avvikare i samhället och deras 

interaktion mellan varandra. Det stämplingsteoretiska synsättet menar att avvikelse inte är en egenskap 

hos individen, utan något som uppstår i samspelet mellan de som inte avviker från normen och dem som 

inte uppfyller kraven för ”de normala”. Det är en lång rad av negativa reaktioner från omgivningen och 

den stämpling som individen får, som gör att individen antar den negativa bild som målas ut av 

omgivningen som sin egen. På det här sättet kan individer och även grupper anta den stämpling som 

målas ut åt dem. Ted Goldberg skriver i boken Samhällsproblem att ”stämpling är en process, inte en 

enstaka händelse”.
55

 

 

Goldberg delar upp stämplingen i fyra olika stadier:  

1. Det första stadiet är det så kallade primära avvikelsen som oftast sker under barndomen där barn 

inte vet om de normer och samhällsideal som finns i den kultur de växer upp i. Goldberg menar 

att alla börjar sina liv med en primär avvikelse, men det reaktionen av andra människor som 

skiljes oss åt och huruvida vi lyckas utveckla en negativ självbild. Det är föräldrars stämpling 

som oftast är första steget i avvikarkarriären.56 

 

2. Det andra stadiet är samhällets stämpling. Här handlar det om när barnet tar sina första steg 

utanför hemmet, där den ska lära sig vad som är bra beteende, kontra dåligt beteende. Men vissa 

lär sig att det är inte bara beteendet detärfel på – utan även dem som människor. Goldberg tar 

upp beteendeinkongruens och det inträffar när individens beteende inte överensstämmer med 

hennes självbild. Här måste individen försöka minska inkongruensen genom att förändra sitt 

beteende eller självbilden.57 

 

3. Det tredje stadiet är sekundär avvikelse. Det är handlingar som strider mot de rådande normerna 

och samhällsidealet i övrigt. Barnet är här i puberteten och väl medvetet om rätt och fel, men 

dennes handlingar styrs starkt av den negativa självbilden som den nu accepterat som sitt egna. 

Här tar stämplingen kraft när samhället dömer ut en – och man accepterar domen.58 

 

                                                
55 Ted Goldberg, (red.), Samhällsproblem, 7. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010 s. 333 
56 Ibid. ss. 334-335 
57 Ibid. s. 336 
58Ibid. ss. 340-341 
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4. Det fjärde och sista stadiet är avvikelsespiralen.Stämplingen som omgivningen ger till individen 

leder till en negativ självuppfattning hos denne. Det leder till den sekundära avvikelsen, som är 

av alla mån ett misslyckat liv enligt de normer och värderingar samhället har. Det i sig leder till 

att fler misslyckandenefter varandra, till slut har individen negativa reaktioner mot sig från 

många olika håll. Det blir därmed allt svårare då den negativa bilden förstärks.59 

Stämplingsteorin kommer att användas till att förklara mediernas makt att aktivt kunna stämpla en plats, 

ett område eller andra grupper, organisationer eller individer. Medierna har makten att stämpla ett 

område som problematiskt och avvikande och därmed kan dessa egenskaper komma att antas av de 

stämplade. Därmed skall denna teori tolkas ur ett medialt perspektiv där medierna har makten att skapa 

och stämpla ”avvikare” och ”icke avvikare”.  

 

3.2 Dagordningsteorin 

 
Jesper Strömbäckskriver i sin bok Makt och medierhur medier innehar makten att dagligen lägga upp 

den ”mediala” ordningen för allmänheten. Här menar författaren att medier inte har makten att 

bestämma våra åsikter, men de kan bestämma vad vi skall tänka på.60Denna makt som medierna har att 

sätta upp agendan kallas för dagordningsmakt (agenda setting).61Media har makten att förmedla och 

berätta om en verklighet som befolkningen inte direkt kan observera, och därmed har makten att påverka 

hur en nyhet skall framställas. Den informationen som vi får via nyhetsmedierna påverkar de bilder vi 

skapar oss av verkligheten.62 I och med att det går att välja vad som skall komma med i rapporteringen 

så kan media påverka vad som blir aktuellt och viktigt, och vad som anses vara obetydligt.Ett exempel 

på mediernas starka ställning vad gäller att lägga fram en dagordning är studier som gjorts under 1970- 

talet i USA vad gäller rapporteringen runt miljöförstöringen och farorna med luft och 

vattenföroreningar. Studien visade att medborgarna ansåg att miljöfrågan var det allvarligaste problemet 

under den perioden. Detta skede i samband med att tidningen New York Times publicerade allt fler 

artiklar som handlade om miljön och hur dessa artiklar hade en framträdande roll i tidningens upplaga. 

Samtidigt visade dem statistiska måtten att miljöförstöringen faktiskt minskat under 1970-talet. Andra 

ämnen som varit aktuella för medierna är oljekrisen på 1970-talet, drogerna på 1980 och brottsligheten 

på 1990-talet visade även de ett samband med medborgarnas verklighetsbild. Medierna rapporterade om 

dessa ”problem” under en period då inget ovanligt inträffande i verkligheten. Till exempel hade 

brottsligheten minskat under 1990-talet. Forskarna upptäckte här den så kallade ”skrämseleffekten” hos 

                                                
59Goldberg, 2010, s. 343 
60 Strömbäck, 2000, s. 150 
61McCombs, 2006, s. 27 
62 Ibid. s. 29 
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medborgarna, eftersom hela rapporteringen hade varit ett experiment för att hitta övertygande bevis för 

nyhetsmediernas dagordningsmakt över allmänheten.63 

 

Jesper Strömbäck berättar om ytterligare fördjupning i dagordningsteorin genom att påvisa fler nivåer 

inom teorin som handlar om gestaltning. Han delar upp de i två huvuddelar, nämligen 

primingochframingeffekter.Priming innebär att ” medierna genom att uppmärksamma vissa saker och 

inte andra, bidrar till att aktivera och skjuta fram visa delar av människorna kognitiva scheman och 

deras medvetande.
64Han skriver vidare att det finns starka indikationer som tyder på att medier, just via 

priming-effekten kan påverka människors tankar och uppfattningar om en händelse eller aktör. Genom 

våra kognitiva scheman inhämtar vi kunskap och information om ett ämne, för att sedan bilda 

uppfattning.65
 

 

Framinginnebär att man kan beskriva en verklighet eller en händelse på olika sätt, som lyfter fram vissa 

fakta men ignorerar andra och därmed leder tankarna i skilda riktningar. Medier använder sig av olika 

attributdär man skapar en gestaltning av en viss händelse.Dessa gestaltningar (frames) har fyra 

egenskaper som de oftast beskriver och väljer att lyfta fram: där man förstdefinierar problemen, den 

andra egenskapen kan vara att lyfta fram vad de anser vara problemets orsak, den tredje egenskapen är 

att de uttrycker värderingar eller moraliska omdömenom händelsen eller ämnet i frågan. De fjärde som 

egenskapen de kan välja att gestalta är att erbjuda möjliga lösningarpå problemet.66 

 

Dagordningsteorin kommer att användas i analysen till att lyfta fram hur tidningarna via val av sina 

nyheter kan bestämma vad läsarna skall tänka på, och vad de ska ha åsikter om. Detta kallas för 

mediernas dagordningsmakt. Därmed kommer teorin att användas till att förklara vilken dagordning 

medier väljer att lyfta fram gällande Rinkeby och hur dessa nyheter berättas. 

 

 

 

3.3 Etablerade och outsiders 
 

Norbert Elias teoretiska utgångsmodell handlar om en maktrelation mellan två grupper som utspelar sig 

ständigt. Den etablera gruppen som har en bättre position i samhället försöker upprätthålla sin plats 

                                                
63Strömbäck, 2000, ss. 54-55 
64Ibid. s. 208 
65 Ibid. ss. 206-209  
66 Ibid. ss. 216-220 
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samtidigt som den nya gruppen strävar efter att etablerade sig i samhället på samma gång. Ett begrepp 

som använts för att förklara maktrelationen mellan grupperna är figuration. Elias menar att när 

människor börjar samverka i en så kallad figuration så innebär det att de har utvecklat ett beroende av 

varandra där båda grupperna har en roll att spela.67 Det ger oss en förståelse hur människorna i Winston 

Parva, där studien gjordes i boken Etablerade och Outsidersskapade denna uppdelning, genom att växa 

in i rollen som antigen etablerade eller outsiders. 

 

Norbert Elis och John L. Scotson, författarna till boken gjorde en studie om en förort och hur två 

grupper, till synnerhet lika i fråga om ras, nationalitet och arbetsförhållanden skapade ”vi” och ”dem” 

uppdelning. Relationen mellan grupperna blir en fråga om först och främst makt, där den ena gruppen 

som är etablerad har ”rätten” att se sig själva som bättre.Den etablerade gruppen har en starkare 

integration i samhället och på så sätt bibehåller sin maktposition. De etablerades självbild visas som 

socialt överlägsen medan man framställer outsiders i mindre bra ordalag. Det produceras fram en 

stereotyp bild av ”de andra” genom att stigmatisera dem på olika nivåer. På det sättet försvagas den 

gruppen.68 

 

Genom att kunna bestämma den andra gruppens sociala arv har man även makt över hur deras 

identitetskapande sker. De etablerade har makten att framställa sig som mer positiva för att någon skall 

vilja tillhöra den gruppen. På så sätt strävar alla efter att tillhöra den gruppen. Identiteten och 

självuppfattningen blir då påverkad av den grupp man tillhör. Stereotyper är i det här fallet den 

generaliseringen som vi har av en grupp av människor. Stereotyper, antigen positiva eller negativa ses 

som ett redskap för oss att orientera oss när vi skall särskilja mellan olika grupper.69 

 

Etablerade och outsiders teorin kommer att användas i analysen till att förklara hur medierna har makten 

att skapa ”etablerade” kontra ”outsiders” vad gäller platser och områden, men även grupper av 

människor och på det sättet påverka och marginaliserade inblandades maktresurser. 

 

 

 

                                                
67 Norbert Elias, John L. Scotson, Etablerade och outsiders, 2. uppl., Arkiv, Lund, 2010 ss.145-146   
68Elias, N. m.fl. 2010, ss. 10-12 
69 Ibid. s. 45-47 
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5. Resultat ochanalys 

 

I detta avsnitt kommer jag att presentera det empiriska material som jag använt mig utav för att 

analysera Aftonbladet liksom, Expressens artiklar.  

 

5.1 Brottsplats Rinkeby 
 

Resultaten visar att samtliga utvalda artiklar på från respektive tidning handlar om olika former av 

brottslighet som sker i Rinkeby.Inom ramen för det övergripande temat brottsplats Rinkeby är det 

möjligt att urskilja tre underteman- våldsamma unga män, Förorten brinner och islamsk extremism – 

som alla är olika nyanser av vad som definierar Rinkeby som brottsplats enligt den mediala 

framställningen.  

5.1.1 Våldsamma unga män 
 

Under rubriken ”Kastade gatusten på poliser i Rinkeby” med de fetstilade bokstäverna i Aftonbladet 

den 12 september 2012 står följande: ”Vid lunchtid attackerades polisen vid två tillfällen i Rinkeby.Ett 

flertal personer uppträdde hotfullt och kastade sten mot polisen.Sammanlagt är tre personer gripna.”I 

artikeln omnämns en polis patrull som genomsökt ett fordon men blivit attackerad av ett stort antal 

personer som betet sig hotfullt. I samma artikel beskrivs ytterligare liknande attackerar mot poliser på ett 

annat håll i Rinkeby.” Det kastades gatsten mot polispatrullen och stenen krossade ett fönster bakom 

patrullen, säger Sven-Erik Olsson.”
70 

 

En annan artikel från Aftonbladet bara några månader tidigare samma år från den 21 maj 2012 innehar 

rubriken: ”Stenkastning mot polis i Rinkeby”. Där skriver man vidare att hundratals ungdomar hade 

samlats runt en skola i Rinkeby och kastat sten, förolämpat poliserna och det skede ett våldsamt upplopp 

enligt Mats Almquist, vakthavande befäl vid LKC. I texten uppges det att polisen åkte ut till Rinkeby på 

grund av rapporter om en brand vilket visade sig stämma.71 

 

”Två skadade i knivbråk i Rinkeby” är rubriken på texten som liksom de övriga två nämner Rinkeby i en 

negativ våldsam skildring av problem. Artikeln är publicerad den 6 november 2010 och under rubriken 

                                                
70EmmelieWallroth, “Kastade gatsten på poliser i Rinkeby”, Aftonbladet, 12 september 2012, Tillgänglig: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15429347.ab (hämtad: 2013-11-15) 
71  “Stenkastning mot polis i Rinkeby”, Aftonbladet, 21 maj 2012, Tillgänglig: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14854767.ab (hämtad:2013-11-15) 
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hittar man följande text med svart markerad text för att betona allvaret. ”Två män har skadats i ett 

knivbråk i en lägenhet i Rinkeby under natten till lördagen. En av dem är allvarligt skadad.-Vi tror att 

det är de två skadade som har slagits med kniv. De är på sjukhus, men de är gripna, misstänkta för att 

ha orsakat varandra skador, säger Nicklas Mattsson, vakthavande befäl vid Västerortspolisen.”
72 

 

Artikeln fortsätter sedan på samma linje gällande knivbråk fast skriver här att flera dåd inträffat under 

natten i västra Stockholm och skiftar fokus bort från Rinkeby. Artikeln blir till en uppräkning av brott 

som begåtts i andra förorter som Husby, där ett rån sket. Läsaren får även veta om Hässelby, där en man 

knivskadats i ett lägenhetsbråk. Slutligen berättas det att alla polis arrester i staden är överfulla och att 

Västerortspolisen fått ta in folk i deras arrest. Vad gäller aktörer är det återigen polisen, här i form av 

vakthavande befäl Nicklas Mattson som innehar mest inflytande över det som sägs och förmedlas, 

eftersom han är den enda som intervjuas texten igenom.  

 

Liksom Aftonbladet handlar Expressens artiklar och de utvalda texterna för analys om brottslighet. En 

av de artiklarna handlar om att Sveriges Televisions reportrar har blivit rånade ute i Rinkeby, under ett 

reportage. Rubriken lyder: ”SVT:s nyhetsteam rånade i Rinkeby” från den 7 augusti 2012. Efter det 

inledande stycket så kan man utläsa första raderna på texten. Teamet skulle göra ett inslag om 

regeringens planer på nystartszoner i områden med hög arbetslöshet för kvällens sändningar i Rapport 

och Aktuellt. Artikeln går vidare sen till att beskriva hur rånet har gått till och att de utsatta reportrarna 

mår bra trotts omständigheterna. ”När fotografen filmade kom det fram en ung man som sa att han 

skulle lämna över kameran.– Fotografen kände hur det stötte till i ryggen och trodde att han försökte 

komma åt hans plånbok. När han tittade bakåt såg han att killen hade en kniv i handen, berättar Mikael 

Hvinlund till Expressen.se."73 

 

Texten avslutas med att berätta hur ovanligt det är att det sker rån, trots att SVT har skickat sina utsända 

till flera olika platser runt om i världen och Sverige. ”Jag tycker att det är tråkigt. Vi vill kunna arbeta i 

alla delar av Sverige utan att ha säkerhetsvakter. Jag hoppas att det är en engångsföreteelse”.
74

 

 

En annan artikel som även går att hitta på Aftonbladet, nämligen från den 21 maj 2012 handlar om 

stenkastning mot polisen i Rinkeby. Artikeln har redan analyserats under Aftonbladets artiklar men 

skiljer sig lite grann jämfört med Expressens. ”Stenkastning mot poliser i Rinkeby” lyder rubriken. Till 
                                                
72 Jessica Balksjö, “Två skadade i Knivbråk i Rinkeby”, Aftonbladet, 6 november 2010, Tillgänglig: 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12644538.ab (hämtad: 2013-11-15) 
73 Merit Sundberg, ”SVT:s nyhetsteam rånade i Rinkeby”, Expressen, 7 augusti 2012, Tillgänglig: 
http://www.expressen.se/nyheter/svts-nyhetsteam-ranade-i-rinkeby/ (hämtad: 2013-11-15) 
74 Sundberg, 2012 
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det går även att hitta ett foto som visar brandmän, under natten är på väg att arbeta och bär med sig 

utrustning. Båda tidningarna skrev om händelsen som ett ”våldsamt upplopp”. Expressens artikel hade 

dock ytterligare information än Aftonbladet som gjorde en mindre artikel om händelsen. Expressen 

tillägger: ”Det var andra gången på tre år som man försökte sätta eld på Kvarnbyskolan.”
75Samtidigt 

sattes flera papperskorgar i brand under kvällen, liksom att poliserna attackeras med stenar. Expressen 

avslutar sin text med följande ord: De senaste dagarna har det varit oroligt i Tensta och Rinkeby, med 

kravaller och bilar som satts i brand.
76 

 

En mindre Expressen artikel som behandlar temat brottslighet i Rinkeby handlar om en skottlossning 

som sket på platsen. Under rubriken ”Skottlossning i Rinkeby” från den 3 november 2010 kan läsaren 

läsa att det under kvällen sket en skottlossning och att polisen har på platsen hittat tomhylsor. ”Vi har 

fått in mängder av samtal om att det varit någon form av skottlossning mot en adress och vi har lyckats 

säkra tomhylsor, säger Anders Jönsson på polisens länskommunikationscentral.”
77 

 

Den 30 december 2013 kunde läsarna hitta en artikel med rubriken "Värdetransport rånad i Rinkeby" på 

Expressen internetupplaga. Artikeln inledande stycke är följande: Två maskerade män med 

pistolliknande föremål hotade till sig en väska från en värdetransportör vid Rinkeby torg i nordvästra 

Stockholm på måndagen.Rånarna försvann springande från platsen och polisen har hittat en misstänkt 

flyktbil. Vidare berättas det att ingen person har kommit till skada under rånet samt att polisen har ett 

stort pådrag i jakten på de två maskerande rånarna med bland annat hundpatruller och helikopter. 

Aktörerna i artikeln är de två gärningsmännen och polisen som också lämnat uttalande. " – Det är 

många som letar, säger Albin Näverberg på Stockholmspolisen."Poliserna bekräftar också att de inlett 

en förundersökning om grovt rån samt att de hittat flyktbilen i närheten av Solvalla. "Vi jobbar för fullt. 

Vi bärgar bilen för teknisk undersökning" berättar Eva Nilsson från Stockholmspolisen.78 

 

5.1.2 Förorten brinner 
 

Med rubriken ”Bankbrand i Rinkeby”från den 2 februari 2012 kunde man utläsa i Aftonbladet att en 

nedlagt Nordea bank har brunnit under natten. I anknytning till artikeln hittar läsaren även 4 stycken 

                                                
75 Anna Skarin, ”Stenkastning mot polis i Rinkeby”, Expressen, 21 maj 2012, Tillgänglig: 
http://www.expressen.se/nyheter/stenkastning-mot-polis-i-rinkeby/ (hämtad: 2013-11-15) 
76 Skarin, 2012 
77 “Skottlossning i Rinkeby”, Expressen, 3 november 2010, Tillgänglig: http://www.expressen.se/nyheter/skottlossning-i-
rinkeby-3444756 (hämtad: 2013-11-15) 
78 Rebecka Martikainen, ”Värdetransport rånad i Rinkeby”, Expressen, 30 december 2013, Tillgänglig: 
http://www.expressen.se/nyheter/vardetransport-ranad-i-rinkeby-1/ (hämtad: 2014-01-27) 
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bilder som bevisar händelsen. På de fyra bilderna kan vi se hur brandmän bekämpar branden. De 

inblandade aktörerna är återigen, som under tidigare artiklar poliser som här intervjuas angående 

branden: ”Det finns en liten risk för spridning, men de verkar ha det under kontroll, säger Mats 

Brännlund, vakthavande befäl vid polisen.” Andra aktörer som medverkar i artikeln och på bilderna är 

brandmännen som tar en aktiv roll genom att bekämpa de pågående brandvågorna.79 

 

Ytterligare en artikel har liknande tematisering nämligen ”förorten brinner”. Det är en artikel från den 

28 juli 2012 som går under rubriken ”Kraftig skolbrand i Rinkeby”. Liksom den ovannämnda artikeln 

om bankbranden har även denna artikel bild där en brandman står på taket och bekämpar eldslågor. 

Bilden är kraftfull, liksom rubriken. Vi informeras om att en skola har brunnit under natten och att ett 

stort antal brandmän är där för att bekämpa elden som har spridits sig. Dessutom förekommer även 

polisen som återigen intervjuas och förklarar att det inte finns några brottsmisstänka gällande branden: 

”Det är för tidigt att säga, vi får avvakta till vi har gjort en teknisk undersökning, säger Sven-Erik 

Olsson, polisen Stockholm”.
80

 

5.1.3 Islamsk extremism 
 

Den 10 januari 2011 kunde man hitta en artikel på Expressen som gick under rubriken: ”Från imam i 

Rinkeby till frontfigur för al-Shabab”.Som rubriken påpekar handlar nyheten om en förre denna imam i 

Rinkeby, som nu har blivit en ledarfigur för terroristnätverket al-Shabab i Somalia. “Fuad Shangole är 

en av de absolut högsta ledarna för al-Shabab. En organisation som ligger bakom flera blodiga 

självmordsattacker.– Han är nummer tre eller fyra i ledningen och en frontfigur.  

– al-Shabab är uttalat allierade med al-Qaida, det är ingen tvekan om hur de ser på sig själva, säger 

terrorexperten Magnus Ranstorp.”
81 

 

Vidare skriver man att den förre detta invånaren i Rinkeby var en respekterad imam och en ”bra” kille 

men som numera ägnar sig åt terrorverksamhet. Det finns även en bild på imamen, där han klädd i 

klassisk arabisk huva pekar med pekfingret när han verkar hålla tal. Att peka med pekfingret associeras 

med aggression hos åhörarna och de som ser bilden. Aktörerna i artikeln är en av imamens gamla 

bekanta samt terrorexperten Magnus Ranstorp. En annan bekant till Fiad Shangole säger i slutet av 
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http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14368219.ab (hämtad: 2013-11-30) 
80
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artikeln: ” - Alla somalier i Sverige visste vem han var.– I dag är han kontroversiell, folk är antingen 

rädda för al Shabab, eller rädda för att förknippas med dem.”
82

 

 

Kapitlet inleddes med att framhäva majoriteten av artiklarna som skall analyseras handlar om unga män 

som härjar i området och utför våldsamheter av olika slag. Aftonbladet liksom Expressen inriktar sina 

nyheter till att handla om ungdomarna i Rinkeby som sysslar med avvikande beteenden och uppför sig 

hotfullt. Vidare berättas det om hur Rinkeby brinner, samt att risken för islamsk extremism ökar ju 

närmre man kommer Rinkeby. I följande avsnitt kommer artiklarna att analyseras.  

 

5.2 Analys av brottsplats Rinkeby 

5.2.1 Vi och dom 
 

Empirin och texterna som tagits från Aftonbladet och Expressen visar att i samtliga artiklar skildrar 

Rinkeby som en pågående brottsplats. Det finns ett klart utpekande kring ungdomarna där, som skapar 

”upplopp” och ”oroligheter” som polisen åker ut för att bekämpa och ”tämja”. Scensättningen som 

gestaltas i texterna är att det pågår en kamp mellan individerna i Rinkeby och polisen, både på 

individuell nivå liksom grupp nivå i form av ungdomarna som de skrivs om. Genom att använda så 

kraftfulla rubriker där även polisen förekommer ”stenkastning mot polisen”så skapas en form av ”vi” 

mot ”dem” uppdelning för läsaren. Om polisen, som är en representant för makten är under ständiga 

attacker i Rinkeby så kan läsaren tolka det som en attack mot själva samhället och dess värderingar. 

Med andra ord det skulle kunna ses som en maktkamp mellan ”de goda” poliserna och ”de onda” 

grupperna som härjar fritt i Rinkeby. Här kan man applicera teorin om etablerade och outsiders, 

samtidigt som det bildas en stereotyp bild kring ungdomarna i Rinkeby. Eftersom tidningarna tillskriver 

dem avvikande beteenden som egenskaper och påverkar deras identitet skapande negativt.83Man skapar 

outsiders av ungdomarna i Rinkeby genom att skildra dem som "hotfulla" och "våldsamma".848586I de 

båda tidningarna och dess artiklar ställs polisen ”mot” Rinkeby – antigen mot ungdomarna, eller andra 

”brottslingar” som nämns t.ex. inbrottstjuvar. Polisen personifierar här samhället, så att läsaren kan 

identifiera sig med dem och det sker en polarisering eftersom olika grupper i samhället ställs mot 

varandra.87 
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 Ekström, 2011 
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 Elias, N. m.fl. ss. 45-47 
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 Aftonbladet, 2012 
85 Sundberg, 2012 
86Balksjö, 2012  
87 Strömbäck, 2000, s. 159 
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En artikel påstod att ”hundratals ungdomar samlats” och hotade att attackera poliser. Här skriver 

Aftonbladet alltså att en grupp på över hundra ungdomar har samlats för att ”göra upp” med polisen.88 

Enannan artikel i Expressen berättade om ungdomar som rånat journalister som arbetar på SVT.89 Det 

bidrar till att förstärka den farliga mediala konstruktionen som medier har skapat av "den kriminella 

invandrargrabben" som härjar i förorten och håller den i schack.90Kan det här vara början på vad 

Goldberg kallar för den andra graden av stämplingsteorin, nämligen - samhällets stämpling?91 Det är 

uppenbart att det görs en uppdelning genom att tidningen ständigt lyfter fram ”de farliga ungdomarna” 

som är ute att attackera polisen. Kan det vara så att polisens, socialarbetarnas och samhällets 

tillskrivning av dessa dåliga egenskaper blir självuppfyllande profetior för dessa ungdomar? Nämligen 

att individer som blir stämplade på det här sättet löper större risk att utveckla kriminellt identitet och 

därmed också löper större risk att hamna i brottslighet.92 

 

Expressens artikel som handlar om imamen som blev terroristledare i Somalia93 kopplar även ihop 

terrorism till området, eller faran för blivande terrorism. Att under 2000 talet förknippas med terrorism 

har blivit något av det mest misskrediterande attribut eller märkning av ett folk. Den mediala 

beskrivningen av islam och muslimer förknippas idag starkt med terrorism och våld. Svenska studier 

visar att det har skett en förändring om rapportering i svenska medier gällande islam. Muslimska länder 

buntas ihop, muslimer är obildade, känslostyrda och starkt troende. Muslimer är farliga, världen 

polariseras och Väst är bäst.
94 Expressen genom att lyfta fram denna historia om imamen som blev 

terrorismens rekryterare i Rinkeby tillsätter därmed ett attribut på Rinkeby, men även invånarna där. 

Kopplingens finns där genom att man intervjuar en terrorist expert som påpekar hur rekryteringen sker, 

men även en av de ”bekanta” till imamen som påstår att ”ingen somalier vill förknippas med al-

Shabab.”
95Det skapas även en rädsla och negation runt Rinkeby, genom att koppla ihop Rinkeby med 

terrorism. Vilket man här gör genom att lyfta fram denna nyhet, men välja bort andra nyheter. Möjligen 

positiva nyheter som har en mer gynnsam inställning. Här i form av det skulle pågå terroristrekrytering. 

Somalier, som en egen grupp utsetts också för en form av stämpling eftersom de sammankopplas med 

                                                
88 Aftonbladet, 2012 
89 Sundberg, 2012,  
90 Börjesson, 2010, s. 143 
91 Goldberg, 2010, s. 336 
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imamen och terrorism organisationen i sig. Märkning av individer, eller områden är i sig inget nytt utan 

har pågått under en väldigt lång period.96 

 

5.2.2 Problemfokus och stämpling 
 

Gestaltningen av Rinkeby, som en ”farlig” plats bidrar därmed till skapelsen av förorten som en 

”avvikelse” i sig - från resten av samhället. Det sker även en stämpling av själva platsen, men även av 

människorna som vistas där dagligen.Dagordningsteorins andra nivå handlar om "priming och "framing" 

vilket innebär att medier kan välja att lyfta fram nyheter men samtidigt utesluta andra.97Min 

undersökning visar att kvällspressen i majoriteten av sina artiklar berättar om "problem" runt Rinkeby. 

Det handlar om brottslighet, upplopp, våld, rån och bränder under olika former i samtliga artiklar. Detta 

är nyhetsrapportering som skildrar våld ur en negativ aspekt. Våld som inte kan förklaras och därmed 

anses vara "fel" sett ur samhällets perspektiv. Mats Franzéns teori om makt och diskurser förklarar 

härmed faktum att media skildrar Rinkeby under en negativ diskurs genom att skapa en "problematisk" 

föreställning runt området. 98 

 

I den statliga rapporten Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverigeframgår det bland 

annat hur media skapar - genom att ständigt upprepa visa bilder och nyheter en uppfattning om en plats, 

i detta fall Rinkeby. Det bidrar till att skapa en ”common sense” eller en vanlig uppfattning om området, 

vilket innebär att vi börjar associera de bilderoch nyheter som vi får via medier med bestämda platser. 

Expressen och Aftonbladet skapar en ”stereotyp bild” av Rinkeby som en ”brottsplats” där den allmänna 

ordningen och samhället är under attack. I artikeln ”Två skadade i knivbråk I Rinkeby” så skriver 

tidningen efter det inledande stycket som handlar om Rinkeby, att det har sket ytterligare brott runt om 

förorterna. De nämner bland annat Husby och Hässelby, och hur arresterna är fulla runt om i Stockholm. 

Genom att i texten lyfta fram brottsligheten och använda sig utav starka ord som ”knivskadad, 

skottlossning, rånade” när man skriver om förorterna bidrar detta till att styrka den redan etablerade 

bilden i media om hur det i förorten ständigt pågår en "annorlundahet". Samtidigt förstärks den redan 

etablerade bilden an Rinkeby där "våld härskar". Aftonbladet skrev redan 1989 om att Rinkeby är ett 

invandrargetto där våld och värstingar härjar.99
 

 

                                                
96 Catharina Grunbaum, ” Stigmatisering – ett gammalt ord i tiden” Dagens Nyheter, 3 december 2005, Tillgänglig: 
http://www.dn.se/kultur-noje/spraket/stigmatisering-ett-gammalt-ord-i-tiden/ (hämtad: 2014-01-18)   
97 Strömback, 2000, ss. 202-203, 214-215 
98 Franzen, 2010, s. 96 
99Ericsson U. m.fl. 2000, s. 82 
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Expressens artikel som handlar om de rånade SVT journalisterna lyfter fram att Rinkeby är ett område 

med hög arbetslöshet, vilket kan kopplas till det strukturella diskriminering på arbetsmarknaden som jag 

tagit del av under den tidigare forskningen. Detta innebär att det sker en marginalisering; social men 

även ekonomisk uteslutning av invånarna i Rinkeby från det övriga samhället. Här kan Franzéns teori 

om makt appliceras vad gäller fördelningen av samhällets resurser.100 Eftersom Rinkeby som område 

utelämnas och utesluts.Artikeln lyfter även fram ettviktigt faktum att invånarna i Rinkeby saknar 

maktresurser för att påverka sin situation. Som Franzén påpekade är samhället idag byggt på lönarbete 

och utesluts man ur det finns risken att man söker alternativa vägar till försörjning, som kriminalitet 

eller andra avvikande beteenden. Det finns risk att media skapar ytterligare stämpling av ungdomarna i 

Rinkeby. Allt eftersom ungdomar är ett återkommande tema i de texter som analyseras är faran stort att 

läsarna av de texterna får en missvisande bild av invandrar ungdomar, i synnerlighet unga 

invandrarmän.Rinkebys "art av uppmärksamhet" i tidningarna är av negativ publicitet vilken förstärker 

den redan dåliga bilden av området ytterligare.101 

 

I rapporten Miljonprogram och media – föreställningar om människor och förorter skriver författarna 

att Rinkeby, liksom människorna där har genom tiden under senare del av nittonhundratalet beskrivits 

som främmande och hotfullt. Att stämplingen av Rinkeby och dess invånare som ”problematiska” redan 

fanns där för mer än tjugo år sedan. Eftersom bilden av Rinkeby som ett problemområde redan 

etablerats så kan man konstatera att den fortsätter att utvecklas och stigmatiseras. Rinkeby, som vi 

känner till är över 90 procent invandrare som bor där, och därmed blir denna mediala stämpling även 

applicerad på dem som grupp. Talande är även rubriken från Aftonbladet som går att hitta i AnitaHebers 

studie ”FearofCrime in the Swedish Daily Press–Descriptionsof an IncreasinglyUnsafeSociety” där 

Aftonbladet år 2002 skrev i stora feta bokstäver för att markera och betona allvaret: ”Rinkeby väntar på 

sitt nästa mord – sorg blandat med rädsla efter den fatala skjutningen av en nittonåring”.
102Aftonbladet 

skrev alltså att Rinkeby väntar på sitt nästa mord, som att det är något oundviklig och att det kommer 

ske fler mord i framtiden. Genom att sätta en sådan rubrik, en rubrik som kan tolkas väldigt ledande, det 

vill säga. att invånarna i Rinkeby kommer döda varandra på nytt. Som en förutsägelse, eller en ledande 

stämpling som innebär att det blir säkerligen mer ”problem” att vänta för alla i Rinkeby. Därmed skapas 

en rädsla runt Rinkeby och en mur runt området, som ”skiljer” sig från resten av samhället. Rinkeby blir 

en outsider, liksom dess invånare. Teorin om de etablerade och outsiders kan därmed kopplas in här 

                                                
100 Franzen, 2010, s. 111 
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102Heber, 2011, Sid 72  
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eftersom medierna hjälper till att skapa en uppdelning av staden samt bidra till att stigmatisera området 

ytterligare.103 

6. Slutsats och diskussion 

 

Hur medier framställer förorter har varit en fråga som det tidigare forskats inom i en ganska stor 

omfattning, främst handlar det om statliga rapporter som tyder på att den mediala framställningen av 

förorter leder till strukturell marginalisering av individerna som bor i förorterna. Syftet med uppsatsen 

har varit att ta reda på hur kvällspressen, via Aftonbladet och Expressen framställer Rinkeby och vilka 

aktörer det är som medverkar i dessa nyheter. Resultaten visar att det är en stereotypisk bild som 

förmedlas av Rinkeby och dess invånare, och vad gäller aktörer att det är som så oftast polismän och 

brandmän som förekommer och intervjuas i artiklarna. Rinkebys ungdomar omnämns också i ett flertal 

artiklar, men det kommer aldrig till tals utan det berättas endast om dem.  

 

Esaiasson skrev att det viktiga vid aktörcentrala studier är att se vem som säger vad, och hur det kan 

tolkas i ett perspektiv.104 Resultaten visar att det är poliser som förekommer mest i artiklarna och de 

utger sig för att vara där och skapa ordning. Man kan dra slutsatsen att poliser och Rinkeby är två saker 

som onekligen hör ihop, om en skulle utgå från mina utvalda texter. Risken finns naturligtvis att 

människor som läser de två utvalda tidningarna att den redan etablerade "negativa"105 bilden av Rinkeby 

förstärkts allt eftersom den mediala framställningen fortsätter att vara oerhört negativ området. De bidrar 

till en mental segregering av staden, men även en mental uppdelning av människor. "Sverige är ett 

segregerat land och vår nyhetsjournalistik bidrar till att skapa en mental segregation."
106

 

 

Ingen av artiklarnasom studerats hade positiva inslag, utan det är brottslighet, bränder liksom 

terrorismanknytning. Som tidigare studier visar har miljonprogrammens förorter, här tillsammans med 

Rinkeby beskrivits som "problemområde" sedan dag ett. När läsarna av tidningarna får nyheter kring 

upplopp, knivbråk, skottlossningar, skolbränder, terrorism skapas en dagordning där människorna antar 

att denna plats, liksom de grupper som bor där skulle vara farliga och fientliga. Men frågan är om inte 

Rinkebyborna borde uppmärksammas mer och själva få säga sin mening? Eller eventuellt de ungdomar 

som de gärna skrivs om? De utesluts från att uttala sig, vilket leder till att läsarna inte får båda sidor av 

myntet – utan bara polisens bild av händelserna. Maktresurserna som tidningarna besitter fördelas inte 
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106Ibid. s. 36 
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rättvist utan det är de med mer makt, här i form av den statliga makten som omger oss alla – polisen som 

allmänheten kan identifiera sig med i texterna. Dessa individer utesluts därmed från hela diskussionen 

och man ger dem en roll att spela, en passiv roll som medier förmedlar åt dem.   

 

Materialet som analyserats visar att tidningarna förmedlar en ensidig bild av Rinkeby som en avvikande 

plats för samtliga inblandade. Med denmakt som medier har att gestalta olika platser och händelser 

lyckas man skapa en bild av Rinkeby som ett misslyckat område med brottslighet och bränder, där 

ungdomar samlas och ständigt hotar poliser och bränner bilar, skapar sociala oroligheter och problem. 

Där samhällsstrukturen och idealen som återfinns i övriga Sverige inte existerar utan förblir en dröm, 

något långt bort. De olika teorierna som användsi uppsatsenstämpligsteorin, figurations teori, 

dagordningsteorin samt Mats Franzén teori om makthar varit hjälpmedel i min strävan att förstå och 

besvara uppsatsens frågeställningar. På ett sätt hör alla dessa teorier ihop, där den tidiga mediala 

stämplingen av Rinkeby och invånarna, genom att skapa en dagordning av kaos och oroligheter, har 

gjort att de har utvecklat en maktrelation mellan de etablerade i samhället, gentemot outsiders som bort i 

förorterna och marginaliseras. Det leder till en form av stigmatisering, där den etablera gruppen tillsätter 

den andra misskrediterande egenskaper i form av negativa attribut, som kriminalitet, våld, missbruk men 

även andra skillnader som inte går ändra i det långa loppet. Nämligen etniskt ursprung, kulturella 

skillnader men även religion och andra markanta skillnader. Maktens utövande, här i form av medier 

tjänar då ett intresse för den etablerade gruppen som har resurser att påverka. Medier använder sina 

resurser för att förstärka sin grupps starka hållning i samhället och minska den andra gruppens 

inflytande. De beskrivs som hotfulla individer, gäng som attackerar polisen. Men detta är attribut som 

medier utmålar på dem, eftersom de har ingen möjlighet att få sin röst hörd. Eftersom medier fungerar 

subtilt och långsiktigt så påverkas befolkningen omedvetet till att koppla ihop dessa misskrediterande 

attribut med Rinkeby, men även människorna som bor där.  

 

Sammanfattningsvis kan vi inte dra allt för stora slutsatser, snarare hypoteser vad gäller frågan. Urvalet 

för min studie är litet för att dra stora slutsatser. Men det finns ett tydligt mönster hos media 

rapporteringen kring Rinkeby. Polisen tillkallas, det sker brott, området brinner, brandmän släcker 

elden. Det mönstret har tidningarna nu följt under en väldigt lång period. Rapporteringen kring Rinkeby 

har inte ändrats sedan uppbyggnaden av området och fortsätter att vara problematisk. Därmed kan jag 

påstå att min undersökning har stärkt den tidigare forskningen i området.  

 

Medier har en central roll att spela i ett demokratiskt samhälle, samtidigt som deras uppdrag är att 

granska och kritisera sociala företeelser och institutioner. Dock kan man starkt ifrågasätta mediernas roll 
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som neutrala och intressefria. Eftersom de via sin funktion bildar en verklighetsuppfattning för 

allmänheten som populationen sedan intar. Massmedia har makten att beskriva en verklighet och 

uppfattning om olika grupper i samhället, att skapa en bild av svenskar eller invandrare. Medier är 

därmed en social aktör med en egen agenda och intresse. Det är också den dominerande gruppens 

uppfattning som oftast förs fram i medierna.107 Under tidiga delen av 1900-talet beskrev svensk media 

"tattare, zigenare och mentalt sjuka" som "de andra" för att på så sätt stärka och avgränsa den "svenska 

medborgaren". I början på 1960-talet skiftade man fokus från tattare och började beskriva invandrade 

grupper som "de andra".108 Man valde att peka ut områden som Rinkeby och stämpla de som "själlösa" 

och den beskrivningen har numera övergått till att kalla det för "invandrargetto där värstingar 

härskar".109Mediernas ursprungliga roll har varit till att skapa opinion och stärka den egna gruppens 

intresse. Medier är till för att utöva makten, i det tysta.Långsiktigt och sakteligen via 

upprepningar,inpränta bilder och meningar i våra kognitiva scheman lyckas medier påverka våra 

uppfattningar.Det hela skulle kunna liknas med psykologisk krigsföring.Mediernas roll är inte att enbart 

förmedla nyheter, utan att effektivt påverka oss och det vi skall tänka på. 

 

Som socionomer och social arbetare som med största sannolikhet kommer komma i kontakt med 

individerna i frågan blir det oerhört viktigt att inte ha förutfattade meningar. Därmed kan vi även 

förklara och berätta om de fördomar, stereotyper och generaliseringar som samhället utmålar på dem. 

Att det nämligen finns starka krafter inom samhället som medier som gärna stämplar de gärna som 

”kriminella och ociviliserade”. Vi kan förhoppningsvis, ifall vi kommer i kontakt med ”ungdomarna” 

som tidningarna gärna skriver om förklara för dem att de egenskaper de antagit som ”hotfulla och 

farliga”inte är deras egna. Vårt jobb behöver handla om att visa upp en ny bild av samhället för 

ungdomarna. Arbeta med ungdomarna så att de får möjligheten att bygga upp en egen självbild och 

förtroende för samhället. Och hur de inte får tillåta media att styra deras framtid och självbild. Så om jag 

säger Rinkeby, vad tänker du då? Du tänker på brottslighet, invandrare och ”de andra”. Du är rädd. Men 

är det verkligen dina egna tankar, eller tankemönster som är inpräntade via medier? ”– Vilka är media? 

Alla har samma bakgrund. Man bor på Kungsholmen. Finns det överhuvudtaget några journalister 

från Rinkeby?”
110 
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