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Sammanfattning 

I denna studie har vi kritiskt granskat artiklar skrivna i Göteborgs-Postens om Angered. Syftet 

har varit att granska hur Angered konstrueras som ort och hur de boende i Angered 

konstrueras genom innehåll i, och utformning, av tidningsartiklarna. Uppsatsens huvudfråga 

har varit: Hur ser den mediala rapporteringen om Angered ut? För att på bästa sätt kunna 

besvara denna fråga har även tre stycken frågeställningar använts: Vad är det för ämnen 

som dominerar rapporteringen om Angered? Vilka människor är det som får komma till tals i 

rapporteringen om Angered? Vilket ordval används i rapporteringen av Angered? Materialet 

som undersökningen baseras på är 30 artiklar om Angered, publicerade under januari 2006-

maj 2013. Teorier som används i studien är en textanalys inspirerad av diskursteorin samt 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studien är byggd på metoderna kodning samt 

kvantitativ- och kvalitativinnehållsanalys. 

Resultaten av innehållsanalysen visade att Angereds mediebild domineras av en större andel 

negativa nyheter., det vanligaste ämnet är brottsnyheter. Resultaten visade att Angeredsbor 

själva sällan får chansen att uttala sig i nyhetsartiklar om sin egen bostadsort. När de boende 

väl kom till tals är det inte sällan i ett negativt sammanhang. Språket är den mekanism som 

konstituerar den sociala världen och kan bidra till att skapa, producera och reproducera 

diskurser kring de boende i Angered. Ordvalet som används i artiklarna kan bidra till att 

producera och reproducera diskurser kring de boende i Angered. Författarna av de artiklar 

som vi har analyserat reproducerar en ”vi” och ”dom”- känsla genom ordvalet. Våra 

slutsatser är därmed att Göteborgs-Posten med hjälp av sina artiklar upprätthåller de 

negativa diskurserna som finns kring Angered, omedvetet eller medvetet. Vi har konstaterat 

att Göteborgs-Posten konstruerar en verklighet för de som sällan är eller aldrig har varit i 

Angered. 
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Abstract 

Title: Angered in focus. The medial reporting about Angered  

Author: Amro Quzmar, Daniel Lidman 

Mentor: Anita Beckman 

 

We wanted to get an insight on the medial reporting about a suburb in Gothenburg, we 

chose a well known place called Angered, it’s located in northeast Gothenburg. The main 

purpose has been to look through 30 articles in a critical point of view, to see how the media 

through the content of the articles and the style and shape of it can produce pictures about 

the suburb and the people that are living there. The main question for us has been what 

does the medial reporting look like of Angered or we would rather say about Angered. To 

answer that in the best way we formed three questions. What kind of subjects dominates 

the reports about Angered?  What kind of people is it that speaks in the articles? And what 

kind of words is used? As a theory we have used text analysis inspired by the discourse 

theory and we also put a social constructivist perspective on the paper. The methods that 

has been used is coding, quantitative content analysis and qualitative content analysis.  

The result showed that the reports by far are dominated by negative news and the most 

usual subject is crime. It also showed that the people who are living there not very often get 

to speak in the articles, but when they do get heard it’s not usually in a negative context. The 

words and how they speak in the articles can produce and reproduce negative discourses 

about the suburb and the people that are living there. They reproduce a picture that is “us” 

against “them”. The consequence of their reporting is that produce a reality about the 

suburb for the people that not very often or even never been there.  
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1.  INLEDNING 

                                        Ämnesval 

När vi har läst i tidningar eller sett nyhetsinslag på TV om förorter är rapporteringen inte 

sällan negativ – det handlar ofta om kriminalitet eller sociala problem som en följd av 

segregationen i samhället. Ett exempel på detta hämtar vi från artikeln ”En gripen för 

skotten i Angered ” som publicerades av Göteborgs-Posten den 21/9 2009. Artikeln handlar 

om en 22-årig man som grips för inblandning i skottlossningen mot en bil vid Angereds torg. 

Denna artikel blev till inspiration för denna c-uppsats då vi ville undersöka hur 

rapporteringen kring Göteborgsförorten Angered egentligen ser ut. van Dijk menar på att 

det finns ett flertal böcker och uppsatser som diskuterar och problematiserar medias bilder 

av förorten (Van Dijk 2000:36f).  

När vi tar del av det som vi här kallar för en negativ rapportering på nyheterna på TV eller 

när vi läser morgontidningen kan det komma att påverka hur vi bemöter andra människor i 

vardagen och vilka uppfattningar vi har om dessa. Till vardags säger vi ofta ”att man inte ska 

tro på allt som sägs i media”, men det är svårt att inte bli påverkad. Vi påverkas av media och 

därför är det viktigt att vara medveten om vilka diskurser som genomsyrar ett nyhetsflöde.  

Media kan vara en bidragande faktor till att invandrartäta områden/förorter inte sällan får 

dåligt rykte. Media bidrar starkt till att skapa, sprida och återskapa föreställningar om både 

invandrare och invandrartäta förorter.  Människor från invandrartäta områden/förorter kan 

ofta känna skam över att berätta att de är från t.ex. Angered istället för Askim, Torslanda 

eller Hovås inför nya människor på grund av dessa föreställdingar (jfr Brune 1998:10f). 

Medias rapportering kring förorten både genererar och cementerar diskurser. Diskurser som 

i sin tur skapar känslan av hur någonting ”är”. Det anmärkningsvärda med diskurser är att de 

förmår upprätta en gräns, helt oberoende av hur det förhåller sig i den så kallade 

“verkligheten” och därmed förmår skapa en spegel av till exempel “invandraren”, genom 

vilken svenskheten kan reflekteras som en självklar och annorlunda identitet (Azar 

2006:89f).  

Anledningen till varför vi valde just Angered är att stadsdelen under ett flertal decennier har 

fått en hel del uppmärksamhet i media. Det finns statistik som pekar på att det finns 
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brottslighet i Angered och att det är medias ansvar att rapportera om detta men vi ville 

undersöka om det finns en vardaglig och mer nyanserad bild av Angered i media eller om det 

är den negativa rapporteringen som dominerar (Statistik årsbok Göteborg 2012:23f). 

                                                         2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska rapporteringen kring stadsdelen Angered i 

Göteborgs-Postens nätversion under tidsperioden januari 2006-maj 2013. 

                                                   Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte har vi formulerat ett antal frågeställningar: 

•  Vilka ämnen är det som dominerar i rapporteringen av Angered? 

•  Vilka får komma till tals i tidningsartiklarna om Angered? 

•  Vilket ordval används i rapporteringen av Angered? 

 Hur konstrueras Angered som ort och hur konstrueras de boende i Angered genom 

innehåll i, och utformning, av tidningsartiklarna?  

 

3. Metod och material                                                            

                                                                Urval 

Vårt material består av ett 30-tal artiklar som alla behandlar olika händelser i Angered och 

som alla publicerats i GP:s nätversion under perioden januari 2006-maj 2013.  Anledningen 

till varför denna tidsperiod valdes är för att det finns mycket skrivet om Angered i 

Göteborgs-Posten. Det finns artiklar i Göteborgs-Postens mediearkiv som sträcker sig bak till 

2002, därför gjordes en avgränsning. Tidningen Göteborgs-Posten valdes ut som 

undersökningsmaterial eftersom att det är en tidning som når ut till hela stor Göteborg, och 

har en räckvidd på 541 000 läsare vilket gör tidningen till den största morgontidningen i 

Västsverige och den näst största i Sverige. Artiklarna hittades genom en sökning i databasen 

i Göteborgs-Postens mediearkiv, där sökordet ”Angered” användes. Artiklar där stadsdelen 

Angered bara nämndes i förbifarten undveks, då de inte fokuserade på stadsdelen och 
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därför inte kändes relevanta för uppsatsen. Därför avgränsades sökningen till de artiklar där 

sökordet Angered förekom i rubriken och/eller i ingressen.  

Valet av artiklar gjordes slumpmässigt, sportartiklar valdes bort då de nödvändigtvis inte 

säger något om Angered som område och inte är så hårt kopplade till de som bor där. När vi 

sedan valt ut de artiklar vi skulle använda oss av märkte vi att bilder sällan publiceras i 

artiklarna. Vi fick då gå tillbaka och söka mer noggrant för att hitta artiklar med fotografier, 

genom bilder kan media rekonstruera diskurser och förstärka budskapet som de förmedlar i 

artikeln. När vi sökte på ordet Angered i Göteborgs-Postens mediearkiv valde vi de trettio 

första artiklarna som dök upp. Artiklarna valdes inte utifrån några kategorier till exempel 

brott, utan urvalet skedde slumpmässigt.  Hade artiklarna valts utifrån kategorier hade vi 

skapat våra egna forskningsresultat.        

 

                                            Kvantitativ innehållsanalys 

Både en kvantitativ och en kvalitativ undersökningsmetod används i uppsatsen, då de 

kompletterar varandra på ett bra sätt i den här typen av undersökning och på den här typen 

av material. För att kunna hitta de centrala tendenserna i en stor mängd text valde vi att 

först använda oss av kvantitativ innehållsanalys (Bergström & Borués 2000:45f). Som det 

tidigare nämnts har valet varit att göra en analys av den mediala bilden som ges av det 

invandrartäta området Angered och vilken roll media eventuellt spelar i återskapandet av 

stereotypa bilder av Angered. Den kvantitativa metoden har använts för att kunna hitta och 

definiera de centrala tendenserna i vårt material. Hur framställs Angered som område? Och i 

vilka sammanhang nämns Angered? Är det med positiva eller negativa ordalag som Angered 

omnämns?  

Vi har tittat på hur frekvent vissa ord och meningar har använts. Tidningar och media 

använder ibland ord och meningar för att väcka känslor och dramatik och vi menar på att 

man istället kan använda sig av andra ord och på så sätt sänka den dramatiska nivån 

(Bryman 2008:280f). Vi har även undersökt vem som talar i artiklarna, är det polisen, de 

boende i Angered eller någon annan? Genom svaret på dessa frågor har vi fått en fördjupad 

förståelse för den mediala konstruktionen av förorten Angered och de människor som bor 
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där. När vi undersökte vem eller vilka som kom till tals utgick vi främst från boken Textens 

mening och makt. Vi undersökte hur stort utrymme talaren fick, och om denna ofta blev 

motsagd eller om de som talade ansågs som experter inom det gällande området (Bergström 

& Boréus 2000:47f).  

Efter den kvantitativa undersökningsmetoden gjorde vi en övergång till en mer kvalitativ 

sådan för att få en djupare förståelse kring det vi studerar.    

 

                                                    Kvalitativ innehållsanalys 

Den kvalitativa metoden möjliggör för forskaren att beskriva livsvillkoren för människor i en 

viss situation. Syftet med den kvalitativt inriktade innehållsanalysen är att finna budskapet 

under det som läggs fram ”på bordet” alltså det underliggande budskapet (Bryman 

2008:280f). Denna forskningsmetod passar till exempel att använda på frågeställningar som 

tar upp olika teman i ett dokument, t.ex. i en tidningsartikel. Enligt Bryman är vanliga frågor i 

forskningssammanhanget vem, vad, var, plats, hur mycket och varför? (Ibid). Dessa 

frågeställningar syftar till att hitta det underliggande syftet, som nämnt ovan. Bryman menar 

på att det är lika intressant att veta vad som inte omnämns, som det som faktiskt nämns 

(Ibid).  

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar ibland på textanalyser där ingenting mäts eller 

räknas men ibland betraktas analyser, som visserligen uttrycks i kvantitet men där mer 

komplicerade tolkningar måste göras, som är mer kvalitativa än analyser där bedömningen 

är enklare. Generellt sätt ligger innehållsanalysens styrka i att skapa överblick över ett större 

material, något som vi har i den här undersökningen, och i att kunna ge underlag för 

jämförelser (Bergström & Borués 2000:45f). 

Graneheim och Lundman beskriver (2004) några viktiga begrepp som är relaterade till den 

kvalitativa innehållsanalysen. Manifest innehåll är det uppenbara som texten säger medan 

latent innehåll speglar det texten talar om, med en högre tolkningsgrad från forskarens sida 

(Graneheim & Lundman 2004:24f). En analysenhet är det som ska studeras och kan vara till 

exempel en person, ett samhälle, en intervju eller en text. En meningsbärande enhet anses 

vara ord, meningar eller avsnitt som hör ihop eftersom de innehåller aspekter relaterade till 
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varandra genom sitt innehåll och sammanhang. Kondensation innebär att texten förkortas 

samtidigt som huvudinnehållet bibehålls. Processen då kondenserad text framställs kallas 

abstraktion. Abstraktion kan innebära att skapa koder och kategorier. En kod är en etikett på 

en meningsbärande enhet. Genom att en meningsbärande enhet ges en kod kan data 

framstå på ett nytt sätt. En kategori är enligt Graneheim och Lundman ett uttryck för textens 

manifesta innehåll. En kategori inkluderar ofta subkategorier på olika abstraktionsnivåer 

(Ibid).  

Vi valde att använda den kvalitativa innehållsanalysen för att finna budskapet under det som 

läggs fram ”på bordet” som vi nämnde ovan i texten. Vi ville få fram vad det är som 

egentligen sägs i artiklarna? Vad säger artiklarna om Angered? Vem får komma till tals i 

artiklarna? Brymans frågeställningar har varit till stor hjälp i analysen för att få fram vad som 

sägs i artiklarna. 

4. Teoretisk förståelseram                                                       

                                                 Socialkonstruktivism 

I den här uppsatsen granskar vi kritiskt hur media genom sitt sätt att tala om Angered 

konstruerar bilder av invandrare och invandrartäta förorter.  Vi utgår här från ett 

socialkonstruktivistiskt sätt att förstå verkligheten.  Vi kommer att beskriva det teoretiska 

perspektivet socialkonstruktivism.  

Socialkonstruktivismen försöker besvara frågan hur den sociala kontexten påverkar vår 

kunskap. Inom detta perspektiv menar man på att vår kunskap är socialt konstruerad, då vi 

tillgodogör oss kunskap genom språkliga begrepp och då språket i sin tur är en social 

konstruktion. Språket kräver samspel mellan åtminstone två individer. Vår kunskap påverkas 

också av den tidsanda som råder för det givna tillfället (Wenneberg 2000:29ff).   

Vår kunskap om omvärlden kan liknas vid en ballong som vi blåser upp inifrån med hjälp av 

saker som språk, begrepp, teknologi och vårt sociala liv. Ballongen växer men vi kommer 

aldrig få veta vad som finns utanför den utan att denna kunskap påverkas av eller förstås 

utifrån det som finns inuti ballongen (Ibid). 
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Socialkonstruktivism betonar de sociala aspekterna av kunskap och det inflytande som 

kulturella, historiska, politiska och ekonomiska betingelser utövar. Detta innebär att 

människor förstår saker genom att anpassa sig efter socialt delade representationer av den 

värld som vi accepterar som verkligheten (Payne 1997:60f). Kommunikationsforskarna 

Winther och Phillips har försökt att förklara begreppet socialkonstruktivism och man 

refererar till Vivien Burrs som har sammanställt det socialkonstruktivistiska fältet utifrån fyra 

stycken utgångspunkter.  

 En kritisk inställning till självklar kunskap. Detta innebär att vår kunskap inte 

omedelbart kan betraktas som en verklig sanning. Verkligheten är bara tillgänglig för 

oss genom våra kategorier - och vår kunskap och våra kategorier är inte spegelbilder 

av verkligheten ”därute”. Det är ett sätt att kategorisera världen.  

 Den andra punkten är historiskt och kulturellt specificitet. Detta handlar om att vi 

huvudsakligen är historiska och kulturella varelser och vår syn på världen och 

kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Således är de sätt som 

vi uppfattar och representerar världen historiskt specifika och kontingenta. Våra 

världsbilder och identiteter kunde ha varit annorlunda och de är inte fasta, utan kan 

förändras över tid. Diskursivt handlande är en form av socialt handlande som bidrar 

till att skapa den sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och sociala relationer) 

och därmed leder till att bevara vissa sociala mönster. 

 Samband mellan kunskap och sociala processer handlar om vårt sätt att uppfatta hur 

världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap frambringas i ett socialt 

samspel, där man både bygger upp gemensamma sanningar och kämpar för vad som 

är sant respektive falskt.  

 Samband mellan kunskap och social handling handlar om att i en bestämd värld blir 

några former av handling naturliga och andra orimliga. Olika sociala världsbilder leder 

således till olika sociala handlingar, och den sociala strukturen av kunskap och 

sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser (Winther & Jörgensen 2002:11ff). 

Det som ger socialkonstruktivismen sin dragningskraft är tanken om att teorin som kritiskt 

perspektiv utgår ifrån att man skall avslöja att något som på ytan ter sig som givet eller som 
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en naturlig utveckling faktiskt inte är det. Under ytan döljer sig en komplicerad nästan 

mystisk, social påverkan som är svår att se vid en första anblick (Wenneberg 2000:58f). 

Vi kopplar vår c-uppsats till Burrs definitioner eftersom vi i undersöker texten i sig, vi tänker 

oss att artiklarna leder fram till ett speciellt handlande. Återkommande rapportering om 

exempelvis brott skulle kunna leda till att de boende i Angered blir betraktade som 

kriminella av utomstående då diskursivt handlande kan bidra till att skapa identiteter. Detta 

handlar om att vi huvudsakligen är historiska och kulturella varelser och vår syn på världen 

och kunskap om världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Vi kopplar detta 

resonemang till vår uppsats eftersom Angereds historik av oroligheter kan leda till att 

Göteborgs-Posten reproducerar den negativa bilden av området (Winther & Jörgensen 

2002:11ff). 

                                                         Diskurs 

Undersökningen har gjorts ur ett diskursteoretiskt perspektiv. Vi bedömde att 

genomförandet av en textanalys inspirerad av diskursteorin är ett lämpligt sätt att 

undersöka Göteborgspostens rapportering om Angered i hänseende till texternas innehåll, 

layout, bild och ordval.  

Ordet diskurs kommer från franskan och betyder tal eller konversation och om man ska 

förklara begreppet på ett enkelt sätt kan man säga att det är ett sätt som är möjligt att tala, 

agera och tänka på inom en given kontext. Det är talordningar och logiker som på sätt och 

viss bestämmer vad som är kulturellt och socialt accepterat som sanning (Lindgren 

2003:330).  

Studier av diskurser och sociala konstruktioner innebär att man funderar över det som sägs, 

hur det sägs och hur det annars kunde ha sagts (Börjesson 2003:17f). Här får man även ställa 

sig frågan vem som får tala? I den miljö och på den plats där den aktuella diskursen verkar, 

råder talordningen över vem som definieras som mest lämpad till att föra det mest seriösa 

talandet. Här handlar det alltså om makt, vem som har makten i den aktuella diskursen. Vi 

har således undersökt vilka som kommer till tals i Göteborgs-Postens rapportering av 

Angered. 
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Författarna av boken Diskursanalys som teori och metod (2002), Marianne Jörgensen och 

Louise Phillips menar på att massmedia lägger ofta fram tolkningar som om de vore fakta, 

genom att skriva ”den är farlig” istället för ”vi anser att den är farlig” (Winther & Jörgensen 

2002:88f). 

Att undersöka vilket ordval som används i rapporteringen om Angered är viktigt. Genom 

språk skapar vi representationer av verkligheten, som inte bara är speglingar av en befintlig 

verklighet utan också bidrar till att skapa verkligheten. Språket förmedlar därför inte bara 

information människor emellan. Språket är även den mekanism som konstituerar den sociala 

världen. Detta gäller också i skapandet av sociala identiteter och relationer (Winther & 

Jörgensen 2002:15ff).  

En teoretiker som starkt förknippas med begreppet diskurs är Michel Foucault. Foucault 

knyter samman makt och vetande och menar på att just de här två har stor inverkan i 

skapandet och upprätthållandet av diskurser. Foucault ses av många som grundaren till 

begreppet och det är från hans tankar som många av dagens diskursteorier utvecklats 

(Bergström & Boréus 2005:20f). 

En diskurs existerar genom vad Foucault kallar en diskursiv praktik. Exempel på detta är 

vetenskapernas specifika tillvägagångssätt för att framställa och uttrycka kunskaper om sina 

objekt.Enligt Foucault är varje kunskapsobjekt avhängigt diskursen och den diskursiva 

praktiken och därigenom också den sociala verklighet, med sitt flöde av maktrelationer, som 

omsluter och betingar diskursen” (Lindgren 2003:330f). 

”Diskurser bestämmer vilka kategorier som kommer att betraktas som logiska och med 

verkligheten överensstämmande” (Börjesson 2003:36ff). För att förstå begreppet diskurs så 

måste man tänka på dessa som vi vill kalla underkategorier, makt, vetande, klass 

(kategorisering), hur du pratar om något eller hur du agerar. De olika diskurserna anvisar och 

erbjuder oss olika positioner i samhället, det innebär olika sätt att uppfatta oss själva på eller 

olika sätt att vara på. Att subjektet tilldelas positioner av diskursen innebär att det ges en 

identitet eller att en viss identitet ”ropar” på subjektet. Att ett barn säger ”mamma” och 

kvinnan reagerar på detta innebär att hon tagit på sig en identitet till vilken särskilda 

förväntningar om hur hon ska agera hör till (Lindgren 2003:330f). 
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Enligt oss är det här media kommer in och har en tämligen stor del i skapandet och 

upprätthållandet av diskurser. Stora delar av vår kunskap och våra upplevelser formas idag 

av media och medietexter. Här formar och omformar olika diskurser varandra så som 

institutionella diskurser, mediers diskurser och folkets diskurser. Det hela blir till ett 

kulturellt och socialt kretslopp (Ibid).  

Genom att vi använder oss av diskursteorin kan vi undersöka vem som för talan i 

rapporteringen kring Angered. Kommer de boende i Angered till tals? Eller vem är det som 

får definiera situationen? Och hur konstrueras förorten och de boende? 

 

5. Tidigare forskning 

Forskning om media och förorter/invandrartäta områden finns en hel del att tillgå då det är 

ett uppmärksammat forskningsfält. Nedan följer några exempel på studier som är relevanta 

för vår uppsats: 

Den ifrågasatta förorten: Identitet och tillhörighet i den moderna förorten av Elisabeth 

Lilja (1999) 

Vi har tyckt att denna bok har varit användbar, då den tar upp och ger en bakgrund till varför 

förortsbyggandet fortsatt ända fram till 1990-talet trots ett ständigt ifrågasättande. 

Författaren beskriver hur förorten utifrån ett historiskt perspektiv varit en del av det 

moderna projektet, där livet skulle hjälpa till och modernisera människan till en bättre 

tidsenlig existens (Lilja 1999:40f).  

I boken beskrivs det hur det har skapats en negativ bild om förorten, något som den aldrig 

har hämtat sig ifrån. Det motsägelsefulla är att många förortsbor och de som bor i 

miljonprogrammens områden tillägnat sig förorten som sin identitet. De har således skapat 

sin identitet i förorten. Författaren diskuterar också förortens framtid, vilka utmaningar 

förorten står inför om de vill skapa miljöer med mänskliga kvaliteter. 

Den farliga förorten: En studie av Tenstas mediebild och hur den uppfattas av Tenstabor av 

Clara Guibourg (2010) 
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Denna C-uppsats handlar om förorten Tensta som ligger utanför Stockholm. Författaren 

undersöker hur den mediala rapporteringen om Tensta ser ut och vad invånarna i Tensta 

tycker om denna. Författaren har undersökt 150 stycken tidningsartiklar, främst Expressen, 

Aftonbladet och DN för att se hur den mediala bilden av Tensta ser ut i dessa tidningar. 

Författaren har även intervjuat ett antal ungdomar om vad de anser om den mediala 

rapporteringen om Tensta. Teorier som användes i uppsatsen är andrafiering och tidigare 

studier av hur minoriteter tenderar att skildras i medier, med särskild fokus på 

konstruktionen av ”vi” och ”de Andra”, samt tidigare forskning om svenska förorters 

nyhetsbilder (Guibourg 2010:20ff) 

Resultaten av innehållsanalysen visade att Tenstas mediebild domineras av en större andel 

negativa nyheter än den genomsnittliga Stockholmsförorten, samt att det vanligaste ämnet 

är brottsnyheter. Resultatet visade också att Tenstabor själva sällan får chansen att uttala sig 

i nyhetsartiklar om sin egen bostadsort.  

Göteborgs betongförort nummer ett!! – En studie av diskurser kring Angered av Jessica 

Johansson (2007) 

I denna c-uppsats undersöks diskurser kring området Angered i Göteborg. Både Göteborgs-

Postens framställningar av Angered och unga Angeredbors framställningar av området 

studeras, för att se hur olika bilder av området relaterar till varandra samt vilka diskursiva 

representationer av området som skapas.  

Undersökningen visar att unga Angeredbors bilder tycks bygga på samma diskurs som den 

som media förmedlar, en polariseringsdiskurs. I denna framställs förorten antingen i positiva 

eller negativa bilder, där det vardagliga och ”vanliga” inte ges något utrymme. Ungdomarna i 

undersökningen intar en mer positiv ställning till sitt område än vad media generellt 

förmedlar (Johansson 2007:15f). Vidare visar resultatet på att när media förmedlar positiva 

bilder av Angered, ställs dessa i relation till de negativa. De positiva bilderna får ett nästintill 

kausalt samband med det negativa. Det ”goda” blir underordnat det ”onda” och får i den 

dominerande diskursen kring Angered därför svårt att stå för sig själv. Denna uppsats har 

varit inspirationskälla för vår c-uppsats då författaren tar upp många intressanta detaljer 

kring den mediala rapporteringen om Angered.  
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Rosengård och den svarta Poesin av Per-Markku Ristilammi (1994) 

Etnolog Per-Markku Ristilammis avhandling Rosengård och den svarta Poesin är en 

intressant bok som har varit inspirerande för oss. Avhandlingen undersöker och diskuterar 

massmedias bilder av förorten och framförallt då Rosengård. Ristilammi resonerar på ett 

intressant sätt kring varför mediebilderna ser ut som de gör och varför de skapas (Ristilammi 

1994:40ff). Ristilammi tar även upp att det finns fler områden i Sverige som utsätts för 

denna negativa mediebevakning, exempelvis Rinkeby och Tensta i Stockholm. I artiklarna 

som handlar om Rosengård läggs störst fokus på antingen problemen i områdena eller de 

insatser områdena satsar på för att förebygga problemen. 

Milijonprgram och media: Föreställningar om människor och förorter av Urban Ericsson, 

Irene Molina & Per-Markku Ristilammi (2002) 

Boken behandlar föreställningar om människor och förorter. Här presenteras utsagor kring 

förorterna Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla, Husby och Hjulsta på Järvafältet i Stockholm från 

1960-talet och framåt. Boken är en slags fortsättning och vidareutveckling på avhandlingen 

Rosengård och den svarta poesin (1994) av Per-Markku Ristilammi. I boken visas det på hur 

texter och bilder i media formuleras och beskärs för att ytterligare förstärka de 

föreställningar som finns av förorten. Ristilammi beskriver den nedsvärtning som förföljt 

miljonprogrammen ända sedan de byggdes och att modernism och nytänkande kring 

områdena förvandlades till bilder av isolering, omänskliga levnadsförhållanden och 

”ghettoisering” (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:61f). 

 Boken tar på ett intressant sätt upp både positiva och negativa stigmatiseringar skapade i 

media. Författarna menar på att vissa platser i Sverige har skildrats som problematiska, 

kriminellt belastade, farliga, men även exotiska, färgglada, livliga, etc. Denna bok har varit till 

nytta för oss i skrivandet av vår uppsats då författarna av boken på ett relevant sätt 

resonerar kring hur texter och bilder i media formuleras och beskärs för att ytterligare 

förstärka de föreställningar som finns av förorten. Vi har genom vår läsning av boken kunnat 

förstå om och på vilket sätt media förstärker föreställningar om Angered. Ristilammi lyfter 

fram på vilket sätt media använder sig av bilder för att förstärka budskapet i en artikel. 

Genom exemplen som han ger i boken blev det tydligt för oss som läsare hur media ibland 

använder bilder för att sända budskap. 
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Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige av statens offentliga 

utredningar, SOH (2005) 

Vi har valt att använda oss av denna utredning då den tar upp medias rapportering kring 

invandrare ser ut. Utredningen tar upp och diskuterar strukturell diskriminering på grund 

av  av etnisk eller religiös tillhörighet. I boken tas det upp vilka bilder av invandrare som 

förmedlas i massmedia. Vidare i utredningen beskrivs det av forskningsresultaten att medier 

är dels etniskt homogena, dels en mycket central arena och aktör i skapandet av 

stigmatiserande bilder om invandrare, och i skapandet av att ge en positiv bild av Sverige 

och majoritetsbefolkningen (SOU 2005:140f).  

Utredningen presenterar ett resonemang kring att medier i Sverige och andra länder skapar 

en ”Vi och dom”- indelning. Vi ansåg att utredningen var intressant då den även tar upp 

frågan vem som talar i medierna, och vem som får komma till tals. Något som även vi 

undersöker, men då begränsat till en specifik stadsdel.  

Förorten i huvudet: unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige av Nils Hammarén 

(2008) 

Sociologen Nils Hammarén behandlar den problematiska mediebilden av förorten i sin 

avhandling. Hammarén har intervjuat ett fyrtiotal unga män från invandrartäta förorter om 

hur olika aspekter av deras identitet byggs upp, och har funnit att allmänhetens åsikter, och 

framförallt mediebildens skildringar av förorten, påverkar dessa unga mäns självbild och 

identitet. Hammaréns avhandling är skriven ur ett sociologiskt perspektiv snarare än ett 

medievetenskapligt. Boken visar på ett intressant sätt hur media skildrar förorten och hur 

detta påverkar unga mäns självbild, något som vi inte har hittat i annan litteratur. Denna bok 

ger oss ytterligare och djupare insikt på hur det vardagliga livet kan se ut i förorten och 

vilken påverkan de massmediala bilderna kan få för den ”verkliga” människans identitet och 

vardag. 

Alienation is my nation av Ove Sernhede (2002) 

Denna bok handlar om ungdomar i Hammarkullen i Angered, deras kultur och deras isolering 

från övriga samhället. I boken talas det om en ny typ av kultur som växer fram bland unga i 

förorten, bland annat genom hiphopkulturen, och Sernhede menar att de unga härigenom 
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lär sig demokrati på sitt eget sätt. Detta sätt, där ungdomar i grupp skapar tillsammans och 

lär sig av varandra, bör det övriga samhället, enligt Sernhede, lära sig av. Sernhede lyfter 

även vikten av att de unga skall få tillfälle att mötas över kulturella och geografiska gränser i 

sammanhang där de kan framställa sig själva (Sernhede 2002:18f) Denna bok har varit 

intressant för vår uppsats då boken visar på hur förorten Hammarkullen framställs i media. 

Sernhede har valt att gå i en lite annorlunda ”riktning” jämfört med Ristilammi och 

Lappalainen. Sernhede utgår huvudsakligen ifrån existerande uppfattningar om förorten och 

bygger, som vi uppfattar det, delvis vidare på dessa polariserade bilder av förortsområden i 

sina resonemang. Sernhedes bok visar på så vis den starka inverkan som mediebilder har – 

då även forskare tar dem till sig, reproducerar dem och således gör dem till ”sanningar” i sitt 

material. 

6.  Angered – en områdesbeskrivning 

Vi kommer nu att ge läsaren en överblick och en historik kring Angered som område. Vi har 

tagit med en hel del statistik och siffror för att läsarna ska få en inblick av hur det ser ut i 

stadsdelen när det gäller arbete, inkomst, utbildning. 

Angered är en stadsdel i Göteborgs kommun. Stadsdelen består av ett antal 

bostadsområden, som byggdes under åren 1965-1974. Angered är beläget cirka 10 km 

nordost om centrala Göteborg, och det finns bra trafikförbindelser med övriga Göteborg, 

med bland annat spårvagn och buss. Angereds Centrum är omringat av stadsdelarna Hjällbo, 

Eriksbo och Hammarkullen i söder samt Gårdsten, Lövgärdet och Rannebergen i norr. Den 1 

januari 1967 är ett historiskt datum, då slogs Angereds kommun samman med Göteborgs 

Stad, och inte långt efter detta togs det första spadtaget för ett av de nya områdena 

(Hjällbo) den 14 oktober 1967) (Statistik årsbok Göteborg 2012:10f).  

Från början planerades det att Angered skulle vara ett självförsörjande stadsområde för över 

100 000 invånare med ca 70 000 arbetstillfällen och ett väl utbyggt servicecentrum. En starkt 

bidragande orsak till att bygga stadsdelen var att lösa den stora bostadsbristen som rådde 

under 1960-talet, då hela Sverige expanderade och inflyttningen var stor. Flera 

mångmiljonprogramsområden byggdes under denna tid. Angered blev föremål för en 

omfattande storstadsbebyggelse. Under 1969 började så byggandet av Stadsdelen Angered 
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och Gårdsten var det första området som byggdes och färdigställdes 1969. Sedan följde 

Lövgärdet 1970 och Rannebergen påbörjades 1971 (Statistik årsbok Göteborg 2012:11f). 

Ända fram till 1975 byggdes huvudsakligen flerfamiljshus med hyresrätt. Detta helt i enlighet 

med riktlinjerna i regeringsbeslutet 1965 angående subventionering av rationell 

bostadsproduktion byggdes stora mängder med enhetliga lägenheter. Detta skulle dock 

upphöra när expansionen avstannade, och bostadsområdena blev isolerade stadsöar i den 

omgivande landsbygden. I efterhand 1978 byggdes ett stadsdelscentrum, Angereds 

Centrum. I Angered bor det 48 477 personer och befolkningen ökade under 2012 med 107 

personer, vilket visar att Angered är stadsdel som expanderar. Angered är vida känt för att 

ha ett aktivt föreningsliv inom idrott, kultur och nöje och här bor människor med ursprung 

från ett hundratal olika länder, vilket ger området en internationell prägel (Statistik årsbok 

Göteborg 2012:13f). 

Angered har en ung befolkning. Nära hälften av befolkningen är under 30 år och bara 10 

procent av befolkningen är äldre än 65. De flesta som bor i Angered, tre fjärdedelar av 

befolkningen, bor i lägenhet i något av höghusområdena. Resten bor i villor och radhus 

(Statistik årsbok Göteborg 2012:14f). 

I Angered är medelinkomsten 170 800 kronor och vid en jämförelse av den genomsnittliga 

inkomsten inom Göteborgs stad som ligger på 233 600, går det konstatera att 

medelinkomsten i Angered är den lägsta i Göteborg stad (Statistik årsbok Göteborg 2012: 

25f). I Angered har 20,4% av familjerna försörjningsstöd. I och med att vi undersöker hur 

Angered framställs i media var det intressant att reda på hur många brott som anmäldes i 

stadsdelen och under 2012 anmäldes 793 brott vilket innebär 143 stycken brott per 1000 

invånare (Ibid). Arbetslösheten i Angered var under 2012 uppe i 12 %. Antalet med 

eftergymnasial utbildning är 26,8 procent och det är jämnt när det gäller 

gymnasiebehörigheten mellan kvinnor och män där kvinnorna står för 70 % och männen 67 

% (Statistik årsbok Göteborg 2012:30f). 

Angered var med andra ord ett område som det skulle satsas på, något nytt och modernt, 

men som vi kan läsa ovan avstannade byggandet och nu bor det inte i närheten så många 

som det var tänkt i området. Tanken var att stadsdelen skulle rymma 100 000 invånare, den 

siffran är långt ifrån verkligheten då det idag bor knappt hälften av det antalet i området. 
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

Vi kommer här att visa på hur Göteborgs-Postens rapportering av Angered kan se ut. Vilka 

ämnen är det som dominerar den mediala rapporteringen av Angered? För att få ytterligare 

djup i undersökningen kommer vi att visa på vilket ordval som används i rapporteringen av 

Angered. Vi kommer att visa på vilka som kommer tills tals i artiklarna.  Artiklarna kommer 

att kritiskt granskas för att försöka finna budskapet under det som läggs fram ”på bordet” - 

alltså det underliggande budskapet, för att tala med Bryman (2008:24f). 

  Vad ligger fokuset på? 

Den första frågan som ställdes till materialet var vilken övergripande bild som innehåll och 

rubriker i artiklarna förmedlade. Med detta menas till vilken del artiklarnas ämne kunde 

sägas vara negativt, positivt eller varken eller (Brune 2004:140f, van Dijk 2000:40ff). Av de 

trettio artiklarna handlade femton om brott, sex om sociala problem, fem om kultur och 

nöje samt fyra om utbildning. 

 

I tabellen mäts det vilka ämnen som dominerar rapporteringen i Angered och enheten som 

används är procent. Underlaget för mätningen är de 30 -talet artiklar som vi har kodat. Dessa 

artiklar mäts som procent i tabellen. Tabellen har gjorts för att få en överblick i vilken typ av 

rapportering som dominerar kring Angered, och den ger läsaren en ökad förståelse kring 

vilka ämnen som dominerar. Som vi kan konstatera utifrån tabellen är tendensen den att 

brott är den dominerande kategorin i Göteborgs-Postens rapportering om Angered under 

den här tidsperioden. Vid en närmare titt visar det sig att brott är huvudtemat i 50 % av 
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artiklarna. De vanligaste brotten som tidningen rapporterar om är rån och misshandel. Den 

näst vanligaste ämneskategorin är sociala problem på 20 %. I och med att dessa två 

kategorier är de dominerande ämnena kan man säga att Angered här framställs som utsatt 

och passivt, som mottagare för åtgärder (Blomberg 2004:150f).  

 

Att synliggöra brottslighet och sociala problem i samband med Angered påverkar människors 

syn på de som bor där. I ett segregerat samhälle där många individer av 

majoritetsbefolkningen inte känner människor med invandrarbakgrund, är det troligt att 

bilden som ges av ”invandrare” i media får en betydelse för hur ”vita” svenskar bemöter och 

behandlar individer som uppfattas tillhöra dessa grupper (SOU 2005:134f)  

Vi har visat på vilka ämnen som dominerar rapporteringen av Angered.  Bilderna av förorten 

var redan under 1960–70-tal förknippade med utanförskap och då främst med 

arbetarklassen. Under 1980-talet blev även etnicitet förknippat med förorten 

(SOU:2005:150f).  Per-Markku Ristilammi, som undersökt hur Rosengård framställts i 

medierna under de senaste 30 åren, har kommit fram till att nyhetsrapporteringen under 

denna tid har kopplat samman området med sociala problem. Massmedieforskarna Lars 

Nord och Gunnar Nygren har i boken Medieskygga undersökt mediernas rapportering kring 

olika stadsdelar i Stockholm. De kommer fram till att innerstaden i Stockholm ofta skildras 

med idylliska och positiva ord medan rapporteringen kring förorterna kring Stockholm 

kretsar kring brott, olyckor och sociala problem (Nord & Nygren 2002:52f). 

Enligt etnologen och författaren till artikeln ”Mediebilder och levd erfarenhet”, Oskar Pripp, 

kan en snedvriden rapportering kring förorterna få sociala konsekvenser (Pripp 

2002:25f).  Pripp har gjort en undersökning kring hur rapporteringen ser ut kring 

Stockholmsförorten Fittja och han kommer fram till att ungefär hälften av artiklarna handlar 

om kriminalitet och en fjärdedel tog upp sociala problem. Pripp fann att medierna 

framställde Fittja som en farlig och osäker miljö. Pripp har sedan gjort intervjuer med de 

boende i Fittja och de boende kände inte igen sig i mediernas rapportering (SOU:2005:150f). 

Pripp menar på att den mediala framställningen delvis är en orsak till att några av 

ungdomarna som växte upp i Fittja under 1990-talet kom att bli kriminella. Ungdomarna 

hade således identifierat sig själva med den mediala bilden av kriminella förortsungdomar i 
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Fittja. En annan reaktion var att Fittjaborna kände sig tvungna att försvara sig vid möten med 

människor från andra stadsdelar och säga att de faktiskt trivs i Fittja (Ibid). 

I vår undersökning av vilka ämnen som dominerar konstaterar vi att brott och sociala 

problem är det som rapporteras mest kring Angered. Detta kan leda till människor som inte 

bor i Angered kan få en negativ syn på Angered. En författare som har uppmärksammat 

medias påverkan på samhället är Kenneth Thompsons. I hans bok Media and cultural 

regulation (1997) resoneras det kring medias påverkan på den västerländska kulturen. 

Thompson, som i sin tur refererar till Jürgen Habermas menar att media till en början var ett 

forum där människor kunde komma till tals och diskutera aktuella händelser på ett objektivt 

sätt. Habermas menar också att denna objektivitet över tid har förbytts i kommersialisering 

och att media nu lägger fokus på sensationer och karaktärsskildringar (Thompson 1997:37f). 

 

 Vem för talan? 

När talar de boende i Angered i rapporteringen kring området? Här kommer det visas på om 

invandrare i Angered får tala för sig själva och i vilka sammanhang de kommer till tals. 

Trots att majoriteten av de boende i Angered har utländsk bakgrund, är det anmärkningsvärt 

få människor med invandrarbakgrund som kommer till tals i rapporteringen. Tabellen nedan 

visar vilka som kommit till tals i vårt material. Vi har valt att göra en uppdelning av aktörerna 

i artiklarna för lättare se vem som kommer till tals. Uppdelningen har gjorts i följande 

ordning: ”ingen aktör”, ”polis”, ”utländsk bakgrund” och ”övriga”. “Ingen aktör” innebär att 

ingen som kommer till tals i artikeln. “Polis” då är det polisen som uttalar sig. “Utländsk 

bakgrund” innebär om det är någon boende i Angered med utländsk bakgrund som kommer 

till tals. “Övriga” innebär att människor från kommun, företag eller organisationer kommer 

till tals.    

Tabellen nedan har gjorts för att tydliggöra för läsaren över vilka som kommer till tals. Med 

hjälp av tabell och siffror får läsaren enklare en uppfattning över vad det är vi menar. 

Ingen aktör 11 
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Polis 12 

Utländsk bakgrund 5 

Övriga 2 

Totalt antal artiklar 30 

 

Andelen "svenskar" som bor i Sverige är naturligtvis fler än ”invandrare” och då kan det ses 

som naturligt att ”svenskar” oftare framställs och blir synliga i media generellt sätt. Men tar 

man hänsyn till att detta inte är en undersökning av vilka personer som framträder i samtliga 

artiklar i landet, utan endast en undersökning av personer som framträder i artiklar om 

Angered, där människor med utländsk bakgrund är i majoritet, är det förvånande att denna 

grupp ändå är i minoritet som källor i rapporteringen om området. I rapporteringen om 

Angered förekommer det ofta att majoritetsbefolkningen presenteras som experter och 

samhällelig elit (SOU 2005:145).  

Massmedieforskaren Ylva Brune har skrivit om invandrarnas talan i media i sin bok Nyheter 

från gränsen (2004) och menar på att invandrare saknar en egen röst. Brune menar på att 

när invandrare kommer till tals blir de ofta motsagda, antingen uttryckligt av någon expert, 

eller underförstått genom att texten antyder att det som sagts omöjligt kan stämma. Brune 

menar även på att i de positiva artiklarna om minoriteter är de ofta i en passiv roll, medan 

de tilldelas en aktiv roll när nyheter rör en negativ händelse (Brune 2004:50f). 

Vi kommer nu fördjupa oss i frågan om vem eller vilka som kommer till tals i artiklarna om 

Angered. 

  “Invandrarkillar” och “förortsgäng” 

Vi börjar med att granska artiklar där det rapporteras kring ungdomar och ”invandrarkillar” i 

Angered. "Skottlossning i Angered" (2011-08-08) ”Vittnen hörde hur 4-5 skott avlossades på 

Angereds torg. Polisen kunde efter en stund gripa 4 stycken män för vapenbrott. – Vi vet inte 

säkert om det finns något samband, men det finns anledning att tro att det var de som låg 

bakom skotten på Angereds torg, säger Anders Klingberg på polisen”. Polisen är den enda 



23 
 

som kommer till tals och denne blir inte motsagd. Bergström och Boréus skriver i sin bok att 

en kvalitativ innehållsanalys kan mäta hur mycket utrymme en aktör får i en artikel genom 

att mäta spaltcentimetrar (Bergström & Boréus 2000:48f). Polismannens citat tog upp en 

fjärdedel av artikelns totala textmängd. Artikeln är skriven ur ett partiskt perspektiv, då 

polisen som citeras i artikeln är en vit man med svensk etnicitet och presenteras som 

samhällets elit (SOU 2005:145). 

Vidare i artikeln kan man läsa “Polisen har inlett en förundersökning om brott mot 

vapenlagen och framkallande av fara för annan” Det som sägs i citatet är att allmänheten i 

Angered har utsatts för fara. Detta påstående förstärks i följande citat: “Inga personer 

skadades, men polisen har hittat skotthål i en bil”. I artikeln framgår det att fyra stycken män 

är gripna för vapenbrott, vilket leder till tolkningsmöjligheten för läsarna att skottlossningen 

är gängrelaterad, vilket lätt kan associeras med "förortsgäng" och ”invandrarkillar”. Dock 

skrivs de gripnas etniciteter inte ut och inte heller deras hemvist (Bergström & Boréus 

2000:48f). Enligt vår förståelse av artikeln undviker artikelförfattaren att reproducera 

stereotypa bilder av etniciteter.  

I artikeln ovan anses allmänheten utsatts för fara. I artikeln "Bråk i Angered" (2007-08-07) 

utsätter ungdomar varandra för fara. ”Enligt uppgift såg en väktare strax efter klockan sju på 

kvällen hur en mindre grupp ungdomar började slåss med träpåkar från en av 

brandplatserna, allaktivitetshuset Eklövet på Paprikagatan. Bråket beskrevs senare som en 

"gårdsfight" utan koppling till oroligheterna natten till måndag. Det fanns tidigt på 

måndagskvällen mycket folk i området. Polisen hade beredskap för att skicka folk från 

fotbollskommenderingen, med anledning av matchen mellan Gais och Djurgården, till 

Angered om det skulle behövas. Det blev dock inte aktuellt”. 

I utdraget från artikeln ovan så ser ni att redan i rubriken nämns Angered, även polisen 

nämns och att de skickade flera patruller till platsen. Detta kan ge läsaren bilden av att 

Angered är ett farligt område där bråk är vanligt förekommande. Längre ner i artikeln 

beskriver författaren det hela som en ”gårdsfight”. Genom att beskriva det som en 

”gårdsfight” ges utrymme för läsaren att tolka det som att de ungdomar som bor i området 

är bråkiga och våldsamma. ”Det var en mindre grupp ungdomar” skriver artikelförfattaren, 

så hur många det kan ha rört sig om lämnas till fantasin. ”Bråk”, ”slåss” och ”fight” är 
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återkommande ord i artikeln, något som kan leda till att läsaren av artikeln lägger fokus på 

just detta, att det förekommer mycket bråk i Angered. Orden som används i artikeln 

fungerar som diskursivt förstärkande, vilket i sin tur kan leda till en negativ syn på 

stadsdelen. Artikelförfattaren nämner sedan att bråket inte har ”någon koppling till 

oroligheterna natten till måndag”. Här går artikelförfattaren in på någon eller några andra 

händelser som inte har koppling till den aktuella händelsen (Bergström & Boréus 2000:48f).  

I en kvalitativ innehållsanalys kan vissa aspekter av opartiskhet undersökas i texten, som till 

exempel i vilken utsträckning olika sidor i en konflikt behandlas lika (Bergström & Boréus 

2000:48ff). Artikeln är skriven ur en partisk synvinkel då polisen är den som kommer till tals i 

artikeln. Genom artiklarna konstrueras en ”verklighet” i vilken Angered är en orolig plats, 

vilket i sin tur leder till olika sociala handlingar, och den sociala strukturen av kunskap och 

sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser, som t.ex. att folk undviker Angered för 

att det ska vara en orolig plats. Detta slår tillbaka på hur vi kan uppfatta människorna, som 

bråkiga, kriminella etc (Ibid).  

Stockholmsförorten Husby drabbades under maj månad 2013 av upplopp, orsakade av 

invandrarungdomar efter att polisen skjutit ihjäl en 69-årig man i Husby. Upploppen ägde 

rum under sex nätter, och oroligheter spred sig till andra Stockholmsförorter och även till 

andra städer. I debattartikeln ”Förortens ungdomar måste kunna få jobb” (2013-05-22) 

skriver moderatpolitikern Benjamin Dousa att media fokuserar på ett fåtal unga män i djupt 

utanförskap som förstör bilden av Husby. Media visar inte upp bilden av ungdomarna i 

Husby som sköter sig. Dousa menar på att genom att bara visa den negativa bilden av 

Husbys ungdomar kan det försvåra ungdomarnas möjligheter att få jobb. Detta går även att 

relatera till Göteborgs-Postens rapportering kring ungdomarna i Angered.  

I artikeln ”Poliser attackerades i Göteborg” (2011-08-17) framgår det att flera polisbilar och 

polispatruller har attackerats av ungdomar i Göteborg. I Angered kastades molotovcocktails 

mot en polispatrull samtidigt som poliserna blev belysta med grön laser. Precis som i de 

bägge tidigare artiklarna återkopplar artikelförfattaren till tidigare händelser: “Polisen finner 

inget samband mellan nattens attack och tidigare attacker under augusti månad” De bägge 

poliserna som för talan i artikeln är båda etniska svenskar och tillhör majoritetsbefolkningen 

(SOU 2005:150ff). Bertil Carlsson som är enhetschef för polisen i Angered säger: “Att kasta 
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brandbomber, bensinbomber, mot polisen för upp det här till en nivå där vi absolut inte ska 

vara. Jag har aldrig i min poliskarriär varit med eller hört om något liknande, säger han. – 

Det här är extremt allvarligt.“ Ett sådant uttalande reproducerar stereotypen om Angered 

som ett oroligt och farligt område (Bergström & Boréus 2000:48ff). 

I de artiklarna som vi har analyserat har artikelförfattarna inte skrivit med den etniska 

tillhörigheten på ungdomarna. Likväl kan man dra egna slutsatser om att ungdomsgänget 

består av invandrarungdomar då merparten av de som bor i Angered har utländsk bakgrund 

Läsarna kan tidigare ha hört talas om invandrarungdomar/invandrarkillar som varit 

inblandade i oroligheter och därför kan läsarna associera att det är dessa som ligger bakom 

de nya oroligheterna. Detta för att vi huvudsakligen är historiska och kulturella varelser och 

vår syn på världen och kunskap om världen alltid är kulturellt och historiskt präglad (Winther 

& Jörgensen 2002:11ff). Detta reproducerar en stereotyp bild av vad som försiggår i 

förorten. Utifrån analysen kan vi konstatera att artikelförfattarna tar upp någon eller några 

andra händelser som inte har koppling till den aktuella händelsen. När artikelförfattarna 

talar om för läsarna att det har skett liknande händelser leder detta till spekulationer och 

nyfikenhet. 

 Vi och dom 

I artikeln "Personrån i Angered" (2011-06-11) framgår det att en person blev rånad på sin 

plånbok, mobil och ryggsäck vid Hammarkulletorget i Angered. I artikeln hävdas det att ett 

allvarligt brott begåtts. Det som artikeln säger är att i Angered finns risk att bli rånad på 

kvällen, särskilt för ensamma personer. Artikeln är skriven i en befallande ton till läsarna att 

vara vaksamma när de befinner sig i Angered. Här följer ett citat: ”Förövaren ska ha slagit 

ner offret bakifrån. Polisen larmades om händelsen strax innan klockan tio. Eftersom han slås 

till marken bakifrån har offret svårt att ge ett bra signalement av de som attackerar honom.” 

Den som citeras är Västtrafiks informationsansvarige.  

Att skriva ”de” innebär att förövarna är flera till antalet, vilket kan leda till att läsarna 

associerar ”de” till förortsgäng eller invandrarkillar. När journalister pratar om "de", 

beskriver "dem" och deras miljö blir det underförstått att ”de” är skilda från den tänkta 

läsekretsen.  Det skapas en “vi och dom”- känsla i texten. Representationer av invandrare 

och miljonprogramsförorter är avsedda för den svenska publiken bestående av "oss" och 
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som exkluderar "dem" (Ristilammi 2002:36f). 

 

I artikeln "Buss ställdes in efter ordningstörning" (2013-03-13) framgår det att Busslinje 40 

från Angereds centrum mot Hjalmar Brantingsplatsen ställdes in: ” Enligt Västtrafiks 

störningsinformation beror detta på att några ungdomar förstört något på bussen. Mer 

information har inte Västtrafik”. Artikelförfattaren skriver att ”de” försvann från bussen 

innan polisen kom till platsen. Ordet ”de” innebär att det var flera ungdomar vilket, utifrån 

ovanstående resonemang kan associeras till ”förortsgäng”. Skribenten av artikeln vill låta 

läsaren förstå (undermedvetet) att dessa ungdomar är från Angered. Artikelförfattarens 

intention med artikeln kan vara att försöka koppla ungdomarna till skadegörelsen och 

skribenten kallar ungdomarna för ”de”, vilket leder till att en “vi och dom“- känsla infinner 

sig (Ristilammi 2002:36f)  

 

Kan det vara så att journalister skiljer på ”svenskar” och ”invandrare” i texterna? Ristilammi 

citerar Van Dijk som menar på att om journalister skiljer på ”svenskar och “invandrare”, kan 

det bero på den låga representationen av medarbetare på nyhetsredaktionerna med rötter i 

etnisk minoritetsgrupp (Ristilammi 2002:36f).  De som arbetar på tidningarna tillhör främst 

majoritetsbefolkningen och har sällan egna erfarenheter av rasism och diskriminering (SOU 

2005:159f).” Vita” medarbetare förväntas förmedla ett neutralt och opartiskt budskap (Ibid). 

Rapportering i artikeln är skriven ur en partisk synvinkel då västtrafiks informationsansvarige 

är den ende som kommer till tals 

 

I artikeln ”Fler i bälten i Askim” (2009-11-03) framgår det att var femte bilförare från 

Angered struntar i att använda sitt bilbälte. Detta visar en undersökning utförd av NTF Väst 

(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande).  Det är cirka 21 %, vilket ska jämföras 

med bältesanvändningen i Askim som var 9 %. Liksom i artikeln ”Personrån i Angered" skiljer 

man här på ”invandrare och ”svenskar”. Artikeln markerar skillnaden mellan ”svenskar” och 

”invandrare” gällande säkerhetstänkande i trafiken då merparten av de boende i Askim är 

”svenskar” medan merparten i Angered är ”invandrare”. ”Detta är en skillnad som måste 

uppmärksammas. Invandrare är oftare inblandade i trafikolyckor än infödda svenskar, säger 

Shahla Alamshahi på NTF Väst.” Shahla Alamshahi säger även ”De är i behov av 

säkerhetsinformation i trafikfrågor”.  Genom att lära ut säkerhetsinformation i trafikfrågor 
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kan det ses som ett steg i att ”försvenska” invandrarna i dessa områden (Azar 2006:104f) 

Med säkerhetsinformationen ska invandrarna lära sig att köra som ”svenskar” i trafiken. 

Genom artikeln kan en polariseringsdiskurs reproduceras ”vi är inte som dem, och de är inte 

som oss”. Egentligen är detta en ren och intetsägande formel eftersom diskursen inte 

behöver förtydliga vad det är som gör den ene till den andres motsats – förutom just att det 

är genom den andre, som spegel, som den ene framträder som annorlunda (Ibid). I artikeln 

ovan är det invandraren som framträder som annorlunda.  

Utifrån analysen kan vi konstatera att Göteborgs-Posten skiljer på ”svenskar” och 

”invandrare” i rapporteringen kring Angered. Genom att beskriva invandrarna som ”de” 

upprättas en gränsdragning mellan ”invandrare och ”svenskar”. En anledning till att 

journalister skiljer på ”invandrare” och ”svenskar” ligger i att det finns för få journalister med 

utländsk bakgrund (Ristilammi 2002:36f). Vi kan även konstatera att skildringarna av 

invandrare och förorterna är avsedda för den ”svenska” publiken. 

 

 Positiv rapportering 

I merparten av artiklarna som vi har analyserat framställs miljön i Angered på ett negativt 

sätt, fast det finns artiklar där Angered framställs positivt. Vi kommer här att granska hur 

Angered och dess innevånare framställs i den positiva rapporteringen kring Angered. I 

artikeln “100 nya jobb till Angered” (2009-09-19) framgår det att det blir många nya jobb i 

Angered. “Det är förstås bra för regionen i allmänhet men för Angered i synnerhet, säger 

Roger Strömberg, etableringsansvarig på BRG” (Buisness region Göteborg). I artikeln nämns 

det att det är bra om sysselsättningen ökar bland invånarna i Angered som har annan etnisk 

bakgrund och att detta är en möjlighet till ökad sysselsättning.  Trots detta kommer ingen 

boende i Angered till tals.  

Van Dijk har skrivit om etniska minoritetsgrupper och positiv rapportering. Van Dijk menar 

på att de nyheter där minoriteter är närvarande ofta är begränsade till ett fåtal specifika 

ämnen, som i huvudsak rör negativa händelser. Där minoriteter kommer till tals omnämns 

minoriteter ofta i en passiv roll i positiva nyheter, medan de tilldelas en aktiv roll när nyheter 

rör en negativ händelse (van Dijk 2000:38f). Ett exempel på Van Dijks resonemang kring att 
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invandrare har en aktiv roll i negativa nyheter finns i artikeln "Vi vill inte byta" (2011-11-26) 

framgår det att Bläseboskolan som är en F-5-skola ska i samband med ett sparförslag för 

grundskolorna i Angered bli en F-3-skola. Vidare i artikeln man läsa att elever från 

Bläseboskolan demonstrerade för att få gå kvar i sin skola och föräldrarna vill inte skicka sina 

barn till en skola som de upplever som högstadieskola: ”Jag gör det bara inte. I så fall söker 

jag mig utanför Angered, till någon skola i en annan del av staden. säger Doha Chahrour”. 

Doha Chahrour blir tilldelad en aktiv roll genom hela artikeln (Brune 2004:50f). 

Artikeln "Festivaldags i Angered" (2010-05-16) är en artikel med positiva tongångar om 

stadsdelen. I artikeln kan man läsa om Angereds barn- och ungdomsfestival, även kallad 

"Cho La Hopfestival", som har blivit ett glädjeämne i stadsdelen och veckorna festivalen 

pågår kommer stadsdelen att sjuda av liv. ”Ett av festivalens huvudmål är att lyfta fram 

kulturen bland unga och barn i stadsdelen. – Den är vi nämligen väldigt stolta över, säger 

Fatima Zahir”.  Personen som citeras har en annan etnisk bakgrund. Detta går emot Van 

Dijks resonemang om att minoriteter ofta har en passiv roll i positiva nyheter (Van Dijk 

2000:36f).  

I de positiva artiklarna om Angered fann vi att det är mestadels ”svenskar” som kommer till 

tals, men i artikeln ”Stort intresse när arbetsgivare sökte nytt folk i Angered” (2007-04-

14)  kommer ”invandrare” till tals. I artikeln kan man läsa om den 21-årige Adel Alic, som 

kom till Sverige från Bosnien för elva år sedan som var en av många som var optimistiska 

efter mötet med arbetsgivarna. “– Äntligen fick jag träffa en arbetsgivare och tala om vad 

jag vill och kan. Bara i år har jag skickat iväg 80 ansökningshandlingar till olika företag i 

Göteborg, men ingen enda har brytt sig om att svara, säger han.” Artikeln talar även om för 

läsarna att hög arbetslöshet i Angered innebär en mindre trygg stadsdel. Det nämns även att 

det är ett stort antal familjer som har familjestöd i Angered, vilket kan reproducera 

stereotypen om att i Angered lever man på socialbidrag. I denna artikel har invandraren en 

aktiv roll i en positiv nyhet och vilket återigen går emot Van Dijks resonemang. Artikeln är 

skriven ur ett objektivt perspektiv, då författaren av artikeln har valt att ta med både de 

boende i Angered och deras åsikter samt arbetsgivarnas åsikter kring mötet. 

I analysen kan vi konstatera att mönstret är sådant att invandrarna i Angered inte kommer 

till tals så ofta, och då är det återigen värt att poängtera att det bor fler ”invandrarna” än 
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”svenskar” i Angered. När ”invandrare” väl kommer till tals är det inte sällan i ett negativt 

sammanhang. ”Invandrarna” framställs som passiva och i behov av hjälp, som i artikeln ovan 

och i artikeln ”Vi vill inte byta”. Vi kan utifrån artiklarna dra slutsatsen att utifrån den miljö 

som finns i Angered råder en talordning i vilken oftast en ”vit” manlig polis är mest lämpad 

till att föra talan (Börjesson 2003:21f). 

Vi kan konstatera att invandrare får mindre utrymme i den mediala rapporteringen än 

”svenskar”, dock har det inte alltid varit så. I den statliga utredningen Det blågula glashuset 

visas det på hur den invandringspolitiska debatten förändrats i media över tid. 

Medieforskaren Sverker Björk ser tydliga förändringar i debatten över tid (SOU:2005:143ff). 

På 1970-talet var det en mer ”generös” politik och medial debatt med multikulturalistiska 

och inkluderande tongångar. Under 1970-talet var rubrikerna ”vi måste ta emot flera ” och 

”utvisa inte assyrierna” Under denna tid fick invandrarna mer utrymme att uttala sig i 

medierna (Ibid). 

Under 1990-talet började Sverige i medierna framställas som kulturellt homogent och att 

människor från andra kulturer som bosätter sig i Sverige hotar denna homogenitet. Björk 

visar på detta genom att diskutera förslaget till en bedömning av en flyktingskultur för att 

avgöra om denne hade vilja och möjlighet att anpassa sig till svensk kultur och att detta 

delvis skulle ligga till grund för beslut om uppehållstillstånd (SOU 2005:144f). 

 

  Vilka ord används? 

Man kan betrakta språket och texter som något som uttrycker tankar. Detta innebär att den 

som författar texten, exempelvis en journalist, använder språket för att uttrycka sin bild och 

sina föreställningar av den omgivande verkligheten eller av sina inre upplevelser. Dessa 

bilder, upplevelser och föreställningar kan komma till uttryck i texten. Denna aspekt av 

texter brukar kallas för innebördsaspekter. När vi använder oss av språket i de sociala 

relationerna med andra för att för att till exempel uttrycka en åsikt (Bergström & Boréus 

2000:16ff). 

De ordval som används i rapporteringen kring Angered kan skapa, reproducera eller 

förstärka diskurser kring området. I rapportering som rör den organiserade brottsligheten i 
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Göteborg är det inte sällan så att ordet Angered finns med. Själva texten kan röra händelser 

som inte har kopplingar till Angered i sig, men däremot kan brottslingarna vara från Angered 

och då skrivs detta ut i texten. Genom att skriva ut ”Angered” i texten sker en 

sammankoppling mellan problematiken och de inblandades bostadsområde. I artikeln 

”Gängledare åtalas i dag” (2008-02-01) framgår det att ledaren för det kriminella gänget 

Angereds Tigers åtalades. Saader Chahto, hemmahörande i Angered, åtalas för bland annat 

hot, misshandel och hemfridsbrott. När ordet ”Angered” skrivs med reproduceras diskursen 

kring Angered som ett område med hög gängkriminalitet. Detta eftersom språket som 

tidigare har nämnts är den mekanism som konstituerar den sociala världen (Winther & 

Jörgensen 2002:15ff).  

Ytterligare exempel på detta återfinns i artikeln ”Ungt par åtalas för hotellrån” (2013-03-10) 

där det framgår att en 21-årig man och en 20-årig kvinna, ”hemmahörande i Angered”, 

åtalas för grova vapenbrott och dubbla rån mot hotellanläggningar i Göteborgsområdet. I 

artikeln kan man läsa om hur mannen och kvinnan ska ha riktat ett skarpladdat vapen mot 

den anställde. Angered har i sig ingenting med artikeln att göra, men däremot är 

brottslingarna från Angered och detta skrivs återigen ut.  

I artikeln ” Tonårsgäng åtalas för brutala överfall” (2009-09-06) framgår det att 

ungdomsgäng från Angered har begått ett flertal brutala överfall. Ett utdrag från artikeln 

följer: ”Tonårsgänget från Angered satte skarpladdade pistoler mot huvudet på jämnåriga 

ungdomar och rånade dem”. Vidare i artikeln kan man läsa hur vid ett tillfälle en medlem 

frågade gängledaren om denne fick skjuta rånoffret. I artikeln om tonårsgänget framgår det 

ur texten att rånen utspelar sig i Hammarkullen (Angered), och att de utsatta är från 

Linnéstaden respektive Majorna och att de är på besök i området. Redan i ingressen 

definierar man rånarna som "tonårsgäng från Angered". Längre fram i texten kallar man dem 

för "Angeredsgänget".  

Här konstruerar Göteborgs-Posten något som inte finns, ”Angeredsgänget” och på samma 

gång reproducerar Göteborgs-Posten diskursen om att ungdomarna i Angered är kriminella 

och att dessa kriminella drar omkring i gäng. En sådan konstruktion kan leda till att folk blir 

rädda för att åka till Angered och vistas där, en konstruktion om att ungdomar i Angered 

bildar gäng bidrar till att reproducera en ”negativ” diskurs där ungdomar från Angered 
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framstår som farliga och kriminella. Media bidrar således till att skapa en ”vi och dom”- 

känsla när de nämner var offren är ifrån och vart rånarna är ifrån och detta i sin tur leder till 

ytterligare stigmatisering av området och de som bor där. Författarna konstruerar genom de 

här artiklarna en berättelse som är ganska enkel att läsa, Angered är ett område och 

samhälle som folk knappast vill bo i (Ristilammi 2002:17f). 

Artikeln ”Felparkerat för nära 7000 kronor” (2006-10-01) handlar om att föräldrar skriver 

fordon på sina barn så att barnen blir betalningsansvariga vid exempelvis felparkering. Ett 

citat från artikeln följer: ”En sjuårig pojke från Angered har felparkerat för nära 7000 

kronor”. I texten ges ett annat exempel utöver nämnd sjuåring, vars föräldrar här kan ses 

som "gärningsmän". I samma artikel framgår det att en 15-årig flicka också har drabbats, 

men var hon och hennes föräldrar bor presenteras inte närmare. Där står bara "i Göteborg". 

I samma artikel gör man en uppställning över de mest skuldsatta i Västsverige. Här sätter 

man ut hemvist på samtliga berörda, men i den huvudsakliga texten och i ingressen är 

Angered det enda bostadsområdet som namnges. Detta kan bidra till att producera och/eller 

reproducera diskurser kring att människorna som bor i Angered anses som kriminella 

eftersom diskurser tilldelar människor olika positioner i samhället (Börjesson 2003:36). 

I artikeln “Strömavbrott i nordöstra Göteborg” (2007-08-10) framgår det att nordöstra 

Göteborg drabbas av ett strömavbrott som varar i två och en halv timme. I artikeln kan man 

läsa om omfattande skadegörelse och upplopp i Angered när strömmen gick. Det 

rapporteras om gäng som systematiskt drog runt i området och vandaliserade. Man kunde 

också läsa hur ett ungdomsgäng anfallit polisen och att polisen upplevt stämningen som 

mycket hotfull. Ord som “ungdomsgäng”, “upplopp”, “vandaliserade” reproducerar på 

samma sätt de stereotypa bilderna om att i Angered är ungdomarna kriminella och 

organiserade i gäng (Winther & Jörgensen 2002:15ff). I artikeln “Polisen överdrev 

kravallerna” (2006-09-10) beskrivs hur kaosrapporteringen i media dagen innan, enligt källor 

(företrädare för kommun och polisledning), varit kraftigt överdriven. Ord som användes i 

artikeln från dagen innan var bland annat “tumult” och “upplopp”, men det som i själva 

verket inträffade var en krossad fönsterruta och ett par nyfikna ungdomar som gick ut i 

mörkret. Ordvalen och perspektiven i de olika rapporteringarna skiljer sig alltså kraftigt åt.  
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Utifrån analysen kan vi konstatera att de ordval som används i artiklarna om Angered har 

betydelse för de utomståendes syn på stadsdelen.  Språket är den mekanism som 

konstituerar den sociala världen och artiklar som handlar om organiserad brottslighet och 

berör Angered kan bidra till att skapa, producera och reproducera diskurser kring de boende 

i Angered, som i artikeln ”Gängledare åtalas idag” (2008-02-01). Vidare kan vi konstatera att 

när det gäller brott som begås i övriga Göteborg, har Göteborgs-Posten valt att inte skriva 

med hemtvisten på inblandade.  Vi kan även konstatera att Göteborgs-Posten kan 

konstruera något som inte finns, som i artikeln ”Tonårsgäng åtalas för brutala överfall” 

(2009-09-06)  där “Angeredsgänget” är något som konstrueras av Göteborgs-Posten. 

 

8. SLUTDISKUSSION  

Syftet med denna uppsats var att undersöka Göteborgs-Postens rapportering om Angered 

och vi har granskat rapporteringen kritiskt. Vi har undersökt vilka som får komma till tals i 

rapporteringen om Angered samt ordvalet i artiklarna. Vi har på detta sätt kunnat se hur 

texterna konstruerar Angered som en typisk förort med kriminalitet och sociala problem.      

Mediebilden av förorten är ett brett forskningsområde, vari många studier tidigare bedrivits, 

och där många frågor återstår att besvara. Det finns inte utrymme i en c-uppsats att svara på 

mer än en bråkdel av dessa frågor, men vi anser att vi genom denna undersökning och våra 

frågeställningar lyckats med att ge exempel och visa på vilken roll media kan ha i samhället 

och vilken inverkan i detta fall Göteborgs-Posten kan ha. Vi har satt fingret på vad för slags 

konstruktioner media kan skapa och vilka effekter det kan ha.  

I vår undersökning är ämnena som dominerar den mediala rapporteringen av Angered brott 

50 % av artiklarna, och sociala problem, 20 %.   

Utifrån den kvalitativa innehållsanalysen kan vi konstatera att mönstret är sådant att 

”invandrarna” i Angered inte kommer till tals så ofta och då är det återigen värt att 

poängtera att de bor fler ”invandrare” än ”svenskar” i Angered. När ”invandrare” väl 

kommer till tals är det inte sällan i ett negativt sammanhang. ”Invandrarna” framställs som 

passiva och i behov av hjälp. Vi har utifrån artiklarna kunnat dra slutsatsen att utifrån den 

miljö som finns i Angered råder en talordning i vilken oftast en vit manlig polis är mest 



33 
 

lämpad till att föra talan (Börjesson 2003:21f). Den negativa rapporteringen om Angered kan 

leda till ett diskursivt handlande som är en form av socialt handlande. Detta bidrar till att 

skapa den sociala världen (inklusive kunskap, identiteter och sociala relationer) om Angered. 

Författarna av de artiklar som vi analyserat reproducerar en ”vi” och ”dom”- känsla genom 

ordvalet, då de ofta skriver var ”offren” är ifrån och var ”förövarna” är ifrån. Detta i sin tur 

leder till att den stigmatiserande bilden av förorten och de som bor där upprätthålls. Att bo i 

ett område som allt som oftast förknippas med fattigdom, kriminalitet, våld och socialt 

förfall påverkar alla aspekter av tillvaron i allt från att söka jobb, kontakten med sociala 

myndigheter, till de mest vardagliga mötena med människor utifrån. Den territoriella 

stigmatiseringen påverkar alltså möjligheten att interagera med omvärlden. 

Stigmatiseringen bidrar till att skapa stereotypa föreställningar om de som bor i Angered och 

om själva området, föreställningar, så som kriminallitet och det leder till fruktan för det 

okända (Sernhede 2009:9ff).  

Det kan också leda till att segregationen ökar då media konstruerar en berättelse om 

området, en berättelse som gör det riskfyllt att bo där och som knappast får folk att vilja 

flytta dit. Segregationen bildar marginaliserade grupper som exkluderas från samhället på 

många sätt. Konsekvenserna är, som nämnts ovan, en stigmatisering och dåligt rykte kring 

ett område och dess invånare, svårigheter för invånarna att komma ut på arbetsmarknaden 

och så vidare. Segregationsfrågan behöver i sig en egen analys och vi har därför inte nämnt 

den allt för mycket i vår analys, meningen är inte heller att vi ska gå djupare in på frågan i vår 

avslutande diskussion, men vi tycker att det hänger ihop med medias konstruktion av 

Angered eller rättare sagt är någon slags effekt av den. Man tillskriver miljön och 

människorna som bor där vissa egenskaper som särskiljer dem från övriga samhället, ofta är 

det negativa egenskaper som leder till att man blir annorlunda i de normerandes ögon, med 

andra ord avvikande från normen, och det i sin tur leder till ännu mer utanförskap 

(Ristilammi 2002:23f). 

Massmediernas roll i produktionen av betydelser och värderingar har länge varit känt. Att 

när du läser tidningen får du vetskap om vad som händer på platser som man sällan eller 

aldrig besöker. Media ger oss förhoppningar om att vi ska få en inblick, kännedom och 

kunskap. Eller rent ut sagt, få tillträde till händelser som vi annars inte skulle känna till 
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(Ristilammi 2002:32f). Genom valet av berättelser kan massmedierna ange och peka ut de 

betydelsecentrum och de arenor som antas representera påstådda förhållanden. Olika 

ämnen avbildas och beskrivs i anslutning till redan givna mallar, redan etablerade centrum. 

Den stereotypa bilden får effekt hos läsaren då den hela tiden går i repris hos tidningen, man 

tar del av samma bild och berättelser om och om igen (Ibid). Har man inte någon erfarenhet 

av dessa områden så är man utlämnad till beskrivningarna som media lämnar till en.  

Det är viktigt vara medveten om att media kan utforma texter och bilder, inslag som ibland 

kan hjälpa till att konstruera negativa bilder. Det är viktigt att läsarna av artiklar som handlar 

om Angered och andra förorter, har en kritisk inställning till artiklarna då stora delar av vår 

kunskap och våra upplevelser idag formas av media och medietexter. Vår kunskap som vi får 

utifrån mediernas rapportering kring Angered kan inte omedelbart betraktas som en verklig 

sanning. Läsarna av artiklarna bör inte sitta passivt och acceptera mediediskurserna kring 

Angered utan att de bör läsa det med kritiska och medvetna ögon (Winther & Jörgensen 

2002:145ff). 

Det är av vikt att vi alla tänker på vilken verklighet vi gör till vår egen. Det är viktigt att vi alla 

reflekterar över om de uppfattningar vi har skulle kunna se annorlunda ut. Vi måste vara 

medvetna och vaksamma om att vi alla riskerar att ta in medias skildringar och göra dem till 

våra egna. Detta kan påverka vårt sätt att vi bemöta vår omgivning. Vi hoppas att denna c-

uppsats kan vara en väg mot att reflektera över hur man skulle kunna bryta dessa 

tankegångar och mönster. Hur gör man för att bryta stereotypa, stigmatiserade 

verklighetsuppfattningar om förorten? Kan man på något sätt använda sig av medias 

inflytande i detta? Är massmedia medvetna om hur de har inflytande på vår 

verklighetsuppfattning? Att media har genomslagskraft är nog de flesta i branschen överens 

om men vet vi på vilket sätt? Detta är frågor som är viktiga inför framtiden. 
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Bilaga 2.  

Brottsstatistik i Angered 

http://www4.goteborg.se/prod/sk/statistik/statistikR5.nsf 

 

  Brottsförebyggande 
rådet 

 

      
 2012     

 Helår     

 Antal     

Göteborg kommun      

Angered stadsdel      

Våldsbrott  884     

Rån inkl. grovt  96     

Misshandel inkl grov 654     

Hot-, kränknings- och frihetsbrott 1008     

Vårdslöshet- och vållandebrott 42     

Stöldbrott 1986     

Stöld, tillgrepp av bil (ingår även i bilbrott) 134     

Stöld, tillgrepp av cykel 51     

Stöld ur och från motorfordon (ingår även i 
bilbrott) 

447     

Inbrott i bostad (lägenhet & villa) 126     

Stöld och snatteri i butik, varuhus o.d. 173     

Fickstöld 104     

Övrig stöld 954     

Bilbrott 796     

Stöld, tillgrepp av bil (ingår även i stöldbrott) 134     

Stöld, tillgrepp av bil (ingår även i stöldbrott)      

Fullbordat 91     
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