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ABSTRACT 

 

Vigström, Anna. 2015. ”55 no go-zoner”- Medias påverkan på den rumsliga stigmatiseringen. Kulturgeografiska in-

stitutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

Den här Uppstatsen undersöker hur ”media” kan överföra stigmatiserande rumsliga representationer av bostadsområden. 

Det område som denna studie fokuserar på är stadsdelen Gottsunda i Uppsala, där artiklar publicerade av Upsala Nya 

Tidning analyseras. Studiens syfte är att undersöka och analysera de mediala diskurser som finns kring Gottsunda, hur 

dessa påverkar den generella bilden samt i vilken grad detta kan bidra till rumslig stigmatisering av området. Detta görs 

utifrån en socialkonstruktivistisk ansats där kritisk diskursanalys används som metod för att analysera artiklar relaterade 

till Gottsunda. Utifrån teorier om de Andra undersöks det om andrafieringsprocesser förekommer i materialet där 

Gottsunda blir till en rumslig Andre medan Gottsundabor blir de Andra. Resultatet visar att det i vissa sektioner av 

tidningen förekommer material som har stigmatiserande effekter genom att platsen och dess invånare görs till de Andra. 

Detta är tydligast inom brottsjournalistiken samt i de artiklar där politiker får komma tills tal i samband med valet år 

2014, här framstår Gottsunda i vissa artiklar som ett farligt och oönskat område. På kultursidorna ser däremot 

framställningen av Gottsunda annorlunda ut. Det finns fortfarande tecken på att andrafieringsprocesser förekommer 

vilket gör Gottsunda till en rumslig Andre med invånare som är de Andra, skillnaden är att det här ges en mer positiv 

bild av stadsdelen.  
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1. INLEDNING 

 

I oktober år 2014 kom Rikskriminalpolisen ut med rapporten En nationell översikt av kriminella 

nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. Rapporten tar upp 55 områden i 22 olika svenska städer 

där kriminella lokala nätverk anses ha en stor negativ påverkan på det lokala samhället. I generella 

termer beskriver rapporten problematiken kring att kriminella gäng verkar i vissa stadsdelar där 

narkotikahandel, stöld och intriger mellan olika gäng gör det svårt för polisen att arbeta i dessa 

områden. Ytterligare har det rapporterats om att polisen på vissa platser inte vågar gå ur sina bilar, 

och hur boende i de aktuella områdena inte vill samarbeta med polisen för att de är rädda. Det är 

såklart en stor variation mellan olika stadsdelar och städer men detta är den samlade bilden som 

rapporten ger. I slutdiskussionen beskrivs situationen enligt följande: 

Bilden som framträtt består av lokala kriminella nätverk med tydlig geografisk förankring som har betydande 

påverkan på lokalsamhället. Det stora genomslaget i lokalsamhället framstår vara knutet till den sociala 

kontexten i de utsatta områdena, snarare än bero på en utstuderad vilja bland kriminella att ta makten och 

kontrollera lokalsamhället (Rikskriminalpolisen 2014:18). 

Det rapporten  pekar på  är att områdena ofta är präglade av etnisk och socioekonomisk 

bostadssegregation, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå, och höga hälsotal som de främsta 

faktorerna till den höga brottsligheten. De stadsdelar som ligger i Uppsala kommun och som 

rapporten tar upp som ”problemområden” där lokalsamhället påverkas negativt är Gränby, 

Stenhagen, Eriksberg, Sävja och Gottsunda (Ibid). 

Någon vecka efter att denna rapport kommit ut skriver Per Gudmundsson en ledare för Svenska 

Dagbladet där han beskriver dessa områden som 55 ”no go”-zoner. Detta uttryck är från början 

militärslang som betyder att ett område är rebellkontrollerat (Gudmundsson 2014). Även Paulina 

Neuding skriver en kolumn i SvD om rapporten och tar fasta på att det förkommit tillfällen när 

polisen inte vågat gå ut ur sina bilar (Neuding 2014). Gudmundssons ledare och Neudings kolumn 

beskriver 55 stadsdelar som områden vilka är helt okontrollerbara och farliga. Några dygn senare 

kommenterar Nabila Abdul Fattah i sin ledare på ETC med rubriken Nej, SvD – Skärholmen är inte 

Gotham city på Gudmundssons och Neudings beskrivningar av läget och kallar det för En 

stigmatiseringsinjektion som heter duga (Fattah 2014). 

I denna uppsats analyseras vilken roll media spelar i reproduceringen av rumsliga 

stigmatiseringar av stadsdelar och bostadsområden. Detta görs utifrån en socialkonstruktivistisk 

ansats där jag använder mig av kritisk diskursanalys för att analysera tidningsartiklar. Det område 

som jag valt att fokusera på är Gottsunda, och den tidning vars artiklar analyseras är Upsala Nya 

Tidning (UNT). Anledningen till att jag väljer Gottsunda är dels för att det är en stadsdel som har 

ryktet att vara just ett ”problemområde”, men också på grund av geografiska skäl. Det är enklare att 

studera någonting som är nära och som man känner till. Innan jag började skriva på denna uppsats 

hade jag aldrig besökt Gottsunda, trots att jag aldrig satt min fot där hade jag en föreställning av 

området som just ett ”problemområde”. Utifrån mina personliga erfarenheter kan jag konstatera att 

föreställningen om Gottsunda som ett ”problemområde” inte är något jag är ensam om att ha. Redan 

i letandet av bostad i början av min studietid i Uppsala fick jag höra att Gottsunda inte är ett område 

man vill bo i. Sakta men säkert började en bild av Gottsunda som ett farligt område också växa fram. 

I efterhand har jag svårt att sätta fingret på vad det var som till slut ledde fram till denna 

föreställning av stadsdelen, men jag kan konstatera att jag inte fick ett formulär där Uppsalas alla 

stadsdelar var markerade som ”bra” eller ”dåliga” områden. Då är frågan vart dessa föreställningar 
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kommer ifrån? Jag vill därför undersöka huruvida den mediala diskursen är bidragande till dessa 

uppfattningar om Gottsunda. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte med uppsatsen är att undersöka och analysera de mediala diskurser som finns kring Gottsunda, 

hur dessa påverkar den generella bilden och i vilken grad detta kan bidra till rumslig stigmatisering 

av området. 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

1. Vilken typ av bild förmedlas av Gottsunda utifrån de valda artiklarna från UNT? 

2. Bidrar artiklarna på något sätt till rumslig stigmatisering, hur yttrar det sig i så fall i 

materialet? 

3.   Vilka faktorer kan vara bidragande till eventuella andrafieringsprocesser? 

 

1.3 Gottsunda – ett stigmatiserat område? 

Gottsunda är en stadsdel i Uppsala som är belägen 7 km söder om centrum. Det var i och med 

miljonprogrammet som stadsdelen föddes, och idag bebos den av cirka 10 000 personer (Uppsala 

kommun 2014). Det som byggdes var för tiden typiska miljonprogramshus som lades i Gottsunda 

centrum och med tiden kom även områdena kring Gottsunda centrum att bebyggas med lägre 

flerbostadshus och småhus (SOU 2006:73, 226). 

Som tidigare nämnt finns Gottsunda med i Rikskriminalpolisens rapport som ett av de 

bostadsområden där kriminaliteten har en stor negativ påverkan på de som bor i området. Enligt 

polisens rapport men även enligt tidigare forskning är det ofta områden präglade av etnisk och 

socio-ekonomisk bostadssegregation som passar in i mallen av ett så kallat ”problemområde” 

(Rikskriminalpolisen 2014:8). 

Enligt Uppsala kommun är andelen boende i Gottsunda till 53 procent personer med utländsk 

härkomst, vilket definieras som en person som är utrikes född och/eller en person där båda 

föräldrarna är utrikes födda. I det angränsande området Sunnersta, ett område som generellt anses 

vara ett av Uppsalas bättre områden, är 15 procent av de boende av utländsk härkomst. Intressant 

fakta att tillägga här är att den sammanräknande förvärvsinkomsten i Gottsunda under år 2012 var 

213 000 kronor medan den i Sunnersta under samma period var 395 000 kronor, det vill säga nästan 

det dubbla. Ytterligare statistik som kan vara av intresse är att antalet sjukdagar per person och år i 

Gottsunda under 2013 var 34,2 dagar medan det under samma period i Sunnersta var 12 dagar 

(Uppsala kommun 2014).  Varför är det så stora skillnader mellan dessa två stadsdelar? Och varför 

räknas det ena som ett ”problemområde” medan det andra anses vara ett ”bra” område? Det här är 

ett exempel på när segregationen blir ett problem. Matz Franzén skriver i Antologin Den delade 

staden att segregationen är ett uttryck för en hierarkisk skillnad mellan minst två olika grupper. På 

så vis är segregation i grund och botten en fråga om makt och relationer mellan människor eller 

mellan grupper av människor, bestående av stigmatiserade och upphöjda (Franzén 2001:25). I 

samma antologi skriver Irene Molina att det inte bara är människor som stigmatiseras utan även att 

områden gör det. Molina menar att det exempelvis via massmedia kan överföras stigmatiserade 

rumsliga representationer av stadsdelar. De bilder av ett område som blir konstruerade utifrån, 

exempelvis av media, utgör ofta föreställda geografier. Dessa representationer bidrar till 

förenklingar av dessa områden till bland annat ”problemområden”, det skapas schablonbilder av 
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områden på samma vis som när individer grupperas ihop i kategorin invandrare, något som leder till 

stigmatisering av både området men också dess invånare (Molina 2001:70-71).   

Detta ger en kort förklaring till varför etnisk, som ofta uppträder samtidigt som socio-

ekonomisk bostadssegregation, i högre utsträckning också blir stigmatiserade områden. Som 

tidigare nämnt fokuserar denna studie på hur media bidrar till stigmatisering av områden, viktigt att 

påpeka är att för att studera den rumsliga stigmatiseringen av en plats, i det här fallet Gottsunda, 

måste man även analysera hur media framställer människor med kopplingar till platsen. Med 

stigmatisering menas i denna studie att grupper av människor föreställs av andra antingen genom 

stereotyper eller genom andra negativa uppfattningar. I rumslig stigmatisering är det istället platsen 

som blir föremål för dessa föreställningar.  

Genom att se till det områdesfakta som Uppsala kommun publicerade för år 2013 går det att 

konstatera att Gottsunda är ett av kommunens mer etniskt och socioekonomiskt segregerade 

områden (Uppsala kommun 2014). När begreppet etnisk bostadssegregation används i uppsatsen 

syftar jag till koncentrationen av människor som är boende inom ett visst geografiskt område där 

befolkningen antingen tillhör de som kommunen definierar som utländsk härkomst eller 

majoritetsbefolkningen. Det krävs alltså inte att personerna har samma etniska bakgrund. Viktigt att 

påpeka här är att området Sunnersta också kan räknas som ett segregerat område, skillnaden är att 

området bebos av en homogen majoritetsbefolkning. Segregation förknippas istället ofta med 

invandrartäta eller svenskglesa områden, den sistnämnda är en term som Roger Andersson använder 

bland annat i antologin Etnicitet: perspektiv på samhället. Jag väljer att använda svenskglesa istället 

för invandrartäta områden eftersom den, som Andersson påpekar, förflyttar fokus från 

minoritetsbefolkning till majoritetsbefolkningens aktörer (Andersson 2007:177). Varför detta är av 

intresse för min studie är för att visa på ett övergripande sätt hur stigmatiseringsprocesser av 

områden kan gå till. Det är viktigt att betona komplexiteten med denna typ av problematik där flera 

olika faktorer är bidragande till att vissa områden, speciellt svenskglesa bostadsområden, blir 

föreställda som ”problemområden”. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av tidigare forskning på området, i detta avsnitt samsas såväl 

svensk som internationell forskning där den gemensamma nämnaren är hur media på olika vis kan 

bidra till stigmatisering av människor och områden. Nästa avsnitt beskriver den teoretiska 

utgångspunkt som jag kommer att använda mig av i studien. I detta avsnitt redogör jag för hur 

diskursanalysen kommer att användas och under rubriken ”De Andra” kommer en förklaring på hur 

andrafieringsprocesser kan yttra sig samt hur en uppdelning av ”vi” och ”dom” legitimeras. Därefter 

kommer metodavsnittet som innehåller tillvägagångssättet för studien där urval och avgränsning 

följs av ett reflexivitetsavsnitt under vilket jag redogör för hur min utgångspunkt präglar det resultat 

jag får. Sist i metodavsnittet kommer urvalet och min metod att diskuteras. Avsnittet därefter består 

av en resultatpresentation, utifrån teori och metod analyseras de artiklar som valts ut som relevanta 

för min undersökning. Avslutningsvis kommer ett sammanfattande diskussionsavsnitt som 

diskuterar och sammanfattar de resultat som framkommit i studien.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

 

Tidigare forskning inom detta område har bedrivits av Irene Molina som i sin avhandling Stadens 

rasifiering - Etnisk boendesegregation i folkhemmet lägger vikt på området Gottsunda och 

skapandet av ”Vi” och ”De Andra”. Här tar Molina hjälp av hur Bauman definierar den andre, han 

menar att man inte känner den andre men att man känner till den andre utifrån den information man 

har om hen. Viktigt att poängtera är att enligt Baumans definition är information inte är det samma 

som kunskap. Detta gör att människor delas in i olika kategorier som grundar sig på den 

information man har om de Andra och på så vis blir den andre omänsklig och identitetslös. Det är 

med ett diskursanalytiskt perspektiv som Molina intervjuar människor för att få deras syn på sitt 

boende. Hon kritiserar den kulturalistiska förklaringen till bostadssegregation, det vill säga den 

förklaring som menar att bostadssegregationen är ett resultat av den invandrande befolkningens 

egna val, istället pekar Molina på institutionella orsakerna till bostadssegregation. I ett kortare 

avsnitt tar hon även upp medias påverkan på den rumsliga stigmatiseringen av Gottsunda. Även 

Molina valde att använda sig av artiklar publicerade av UNT. Molinas slutsats vad gäller 

nyhetsbevakningen av Gottsunda var att områdets rykte som farligt varit överdrivet, något som gjort 

Gottsunda till en rumslig Andre (Molina 1997). Jag vill undersöka om bilden av Gottsunda i UNT 

fortfarande kan bidra till att stadsdelen ses som en ”rumslig Andre”, och i så fall se vilka processer 

som leder fram till denna slutsats. 

Ove Sernhede har i sin bok Alienation is my Nation – Hiphop och unga mäns utanförskap 

skrivit om kulturella uttryck och livsvillkor i förorten Angered utanför Göteborg. Angered är en av 

de förorter i Sverige som skulle klassas som ett svenskglest segregerat område. Även denna förort 

hör till de som växte fram i och med bygget av miljonprogrammen och har sedan dess haft ett rykte 

som problemområde. Även i det här fallet har medierna haft en stor inverkan på vilken bild av 

området som förmedlats. Sernhede menar att bland annat den mediala diskursen har bidragit till en 

så kallad ”territoriell stigmatiseringsprocess”. Territoriell stigmatisering är ett begrepp som 

ursprungligen använts av Loic J.D. Waquant för att beskriva det postindustriella samhällets 

fattigdomsmönster och vilka konsekvenser det har gett för människor boende i så kallade 

stigmatiserade områden.  Föreställningar om förorten Angered har bidragit till en legitimering av en 

uppdelning av ”vi” och ”dom” men har också bidragit till en förstärkning av utanförskap för boende 

i områden som detta (Sernhede 2002:56-59). 

Internationell forskning på området står bland annat Peter Teo för som i sin artikel Racism in 

the News: A critical discourse analysis of news reporting in two Australien newspapers 

undersöker ”new racism” med utgångspunkt i Sydneys två största tidningar, Morning Herald och 

Daily Telegraph. Den nya rasismen är mer subtil till skillnad från den gamla typen av rasism där 

människor blev diskriminerade, hotade och dödade på grund av ras, exempel finns att finna i 

Sydafrikas apartheid eller i folkmordet som ägde rum i Nazityskland. De som idag upprätthåller den 

nya rasismen anser inte själva att de är rasistiska även om de genom hur de talar och agerar 

distanserar sig själva från etniska minoriteter på ett sätt som bidrar till den nya rasismen (Teo 

2000:8). Detta är något som tar sig i uttryck genom att de är en del av diskursiva strategier som 

beskyller de som är utsatta för sin egen sociala och ekonomiska situation.  Här kan man göra 

jämförelsen med Molinas (1997) avhandling där hon riktar kritik mot uppfattningen att den 

invandrande befolkningen själva väljer sitt boende och på så vis också är ansvariga för sin egen 

situation. Detta synsätt, som Molina kritiserar, kan ses som en form av den nya rasismen. I artikeln 

vill Teo demonstrera hur de två största tidningarna i Sydney bidrar till att rasistiska värderingar 
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neutraliseras. Genom att analysera nyhetstexter som handlade om 5T, ett vietnamesiskt 

ungdomsgäng som var inblandad i drogförsäljning, kom han fram till att den tidningsdiskurs som 

studerades bidrog med en så kallad generalisering. I det här fallet yttrade det sig på vis att det inte 

längre endast var 5T som stod för brotten utan gänget refererades till som vietnameser eller rent av 

asiater vilket bidragit till att alla med asiatiskt påbrå blir tänkbara brottslingar (Teo 2000). 

Ytterligare en forskare på området är van Dijk som också skrivit om på vilket sätt media bidrar 

till ”new racism” eller den nya rasimen som finns beskrivet ovan. I sin studie New(s) racism: A 

discourse analytical approach kommer van Dijk fram till att det i det västerländska samhället finns 

ett system som bidrar till en etnisk ojämlikhet. Det är ofta genom subtila vardagliga beteenden som 

diskrimineringen uppstår och som sedan upprätthålls av sociala normer kring stereotyper och 

fördomar. van Dijk menar att en systematisk negativ framställning om den andre (något som media 

bidrar med) leder till negativa föreställningar om den andre, vilket i sin tur skapar fördomar och 

stereotyper som bidrar till att rasism reproduceras (van Dijk 2000:48-49). 

I rapporten Mediernas ”vi” och ”dom” skriver Ylva Brune kapitlet Den dagliga dosen. 

Diskriminering i nyheterna och i bladet. Brune tar bland annat upp att det håller på att ske en 

förändring i svensk media. Hon menar att föreställningar om ”vi” och ”dom” håller på att förändras 

på ett sätt som är positiv ur ett mångfaldsperspektiv. Brune menar att det finns en tendens till att 

inkludera minoriteter på samma vis som majoritetsbefolkningen i det som kallas för mjuka nyheter. 

Till mjuka nyheter räknas kultur-, nöjes-, och sportsidor. I det som kallas för hårda nyheter, inrikes 

och ekonominyheter, samt brottsjournalistisk, är bilden fortfarande negativ. I den här typen av 

nyheter förekommer den Andre sällan som auktoritära källor, utan utmålas i högre utsträckning till 

den kriminelle eller den brottsmisstänkte. Det är också de hårda genrerna i nyheterna som 

traditionellt sätt ansetts ha mest status (Brune 2006:21). Intressant att undersöka är om samma 

förändringar finns att finna i UNT:s artiklar. 

 

3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Diskursanalysen behandlas i uppsatsen som både metod och teori, där det förstnämnda är ett sätt att 

behandla och analysera texter på medan teorin innefattar uppfattningar om språket, sociala 

relationer och makt (Bergström & Boréus, 2000:222). Till skillnad från de flesta andra kvalitativa 

och kvantitativa metoder där språket används som ett medel för att förstå verkligheten så menar 

diskursanalytiker att språket själv skapar verkligheten (Bryman 2002:474). Jag ska därför i detta 

kapitel redogöra för på vilket sätt jag kommer att behandla teorin i denna studie. 

 

3.1 Vad är en diskursanalys? 

En enda form av diskursanalys existerar inte utan det finns en rad olika varianter. Däremot grundar 

sig alla i att de vill undersöka någon typ av diskurs. Det som menas med diskurs är att det finns en 

uppsättning utsagor om verkligheten som tas för sanna i ett givet socialt sammanhang. Dessa 

utsagor kan vara skrivna eller talade och tillhör även någon typ av genre. Det material som används 

i denna studie tillhör genren nyhetsartiklar och är en del av den mediala diskursen (Bergström & 

Boréus 2000:17). När man använder sig av en diskursanalys vill man undersöka varför dessa 

utsagor tas för sanna. Detta görs genom att analysera maktförhållanden, med andra ord undersöka 

vilka som har makten att definiera den ”sanna” verkligheten (Bryman 2011:484). 

Foucault är starkt förknippad med diskursanalysens ursprung, han menar att maktstrukturer i 
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samhället skapar den officiella diskursen. Den officiella diskursen utgör den enda sanningen: det 

vill säga den ”sanna” diskursen (Foucault 1993:7ff). Foucault menar att skapandet av diskurser 

leder till utestängningsmekanismer, exempelvis när något förbjuds, klassas som sjukt eller friskt, ses 

som rätt eller fel, och så vidare. Dessa mekanismer leder till att människor kontrolleras (Bergström 

& Boreus, 2000:225). 

En teoretisk utgångspunkt i diskursanalysen är att språket inte kan förklara en given verklighet, 

det är i en socialkontext som språket formas och på så vis bidrar till att forma istället för att förklara 

verkligheten. Detta kan exemplifieras genom den makt som media har där den bild av Gottsunda 

som UNT förmedlar också blir den ”sanna” bilden av Gottsunda. En annan teoretisk utgångspunkt 

som också nämns i exemplet ovan är vilka som har tillgång till makt, det vill säga vilka som har 

rätten att uttala sig om något. Ytterligare en grundval för diskursanalytisk teori är att materiellt 

baserade identiteter inte existerar. Med detta menas att en identitet inte blir möjlig om det inte finns 

en motsats, det vill säga något som den inte är. Det betyder att man definierar sig själv utifrån ”den 

andre”, därför är det vanligt att man inom diskursanalys ofta har ett ”vi” och ”dom” perspektiv som 

utgångspunkt (Bergström & Boreus 2000:221ff). I en rapport från 2006 skriver Ylva Brune att 

också nyhetsjournalistikens har ett behov av motsatser för att kunna formulera sig (SOU 2006:21). 

Jag kommer i min studie analysera andrafieringsprocesser och hur media skapar detta genom att 

skilja på ”vi” och ”dom”. 

 

3.2 De Andra 

Teorier om de Andra kommer från den postkoloniala teorin. I boken Kolonialism/Postkolonialism – 

en introduktion till ett forskningsfält skriver Masoud Kamali ett förord där han bland annat tar upp 

att det koloniala arvet lever kvar i vårt samhälle fast det nu har tagit andra skepnader. Under 

kolonialtiden förändrades européernas syn på de Andra, det vill säga människorna i de ockuperade 

områdena. Detta kom senare att omvandlas till vetenskap som ett steg i legitimeringen av 

ockupationen där de ockuperade folken kom att betraktas som underlägsna. Föreställningar om de 

Andra som mindre värda lever kvar i vårt samhälle än idag, med konsekvenser som diskriminering 

på bland annat bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, samt inom rättsväsendet. Bostadssegregation 

kan ses som den rumsliga konsekvensen av den nya rasismen där invandrare görs till främmande 

grupper genom västerländska maktstrukturer (Kamali 2006:9-11). 

Anledningen till varför detta är av intresse för min studie är för att få en förståelse för vilket 

tankegods som ligger till grund för skapandet av föreställningen om ett område som ett 

problemområde, samt hur denna föreställning reproduceras. Den här uppsatsen kommer att 

undersöka på vilket sätt som andrafieringprocesser kan yttra sig i den mediala diskursen och på så 

vis ha stigmatiserade effekter för Gottsunda och även Gottsundaborna. Därför krävs det ett 

klargörande av vad som menas med andrafiering och på vilka grunder en uppdelning mellan ”vi” 

och ”dom” legitimeras.   

I boken Diskriminering med ord ger Kristina Boréus en bra introduktion till vad andrafiering 

innebär och när det blir ett problem. Boréus förklarar att det hela tiden pågår en uppdelning av 

ett ”vi” och ett ”dom”. Vilken grupp man känner tillhörighet till varierar beroende på situation. 

Däremot är utgångspunkten alltid att den andra gruppen på något sätt skiljer sig från den grupp som 

jag identifierar mig med. Denna typ av uppdelningen finns överallt och behöver inte betyda att det 

är ett problem. Men det förekommer också uppdelningar av vi och de andra som är problematiska, 

och som kan leda till diskriminering av de andra. Det är när en grupp systematiskt avskiljer sig från 

en annan grupp som det uppstår obalans, där den dominerade gruppen dikterar villkor som befästs i 
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språket och kulturen. På så vis har gruppen de Andra skapats, de Andra är inte en enda grupp utan 

samhället består av många olika former av de Andra. Det kan vara svårt att veta vilka som är de 

Andra, detta för att uppdelningar av grupper är rörliga i och med att samhällsklimat förändras. 

Boréus menar att det däremot finns vissa tecken som man kan söka efter för att undersöka vilka 

grupper som räknas till de Andra. En första indikation på att en grupp tillhör de Andra är att en 

annan grupp har makten att dela in, definiera och benämna andra så att det får genomslag i språket 

och i kulturen medan de Andra inte har motsvarande makt. Här kan paralleller dras till den mediala 

diskursen där de som dikterar villkoren för framställningen av Gottsunda görs av journalister. Den 

andra indikationen är att den grupp som har makten att definiera, dela in och benämna andra gör det 

i förhållande till sig själva, de Andra är alltså skapade i relation till den grupp med mer inflytande. 

Den inflytelserika gruppen är också den grupp som avgör vad som anses vara normalt och onormalt 

därför saknas också normalitetskategorin i språket. Eftersom de Andra skapas i relation till 

det ”normala” blir de Andra annorlunda eller onormala, det som anses vara normalt blir taget för 

givet i språket medan det som anses vara annorlunda benämns i språket (Boréus 2005:20-24). Ett 

exempel här är kommunens områdesfakta där kategorin ”personer med utländsk härkomst” finns 

med, däremot så finns det inte någon enskild tabell för personer födda i Sverige. 

Kategorin ”personer med utländsk härkomst” har alltså skapats i förhållande till det som anses vara 

normalt, där normalitetskategorin uteblivit. Den gruppen som definierar vad som är normalt (vi:et) 

och vad som är annorlunda (de Andra) är också den grupp som har makten att definiera vad som är 

den sanna diskursen något som enligt Foucault (1993) kan resultera i att människor stängs ute. Detta 

är av intresse för min studie eftersom jag vill undersöka om det finns framställningar som leder till 

att Gottsunda blir till en rumslig Andre. Samt om framställningarna skapar gruppen de Andra för 

människor som bor i Gottsunda som ger stigmatiserade effekter för platsen och dess invånare.   

I boken Strange Encounters Embodied Others in Post-Coloniality skriver Sara Ahmed bland 

annat om hur de Andra som främlingar reproduceras genom kunskap snarare än av avsaknaden av 

kunskap. Hon föreslår att det är genom att ha kunskap om främlingen som kategorin ”vi” skapas. 

Ahmed fortsätter och menar att det offentliga samhället känner igenom främlingen genom att det 

redan finns etablerade föreställningar och olika tekniker för att hantera den främmande. Ett vanligt 

antagande brukar vara att vi inte vet något om främlingen och att det är just därför som det är en 

främling men här menar Ahmed att främlingen känns igen genom den ”kunskap” som finns om 

främlingen (Ahmed 2000:16-23). Detta skulle exempelvis kunna vara medias framställning av de 

Andra, där vi genom medias beskrivningar av det som är främmande får kunskap om det 

främmande. 

I kapitlet ”Recognising the other” tar Ahmed upp teorier om föreställda grannskap som är 

relevanta för min studie. Ahmed redogör för Howard Hallmans teorier om grannskap, där Hallman 

menar att uppkomsten av grannskap sker naturligt och kan förstås genom människans vilja att känna 

samhörighet för att kunna rå om sig själv och andra i grannskapet. Hallman argumenterar också för 

att ett grannskap blir mer lyckat om de som bor där är lika varandra. Det är genom att se 

grannskapet eller bostadsområdet som något rent och naturligt, vilket är det Hallman förespråkar, 

som föder tanken om att det som finns utanför är okänt och farligt. Ahmed menar att det 

motsägelsefulla i Hallmans argumentation är att även om grannskap är något rent som 

uppstår ”naturligt” så finns det grannskap och bostadsområden som kommer misslyckas. Ett sådant 

misslyckade anser Howard är en produkt av att samhörigheten med andra i grannskapet är svagt 

med resultatet att grannar blir främlingar för varandra. Upprättandet av föreställningen om 

grannskap som något rent och naturligt sker bland annat genom fenomen som The National 
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Neighbourhood Watch Association in the United Kingdom. En svensk motsvarighet är 

Grannsamverkan mot brott. Detta anses vara det mest effektiva sättet där polis och samhälle arbetar 

tillsammans för att förhindra att brott begås med mottot: ”Crimes cannot survive in a community 

that cares”.  Det som går att utläsa av mottot är att brott endast existerar i ett samhälle som inte bryr 

sig, det är alltså ingen idé att starta upp grannsamverkan i ett område där invånarna ”inte bryr sig”. 

Marginaliserade områden där brott i högre grad förekommer anses utifrån detta motto vara dömda 

att misslyckas (Ahmed 2000:25-27). 

Intressant är att genom att söka på Grannsamverkan mot brott tillsammans med områdesnamn 

går det att konstatera att det finns Grannsamverkan mot brott i Södra Gottsunda likaså i Sunnersta 

men däremot inte i Gottsunda och Valsätra. Både Gottsunda och Valsätra är stadsdelar som anses ha 

dåligt rykte medan Södra Gottsunda och Sunnersta är två villaområden i Uppsala med ett bra rykte. 

Grannsamverkan mot brott är alltså något som främst verkar förekomma i de ”finare” villakvarteren 

och inte i de som klassificeras som ”problemområden”. Det är som att det finns en föreställning om 

att människor i Gottsunda och Valsätra inte bryr sig om sin boendemiljö. Jag anser att uppfattningen 

att brott inte kan överleva i ett samhälle som bryr sig har stigmatiserade effekter på ett område 

eftersom de ger en bild av invånarna som likgiltiga och handlingsförlamade att ta tag i sin situation.   

Kärnan i Grannsamverkan är att grannarna ska vara polisens ögon i bostadsområdet. De blir de 

goda medborgarna som hjälper polisen och samhället att förebygga brott. Den goda medborgaren är 

inte den misstänkte utan är den som misstänker. Däremot finns det inga klara riktlinjer för vad den 

goda medborgaren ska titta efter för att misstänka någon. Ahmed återkommer här till att kunskapen 

om vad den goda medborgaren ska se efter redan finns. Det anses vara sunt förnuft som styr vad 

som är vara normalt och vad som är avvikande (det som inte känns igen), där det avvikande utgör 

ett möjlig hot mot grannskapet. På så vis sammankopplas den avvikande främlingen med det som 

utgör bilden av en misstänkt person. Medborgarna blir det goda ”vi:et” utifrån igenkännandet av 

andra som främlingar. Däremot är det viktigt att påpeka att erkännandet av främlingar inom ett 

område inte betyder att vem som helst kan vara en främling, vissa kroppar känns igen som 

främlingar för att de redan innan finns en uppfattning om dem (Ahmed 2000:28-31).  

Ahmed kopplar ihop rädslan för främlingen med det hon kallar för Stranger danger, som 

uttrycket förmedlar handlar det om de främmande som farliga. Ahmed tar upp delar av Sally Engel 

Merry's diskussion ur Urban Danger: Life in a Neighbourhood of Strangers, Merry menar att det är 

främlingens våld som är den typ av brott som människor är mest rädda för. Många tror att det som 

är farligt är en främmande persons handlingar, ofta rasifierade män, när det egentligen är i hemmet 

eller i den nära miljön till en person som de flesta brotten sker. Ahmed diskuterar anledningen till 

detta och menar att det är den invandrande främlingen som är mest utsatt för Stranger danger. 

Kulturella skillnader blir det som rädslan uppstår ur, där det som känns igenom som främmande blir 

det farliga (ibid, s 32–37). 

Utifrån tidigare forskningen om hur medias framställning av människor och områden leder till 

stigmatisering, samt med hjälp av de kriterier som Boréus satte upp för att visa om en grupp tillhör 

de Andra, ska jag undersöka om det finns tecken på att Gottsunda är en rumslig Andre med invånare 

som är de Andra. Även Sara Ahmeds teorier om grannskap och Stranger danger används för att 

undersöka om det går att finna några sådana yttringar i materialet som studeras.  
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4. METOD 

 

4.1 Tillämpning av kritisk diskursanalys för att tolka tidningsartiklar 

Syfte med uppsatsen är att undersöka och analysera vilken roll media spelar för den rumsliga 

stigmatiseringen av ett område där jag valt att fokusera på stadsdelen Gottsunda i Uppsala. Jag 

kommer att utgå från artiklar publicerade av Upsala Nya Tidning (UNT) för att se vilken bild av 

Gottsunda som presenteras i den lokala pressen. För att göra detta använder jag mig av ett kritiskt 

diskursanalytiskt (Critical Discourse Analysis/CAD) synsätt vilket innebär att jag kan få insikter om 

hur stigmatisering skapas och legitimeras i massmedier (Bryman 2002:503). 

En forskare som i stor utsträckning associeras med kritisk diskursanalys är Norman Fairclough. 

Fairclough (1992:73) menar att ett fruktbart diskursbegrepp är tredimensionellt där han skiljer på 

diskurs som text, vilket är den typ av diskursanalys som jag kommer att använda mig av, samt 

ytterligare två typer som han kallar för diskursiv praktik och social praktik. Han menar att diskursiv 

praktik är hur produktionen, distributionen och konsumtionen av texter ser ut medan diskurs som 

social praktik är den yttre ram som texten och den diskursiva praktiken kan relatera till (Bergström 

& Boréus 2000:224). Dessa tre dimensioner eller nivåer är inte fristående från varandra, till 

exempel är det viktigt att påpeka att när man arbetar med textens egenskaper så arbetar man 

samtidigt med den diskursiva praktiken, det vill säga produktions- och konsumtionsmönster 

(Winther & Phillips 2012:75). Däremot ska dessa två nivåer analyseras enskilt eftersom de utgör två 

olika dimensioner i Fairclougs tredimensionella modell. I den diskursiva praktiken koncentreras 

analysen till hur textförfattare förhåller sig till redan existerande diskurser för att utforma sin text 

men också på vilket sätt som mottagare av texten använder nuvarande diskurser i sin tolkning av 

texten (Bergström & Boréus 2000:252). Exempel på den diskursiva praktikens produktionsmönster 

kan vara att de journalister som skriver artiklar om Gottsunda bygger sina texter på redan 

existerande diskurser. Medan de som konsumerar texterna, det vill säga Upsala Nya Tidnings läsare, 

använder rådande diskurser för att tolka dem. Fairclough menar att för att förstå text och diskursiv 

praktik måste det relateras till en kontext, detta är den så kallade sociala praktiken (Winther & 

Phillips 2012:75). I boken Diskursanalys som teori och metod beskrivs förhållandet mellan 

Fairclough olika dimensioner av kritisk diskursanalys på följande vis: Det är således bara genom 

diskursiv praktik – där människor använder språk för att producera och konsumera texter – som 

texter formar och formas av social praktik (ibid, s 75). Det innebär att relationen mellan texterna 

och den sociala praktiken förmedlas genom den diskursiva praktiken. 

Jag kommer i min studie att exkludera två dimensioner av Faircloghs tredimensionella modell 

och endast använda mig av textanalysen. I grunden är analysen av texten fokuserad på den 

lingvistiska uppbyggnaden (Bergström & Boréus 2000:252). Jag använder mig emellertid av en 

mindre sofistikerad grammatiskt eller lingvistiskt analys, och undersöker istället relevanta teman, 

ser efter användningen av specifika ord samt tar reda på vilka som får ta plats i den mediala 

diskursen. Däremot kommer även den diskursiva praktiken att beröras eftersom det, precis som 

nämnt ovan, är omöjligt att arbeta med texten utan att samtidigt arbeta med den diskursiva praktiken, 

dock är detta inget som enskilt kommer studeras i denna studie. Anledningen till att jag utesluter de 

två andra dimensionerna, det vill säga, diskursiv praktik och social praktik beror på tidsbrist och 

mån av plats.   

Genom att utforska diskurser som konstrueras via texter i UNT vill jag hitta de specifika 

företeelser som är bidragande till den rumsliga stigmatiseringen. I kritisk diskursanalys betonas 

språkets roll som medel för att utöva makt, där media spelar en viktig roll i hur samtiden definieras. 
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Den kritiska komponenten i en kritisk diskursanalys riktar sitt fokus mot det som ligger till grund 

för en diskurs som neutraliserar värderingar (Teo 2000:12). På så vis undersöker den kritiska 

diskursanalysen varför vissa betydelser och meningar blir tagna för givet eller privilegierade medan 

andra marginaliseras. van Dijk (1997) menar att man då bör fråga sig vem som använder sig av 

språket samt hur, varför och när. Det är med detta förhållningssätt som jag undersöker och 

analyserar diskurser som har en stigmatiserande inverkan på Gottsunda utifrån artiklar som 

publicerats av UNT. 

 

4.2 Reflexivitet – ”Min roll” 

Utgångspunkten i kritisk diskursanalys är som ovan nämnt att språket inte endast är ett medel för att 

förklara verkligheten utan även bidrar till att konstituera verkligheten. Detta gör att även jag med de 

resultat som min studie ger bidrar till att skapa verkligheten. Att använda sig av diskursanalys som 

verktyg innebär däremot inte att ambitionen i första hand är att bevisa vilken verklighet som är den 

sanna. Det är snarare att undersöka de diskursiva framställningar om verkligheten som finns i texter 

och ta reda på vilka sociala konsekvenser dessa framställningar kan få (Winther & Phillips 2012:28). 

Det är utifrån en socialkonstruktivistisk ansats jag genomför min studie. Detta innebär att jag ställer 

mig bakom ett perspektiv som betyder att sociala kategorier är socialt konstruerade och att dessa 

kategorier alltid befinner sig i ett läge av en eventuell förändring (Winther & Phillips 2012:154). 

Bryman beskriver forskarens resultat efter att ha arbetat utifrån en socialkonstruktivistisk ansats 

som en version av verkligheten som inte kan ses som fullständig (Bryman 2011:37). Eftersom 

utgångspunkten är att sanningar är skapade av diskursiva föreställningar och att verkligheten har 

åstadkommits genom sociala konstruktioner, hur är det då möjligt för mig att argumentera för att 

min studie är en relevant beskrivning av världen? I princip betyder detta att alla versioner av 

verkligheten kan ses som likvärdiga menar Winter och Phillips (2012:28), däremot så anser de att 

skillnaden mellan olika utsagor om världen ligger i hur man förhåller sig till den diskurs man uttalar 

sig om. Även om den vetenskapliga diskursen är en bland många andra diskurser så argumenterar 

Winther och Phillips för att den ändå kan tillföra nya aspekter på samhället. Den vetenskapliga 

diskursen skiljer sig exempelvis från den vardagliga diskursen genom att den kunskap som 

produceras inom den vetenskapliga diskursen granskas utifrån andra premisser än vad den 

vardagliga diskursen gör. Den vetenskapliga diskursen kännetecknas av att forskare utgår från givna 

arbetssätt, ett antal givna regler att förhålla sig till, och kan sedan granskas utifrån hur de har 

förhållit sig till reglerna. På så vis går det att värdera huruvida ett forskningsresultat har levt upp till 

de regler som sats upp och på så vis avgöra värdet av resultatet. Detta betyder inte att den kunskap 

som produceras utifrån vetenskapliga metoder är mer sann än andra typer av kunskap, men den 

bidrar förmodligen med ett annat perspektiv (ibid, s 152-154). Detta betyder att det för mig är 

möjligt att kritisera samhälleliga ojämlikheter trots att jag inte kommer att formulera ett resultat som 

kan tas för sanning.  

Vidare diskuterar Winther och Phillips forskarens roll i förhållande till den diskurs som 

studeras och pekar på att forskaren själv oftast är del av den kultur vari diskursen är aktuell, något 

som är fallet även för mig. Detta gör att man som forskare delar många av självklarheterna i 

materialet som undersöks. Däremot är det just dessa självklarheter som jag är intresserad av genom 

att undersöka, det vill säga varför vissa utsagor om verkligheten blir accepterade som naturliga 

medan andra inte blir det (ibid, s 28). 

Det resultat som den här studien ger kommer således att påverkas av mina erfarenheter och min 

bakgrund. Sedan tidigare har tidningar för mig förmedlat den sanna verkligheten, jag har alltså tagit 
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informationen i tidningen för sann utan att kritiskt granska på vilket sätt som information förmedlas, 

vilka som har förmedlat information vad som har varit centralt i tidningen och vad som har uteblivit. 

Det som jag tidigare har sett som en naturlig och självklar bild av verkligen ska jag i denna studie 

ifrågasätta vilket gör att jag måste försöka ställa mig främmande för de artiklar som ska undersökas. 

Viktigt att tillägga är också att jag själv aldrig har bott i Gottsunda eller i något av de andra 54 

områden som Rikskriminalpolisens rapport tar upp, vilket gör det omöjligt för mig att uttrycka mig 

om hur det är att bo där. Men det är heller inte min avsikt att ta tolkningsföreträde i den frågan eller 

presentera den ”sanna bilden” av Gottsunda utan snarare påvisa hur negativa konstruktionen av 

platser är ett resultat av maktrelationer i samhället. 

 

4.3 Avgränsning och urval 

För att avgränsa mig väljer jag att gå igenom artiklar från UNT som handlar om Gottsunda mellan 

perioden 1 till 30 september 2014, eftersom riksdagsvalet ägde rum i just september blir 

tidsperioden inte helt representativ för andra månader eller september under ett år då det inte är val. 

Däremot anser jag att det är intressant att se vilket utrymme som lämnas till Gottsunda i UNT denna 

period under ett valår.  

Samtliga artiklar i UNT från 1 september till och med 30 september 2014, där Gottsunda finns 

med i rubriken eller i texten, har analyserats. Däremot är inte alla 79 artiklar av intresse för min 

studie. Ytterligare ett urval görs därför utifrån vad artiklarna handlar om, efter detta urval är antalet 

artiklar som är intressanta för min studie 28 stycken. De nyhetskategorier som studien avgränsats 

till är brottsjournalistik, kulturjournalistik samt den kategori dit politik kan räknas.  

 

4.4 Kritik av metod och urval 

Som jag tidigare har beskrivit är forskaren ofta en del av den diskurs som hen studerar och så även i 

mitt fall. Winther och Phillips argumenterade för att man som forskare då ska ”sätta en parentes runt 

sig själv” och ställa sig främmande till det som ska undersökas, men det betyder inte att min analys 

och mitt resultat inte kommer att präglas av mina erfarenheter. Premissen för en 

socialkonstruktivistisk ansats är att det inte går att framhålla en sann framställning av världen men 

som jag beskrev ovan är heller det inte min avsikt (Winther & Phillips 2012:28-29). 

Eftersom jag valde att undersöka hur Gottsunda framställs i media blev valet av tidning enkelt. 

UNT är Uppsalas enda ”egna” morgontidning men även den enda lokaltidningen som man måste 

betala för i kommunen. Upsala Nya Tidnings enda konkurrent är Uppsalatidningen, vilken är en 

lokal gratistidning som kommer ut en gång i veckan. Jag skulle även kunnat analysera 

Uppsalatidningens artiklar för att undersöka huruvida liknande framställningar av Gottsunda 

presenteras även där. Här gjorde jag avvägningen att istället lägga allt fokus på UNT, anledningen 

till detta var just därför att UNT är utan konkurrens från andra lokaltidningar. UNT är inte helt utan 

konkurrens men det är den tidningen som invånare i och runt omkring Uppsala har möjlighet att 

beställa om de vill ha en morgontidning där fokus ligger på Uppsala med närområde. Om det hade 

varit så att båda dessa tidningar hade givit samma förutsättningar så hade en jämförelse varit av 

större intresse. 

Anledningen till att jag valde att undersöka artiklar från september 2014 var dels för att jag 

ville undersöka artiklar från en period som låg nära i tiden men också för att jag var intresserad av 

att undersöka framställningen av Gottsunda under valtider. Här skulle jag kunnat jämföra skillnader 

mellan olika tidsperioder, exempelvis jämfört september 2014 med september förra året för att 

analysera eventuella skillnader i framställningen av Gottsunda beroende på om det är valår eller inte. 
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Om en jämförelse hade gjorts mellan två olika tidsperioder hade däremot inte en lika djupgående 

analys varit möjlig på grund av platsbrist. 

Jag hade också kunnat intervjua invånare från Gottsunda för att skapa en förståelse för hur de 

som bor där upplever medierapporteringen. I det här fallet valde jag däremot inte att intervjua 

invånare, inte för att jag är ointresserad av deras version utan för att jag i denna studie vill rikta mitt 

fokus på de institutioner i samhället som har makten att definiera vår samtid. Där media både har 

makten men också ansvaret för att framföra en journalistik som inte ger stigmatiserande effekter för 

stadsdelar och människor.   

 

4.5 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt redogör jag för mitt tillvägagångssätt, detta för att göra min studie så transparent som 

möjligt. Jag kommer att gå igenom anledningar till varför jag anser att vissa artiklar är 

representativa som exempel för det jag vill analysera. 

Genom att använda sökmotorn Retriever fick jag under valda datum fram att Gottsunda finns 

nämnt i 79 stycken olika typer av artiklar och notiser. Jag har systematiskt gått igenom samtliga av 

dessa artiklar och kategoriserat dem. En första sortering gjordes utifrån vilket typ av ämne en artikel 

berörde, tidningen har egentligen en egen indelning av sina artiklar under olika tidningssektioner. 

Dessa uppdelningar kommer dock inte att vara utgångspunkten för kategoriseringarna i den här 

studien eftersom jag ansåg att artiklarna i många fall inte var representativa för den sektion som de 

låg under. De olika kategorier med artiklar som undersöks i denna studie är brottsjournalistik, 

kulturjournalistik samt artiklar som har med valet och politik i allmänhet att göra. Anledningen till 

valet av dessa kategorier är främst för att det är i denna typ av artiklar som Gottsunda finns med, 

ytterligare en anledning är att jag anser att dessa kategorier ger en övergripande uppfattning av 

vilken bild av Gottsunda som förmedlas av UNT. För kategorin brottsjournalistik blev det totalt 13 

stycken artiklar, antalet artiklar som hade med kultur att göra var sju stycken, och de artiklar som 

hade med valet och politik i övrigt att göra blev totalt åtta stycken. Sammanlagt blev detta 28 

stycken olika artiklar. För att avgöra huruvida en artikel skulle vara med i någon av kategorierna 

utgick jag från hur mycket av innehållet i dem som kunde knytas till Gottsunda. I de fall när 

Gottsunda nämns i ett kalendarium ansåg jag att det inte var intressant för min studie. Även om alla 

artiklar har analyserats så kommer inte samtliga 28 stycken att uppträda som exempel i analysen. I 

analysen kommer istället artiklar tas upp som jag anser är representativa för det sammanhang där 

Gottsunda förekommer. 

 

5. RESULTAT  

 

Urvalet gav 28 stycken artiklar som var relevanta för min studie och det är dessa som analyseras i 

detta kapitel. När jag analyserar artiklarna från denna tidsperiod ser jag efter vilka som kommer till 

tals, det vill säga från vems perspektiv en händelse berättas. Jag undersöker i vilka sammanhang 

som Gottsunda tas upp, alltså vad det är som förmedlas och på vilket sätt förmedlas det. Ytterligare 

undersöks på vilket sätt människor från Gottsunda framställs samt om det finns något ”vi” 

och ”dom” tänk i framställningarna av Gottsunda och människorna som bor där. 

 

5.1 Analytisk översikt – i vilka sammanhang förekommer Gottsunda 

Den största delen av de 79 träffar som görs med ”Gottsunda” som sökord är notiser om en plats för 

ett föreningsmöte eller en lokal för en föreläsningsserie. I dessa fall behandlas platsen som vilken 
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som helst. Det kan till exempel vara pensionärsföreningen för Sunnersta och Gottsunda som 

sammankallar till möte i sin möteslokal som ligger i Gottsunda under 

tidningssektionen ”Pensionärsnytt” eller att personen som blivit tillfrågad under rubriken ”Stilkoll 

på stan” bor i Gottsunda. Många av sökträffarna står Gottsunda Dans och Teater för. I vissa fall 

handlar det om längre reportage men oftast är det dem själva som meddelar att de sätter upp en ny 

pjäs, datum för premiärer och så vidare. I vissa fall förekommer även nyheten två gånger eftersom 

den uppträder både på tidningens framsida samt som nyheten i sin helhet inne i tidningen, detta ger 

två träffar för samma nyhet i den sökmotor jag använde mig av. Några av träffarna hamnar under 

den sektion som tidningen själv kallar för ”Val 2014”, dessa träffar är till viss del endast en guide 

till vart politiska debatter kommer att hållas där Gottsunda finns med som en i raden platser som 

olika partier kommer att besöka. Gottsunda finns i samma sektion nämnt i diverse intervjuer eller 

debatter där partiföreträdare tar upp stadsdelen som en del av sin analys till varför deras politik är 

den som är bäst lämpad för Uppsala stad. En stor del av de artiklar som berör Gottsunda hör till 

kategorin brottsjournalistik. I denna kategori förekommer bland annat bilbränder, misshandel och 

narkotikabrott. 

I den djupgående analysen ligger mest fokus på de nyhetssektioner där Gottsunda förekommer 

oftast. Sektionerna där Gottsunda får mest utrymme är nyheter som tar upp de brott som begåtts, 

Gottsunda får också mycket utrymme på kultursidorna detta tack vare Gottsunda Dans och Teater. I 

och med valåret hamnar Gottsund också i fokus för vissa typer av debatter och dylikt, något som jag 

kommer gå in på mer senare. 

 

5.2  Brottsrelaterade nyheter 

I följande avsnitt analyseras ovan nämnda kategorier var för sig, detta för att kunna dra slutsatser 

utifrån varje enskild kategori. Jag kommer att börja med kategorin dit brottsjournalistiken kan 

räknas till. Detta är den kategori där Gottsunda förekommer flest gånger i tidningen av de kategorier 

som jag valt ut att analysera. Jag har räknat antalet brottsrelaterade nyheter till 13 stycken under den 

valda tidsperioden. Tidningen kommer ut varje dag vilket betyder att nästan varannan dag innehåller 

tidningen en brottsrelaterad nyhet där Gottsunda är platsen för händelsen. Ett återkommande tema 

för denna typ av nyheter är bilbränderna som ägt rum i Gottsunda. Av 13 stycken nyheter relaterade 

till brott handlar fyra stycken av dem om anlagda bilbränder. Dessa nyheter uppträder som små 

notiser och upplyser allmänheten om det som hänt det senaste dygnet, ofta är det placerade längs 

tidningens ena sida bredvid uppslagets huvudartikel. Rubrikerna för dessa notiser är följande: 

Bilbränder i Gottsunda, Fyra bildbränder i Gottsunda, Bilbränderna ännu inte ett stort problem för 

polisen, samt Bil totalförstörd i kraftig brand. I två av dessa notiser finns orten för händelsen med 

redan i rubriken. Detta var något som Irene Molina uppmärksammade i sin avhandling Stadens 

rasifiering- Etnisk boendesegregation i folkhemmet. Utifrån den analys som Molina gör av Upsala 

Nya Tidnings rubriksättning kommer hon fram till att det oftast är brottet som återfinns i rubriken 

och inte platsen för brottet.  I sin analys går Molina igenom de artiklar som kommit ut första 

tisdagen varje månad för 6 valda år. Detta blir totalt 72 olika observationer, av dessa 72 

observationer nämns området för brottet redan i rubriken vid fyra tillfällen. Områdena som nämndes 

i rubrikerna var Valsätra, Gottsunda, Flogsta och Nyby. Samtliga av dessa områden är belägna en bit 

utanför centrum och kan uppfattas som ”problemområden”. Samtidigt beskriver hon det som att 

andra områden har skyddats, det vill säga att de har skyddats från eventuellt dåligt rykte genom att 

inte nämnas i rubriken. Gottsunda nämndes i rubriken första gången på 80-talet, där Molina efter att 

ha gjort 20 observationer från 1980 kunde konstatera att artiklar med områdets namn i rubriken gick 
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att räkna till tre stycken där två av dem var Gottsunda och en var Valsätra. Några andra områden än 

dessa nämndes inte i rubrikerna, detta är ett exempel på hur media framställer vissa områden som 

farliga, något som ger en stigmatiserande effekt på området (Molina 1997:209-210). De 

observationer som jag gjort visar på att områdesnamnet fortfarande går att återfinna i rubriken när 

det gäller Gottsunda. Om detta är en genomgående trend som innebär att tidningen i högre 

utsträckning skriver ut områdesnamnet i rubriken är svårt att besvara eftersom detta inte undersöks i 

denna studie, jag kan bara fastslå att detta är fallet för Gottsunda. Något som däremot går att 

undersöka är huruvida Gottsunda finns med i rubriken till artiklar som ställer Gottsunda i ett 

positivt sken. Här kan jag konstatera att så är fallet, Gottsunda finns med på ytterligare två ställen; 

Uppsalaveckan fast inslag i Gottsunda framöver (2014-09-20) samt Engagemang tema för 

teaterhösten i Gottsunda (2014-09-02). Den förstnämnda tillhör kategorin politik och den andra 

som rubriken antyder hör till kulturkategorin.   

Tre av de fyra notiser som handlar om bilbränderna är uppbyggda på samma vis, de är 

kortfattade där händelseförloppet beskrivs som om journalisten själv vore ett ögonvittne till 

händelsen. I notisen Bilbränder i Gottsunda beskrivs situationen som följande: 

 

 [...]Bränderna kunde snabbt släckas utan att några ytterligare fordon skadades. Inget tyder på att någon 

människa skadats i samband med bränderna.[...]Polisen misstänker att samtliga bränder var anlagda och tre 

anmälningar om skadegörelse genom brand är upprättade  (Bilbränder i Gottsunda 2014). 

 

Efter att journalisten har återgett sin bild av händelseförloppet bekräftas det av polisen, som 

ytterligare intygar att bränderna var anlagda. De som fått komma till tals i den här situationen är 

alltså inte vittnen eller de som var offer för bilbranden. Istället var det media och polisen som fick 

vara de som förmedlade händelsen, båda dessa parter är dessutom auktoritära när det kommer till att 

förmedla ett brottsligt händelseförlopp. 

Den artikel som skiljer sig från de övriga på samma ämne har rubriken Bilbränderna ännu inte 

ett stort problem för polisen. I denna artikel ligger det en värdering i rubriken, journalisten påpekar 

att det ännu inte är ett stort problem för polisen, detta syftar till att det är på god väg att bli ett 

problem. Trots att polisen meddelar att de inte ser det som ett eskalerande problem är det som att 

journalisten inte riktigt vill lita på det, i texten finns det flera exempel på detta: 

 

Sju bilbränder i Gottsunda och Valsätra de senaste två veckorna. Men enligt polisen rör det sig inte om något 

eskalerande problem. På onsdagsnatten sågs två unga män, enligt flera vittnen, tända på en bil på Bröderna 

Berwalds väg i Gottsunda. Det var den sjunde bilbranden inom loppet av ett par veckor i Uppsala. Enligt polisen 

är läget trots allt under kontroll (Meijer 2014). 

 

När journalisten skriver att läget enligt polisen trots allt är under kontroll frambringar det en 

osäkerhet för läsaren. Journalisten målar upp en bild av Gottsunda och Valsätra som två 

problemområden, där användningen av frasen ”trots allt” antyder ett ifrågasättande av polisens 

uppfattning av situationen. Vidare i artikeln beskriver polisen sitt tillvägagångssätt för att hantera 

bilbränderna:  

 

[..]- Vi försöker ha en dialog med de boende i områdena och arbeta långsiktigt. Sedan har vi ett pågående 

samverkansarbete med kommunen, där alla från socialtjänst till brandkår jobbar på bred front. Där görs ett 

gigantiskt arbete (ibid). 
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Detta citat skapar ett ”vi” och ett ”dom” mellan Gottsundaborna och läsaren, där läsaren identifierar 

sig med vi:et medan de andra blir de som bor i problemområdena, bland annat stadsdelen Gottsunda. 

Gottsunda och Valsätra kopplas i nästa mening ihop med bland annat socialtjänsten. Att hela 

områden kopplas till socialtjänsten ger en stigmatiserande effekt för dem som bor där eftersom 

socialtjänsten ofta associeras med sociala problem. Genom föreställningar av områden 

som ”problemområden” legitimeras en uppdelning av ”vi” och ”dom” (Sernhede 2002).  

I en av de brottsrelaterade nyheter som fick mest utrymme i tidningen på en av de mest 

iögonfallande platserna var artikeln med rubriken: Projekt har lett till färre grova brott (Lindqvist 

2014). Istället för att placeras som en notis längs tidningens ena sida har denna nyhet fått ta plats 

som en längre artikel placerad i tidningens mitt. Artikeln handlar om ett projekt som lanserades av 

regeringen år 2012. Projektets syfte är att minska ungdomsbrottsligheten genom ett samarbete 

mellan polis, kommun och myndigheter. Trots att det till en början framgår att det är hela Uppsala 

kommun som tagit del av projektet ändras fokus snabbt till att det är ungdomar från Gottsunda det 

rör sig om. Projektet inriktade sig på grovt kriminella ungdomar som genom fri vilja skulle delta i 

projektet. Tidigt i spalttexten framgår det att ett tjugotal ungdomar från Gottsunda deltagit i 

projektet, och att det i deras brottsregister bland annat går att hitta mordförsök, utpressning, 

misshandel samt rån. 

 

Verksamheten i sociala insatsgrupper för grovt kriminella ungdomar i Uppsala har lett till att flera ändrat sin 

livsstil.[...] Ett 20-tal ungdomar i åldrarna 15-25 år från Gottsunda som varit aktiva i grovt kriminella 

sammanhang har ingått i projektet. I deras brottsregister fanns vid starten bland annat mordförsök, utpressning, 

grov misshandel och rån. Samtliga begick sin kriminella debut före 17 års ålder, några så tidigt som i 6- 9-

årsåldern. De löper därmed stor risk för att utveckla eller fastna i en livsstil med ständiga återfall i grov 

brottslighet  (ibid). 

 

Till en början beskrivs kriminella ungdomar i Uppsala, ett stycke senare byter däremot artikeln 

fokus och pekar på att det är ungdomar specifikt från Gottsunda som projektet riktat sig till. Det 

påpekas också att några av ungdomarna var så unga som 6 till 9 år gamla när de begick sina första 

brott något som kan befästa idéer om att barn i Gottsunda är eller ligger i riskzonen för att bli 

kriminella. För ungdomar och barn vars enda koppling eller identitet kan förstås genom att de bor i 

Gottsunda ger detta stigmatiserade effekter eftersom att vara från Gottsunda kopplas ihop med att 

vara kriminell. 

Genom att det endast är ungdomar från Gottsunda som får representera kriminella ungdomar 

för hela Uppsala, bidrar det till att alla ungdomar från Gottsunda kan vara potentiella rånare eller på 

något annat sätt samhällsfarliga, eftersom de enligt en auktoritär källa som polisen löper stor risk att 

falla in en livsstil med grov brottslighet. Det görs inte någon typ av förklaring i artiklarna till varför 

just insatserna har satts in för ungdomar från Gottsunda, utan texten ger läsaren en känsla av att det 

är givet att de problem som finns i Uppsala specifikt återfinns i Gottsunda. Detta kan relateras till 

Teos artikel om det kriminella gänget 5T som i Sydneys två största tidningar refererades till som ett 

vietnamesiskt eller ett asiatisk gäng, något som bidrar till ”new rasism” eftersom varje ungdom med 

asiatiskt påbrå kan vara en tänkbar medlem av 5T. Gottsundaungdomarna kan också relateras till det 

som Ahmed kallar för Stranger danger. Det som känns igenom som okänt blir också farligt, 

Gottsunda upplevs som avskilt från Uppsala, en rumslig Stranger. 

 



19 

 

5.3 Kultursidorna 

Som tidigare nämnt är de främst i olika kalendarier som Gottsunda förekommer på kultursidorna. 

Detta gör att även om ämnet kultur och Gottsunda tillsammans ger många träffar så blir materialet 

att analysera inte speciellt stort. Sammanlagt gav min sökning sju stycken olika träffar. Vid två 

tillfällen dyker Katarina Karpe upp, som är teaterchef på Gottsunda Dans och Teater. Vid båda dessa 

tillfällen får hon kort kommentera vilken typ av kulturpolitik som hon önskar sig samt vad hon tror 

kommer bli effekten av valresultatet i Uppsala. Hon är inte den enda som blir tillfrågade utan är en i 

raden av framträdande kulturarbetare inom kommunen som får utrymme i artikeln. Svaren på 

frågorna är som sagt kortfattade och Gottsunda får inte mer utrymme än som den geografiska 

platsen för Katarina Karpes arbetsplats. Däremot representerar hon en verksamhet som i media får 

relativt mycket utrymme och där Gottsund hamnar i ett positivt sken jämfört med andra genrer. 

Karpe beskriver Gottsunda Dans och Teater som en verksamhet som står för demokratiska värden 

där öppenhet och mångfald står i fokus, detta för att alla oavsett könstillhörighet, bakgrund och 

religion ska känna sig trygga i verksamheten (Ehn 2014a, Mark 2014). 

Gottsunda förekommer i ytterligare två artiklar, Såhär tycker partierna om nya mötesplatser 

samt Mer samtal än debatt, som är av liknande karaktär som nämndes ovan. Istället för att chefer 

inom kultursektorn tillfrågades så är det i dessa artiklar de olika partiernas ståndpunkt som är det 

centrala när det gäller kulturutvecklingen i Uppsala. I det här fallet får Gottsunda vara en förebild 

för de kultursatsningar som kulturnämnden i Uppsala vill göra. Gottsunda bibliotek ses som ett gott 

exempel där Vänsterpartiet skulle vilja se något liknande även i Gränby (Alvarsson 2014). Övriga 

träffar är recensioner där en av recensionerna sticker ut eftersom den recenserar en film som handlar 

om just Gottsunda. Recensionen beskriver Under Gottsunda, en film baserad på skrivarworkshops 

som regissören haft med ungdomar från Gottsunda. Recensenten skriver följande: Långfilmsdebuten 

"Under Gottsunda" kastar nytt ljus över en bortglömd stadsdel.[...]en stadsdel som de senaste åren 

mest figurerat i medierna i samband med bilbränder (Bergström 2014). 

Utifrån recensionen verkar Under Gottsunda vara en film där unga Gottsundabor själva fått 

återge sin bild av hemstadsdelen även om deras berättelser filtreras genom regissören. Fastän filmen 

inte går att se i tidningen så bidrar ändå en recension med ett annat perspektiv på Gottsunda. Detta 

är ett steg bort från processer som enligt Boréus leder till att gruppen de Andra skapas eftersom 

ungdomar från Gottsunda själva får definiera och benämna sig själva i förhållande till sin stadsdel. 

Men samtidigt kan den här typen av framställningar bidra till en romantisering av marginaliserade 

grupper, detta genom att filmen presenterar en förskönad bild som bidrar till uppfattningen att 

livssituationen för människor alltid är självvald.  

Som tidigare nämnts finns det en artikel från kulturdelen där områdesnamnet Gottsunda 

förekommer i rubriken. I artikeln Engagemang tema för teaterhösten i Gottsunda är det återigen 

Gottsunda Dans & Teater som får uppmärksamheten men den här gången är det deras höstprogram 

som står i fokus. Kärnbudskapen i höstprogrammet är: skapa dig en åsikt. Våga agera. I fokus för 

många uppsättningar står kampen för demokrati, fred och mänskliga rättigheter (Ehn 2014b). 

Katarina Karpe framhåller i artikeln att dessa teman alltid är aktuella för Gottsunda Dans & Teater 

men samtidigt påpekar hon: 

 

Men visst, säger hon, lite extra fokus har det blivit i höst. Även på flyktingarnas situation. Det är ju som bekant 

val också, och Gottsunda dans och teater vill vara ett strålkastarsken på berättelser som annars riskerar att 

glömmas bort. Som med pjäsen "Ingen ser en, men jag finns", som bygger på berättelser från ensamkommande 

flyktingbarn och som är gjord i samarbete med Teater Aros  (ibid). 
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Jag anser att artikeln förmedlar att Gottsunda är en plats där man värnar om allas lika rättigheter, 

genom sina föreställningar vill Gottsunda Dans & Teater visa på de orättvisor i samhället som gör 

att vissa berättelser aldrig berättas och det är dessa berättelser som de vill lyfta. I artikeln framhålls 

Gottsunda i positivt sken, detta den enda längre artikeln där allt fokus ligger på det som sker i 

Gottsunda för min sökperiod. 

Överlag ges en mycket mer positiv bild av Gottsunda i Upsala Nya Tidnings kulturdel. Detta 

kan tyda på den förändring som Ylva Brune (2006:21) pekar på i kapitlet Den dagliga dosen. 

Diskriminering i Nyheterna och Bladet där minoriter i allt högre grad inkluderas i det så kallade 

mjuka nyheterna. Framställningen av Gottsunda på kultursidorna kan ses som en naturlig 

inkludering av stadsdelen som inte bidrar till stigmatiserande stereotypa föreställningar om de 

Andra. Däremot kan man diskutera varför områden som Gottsunda blir naturligt inkluderande i de 

mjuka nyheterna men inte i de hårda nyheterna, de senast nämnda är också de som anses ha mer 

status. Det kan vara så att det håller på att ske en förändring där det som uppfattas som främmande 

blir inkluderat på kultursidorna eller nöjessidorna som ett steg mot en mer inkluderande medial 

diskurs. Att ta in de Andra eller det främmande i de mjuka nyheterna anses inte vara lika riskabelt 

som att ge samma utrymme för detta i de nyheter som har högre status det vill säga exempelvis 

ekonomi och brottsrelaterade nyheter. Ytterligare en anledning till att det är på kultursidorna som de 

Andra och främmande blir inkluderade är att för att de är just främmande, och på så vis ses som ett 

exotiskt inslag i kulturen. Sernhede (2002:179) skriver bland annat om hur afroamerikansk kultur 

varit en inspirationskälla för unga vita, framförallt unga män från arbetar- och medelklassen bidragit 

till en exotifiering av den svarta kulturen genom att använda den för att forma sina egna identiteter, 

och på så vis skapat ett avstånd till ursprungskulturen. Självklart är det bra om media kan erbjuda en 

mångfald på kultursidorna. Samtidigt kan detta leda till en exotifiering istället för en inkludering där 

föreställningar om de Andra som annorlunda och främmande befästs snarare än luckras upp. 

 

5.4 Valet 2014 

Att jag valde september månad under ett valår gav resultatet att Gottsunda också hamnade i 

blickfånget för många politiska inslag. I tidningen kan man hitta en sektion som heter ”Valet 2014”, 

vissa av artiklarna som hamnade under den sektionen i tidningen har däremot inget med valet att 

göra utan har förmodligen fått den platsen på grund av platsbrist på någon annan sektion. 

Exempelvis går det att hitta notiser som räknas till brottsjournalistik och därför skulle passa bättre 

under Uppsala- eller Nyhetssektionen. Jag har valt att i min analys ta med de artiklar som har med 

politik eller det kommande valet att göra och utesluta de övriga även om alla var träffar på 

sökordet ”Gottsunda”. 

Av åtta stycken olika artiklar handlade fyra stycken av dem om ett uttalande av Stefan Hanna 

från Centerpartiet angående integration. Det var i samband med presentation av Centerpartiets 

valmanifest som kommunfullmäktigeledamoten Stefan Hanna gjorde följande uttalande som 

direktciterats i UNT: Vi är det enda partiet i Uppsala som vågar tala om problemen med 

mottagande av flyktingar. Det måste vi våga göra, annars spricker Uppsala. I Gottsunda brinner 

det bilar och folk känner oro (Axelsson 2014) 

Detta uttalande tas också upp i de övriga tre artiklarna. Stefan Hanna kopplar ihop 

flyktingmottagande med att det brinner bilar i Gottsunda. Att flyktingar kopplas direkt till 

kriminalitet är ett exempel på hur Stranger danger kan komma till uttryck, de främmande uppfattas 

som farligt (Ahmed 2000). Däremot uppfattas det inte som farligt för att det är okänt utan genom de 
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föreställningar, eller den kunskap som Ahmed kallar det för, som redan finns om de främmande. 

Citatet ovan är en reproducering av kunskapen och föreställningen av de främmande som farliga. 

Genom att uttrycka sig på detta viset kopplas de problem som finns i Gottsunda ihop med flyktingar 

men också den invandrade befolkningen som redan är bosatta i Gottsunda. Detta kan också vara ett 

sätt för att undvika att ta tag i de sociala problem som finns i området och istället skylla problemen 

på de främmande, med andra flyktingar och den invandrade befolkningen. Något som leder till en 

stigmatisering av flyktingar (eftersom det är deras existens som är roten till problemet), Gottsundas 

invånare och även stadsdelen. Det är inte Gottsundas invånare som har makten att definiera vad som 

är roten till problemet utan det görs av en kommunfullmäktigeledamot, här blir maktförhållandet 

extra tydligt när den som uttalar sig sitter i kommunfullmäktig och faktiskt har makten att påverka 

politiken i Uppsala medan de som pekas ut som problemet står maktlösa att försvara sig. Detta 

pekar på att Gottsundas invånare i det här fallet är de Andra utifrån Boréus (2005) teori om vad som 

definierar de Andra. Detta eftersom  det förekommer ett ojämlikt maktförhållande där olika 

grupperna har olika tillgång till att definiera och benämna andra, och på så vis också olika tillgång 

till makt. 

I de övriga tre artiklarna berörs inte Centerpartiets uttalande i samma utsträckning. I artikeln 

Hanna fick stå till svars är Gottsunda endast platsen för en debatt mellan riksdagspartierna 

(Axelsson 2014). Gottsunda nämns även i artikeln Integrationen tände tu debatten där 

Sverigedemokraten Pavel Gamov under debattens gång uttryckte följande: - Centern har röstat nej 

till alla våra förslag under mandatperioden. Vi vill ha en invandringspaus och inga fler stadsdelar 

som Gottsunda, sade han. (SD) är också det enda parti som vill förbjuda tiggeri i Uppsala  

(Lindström 2014). 

Återigen får Gottsunda stipulera exempel på en dålig stadsdel i Uppsala och ännu en gång är 

det invandringen som pekas ut som problemet. Här uttrycks missnöjet med stadsdelen rätt ut, ett 

område som Gottsunda är helt enkelt inte önskvärt i Uppsala. Där Gamov menar att ett 

sådant ”problemområde” kan undvikas om bara invandringen stoppas. Att vara född utanför 

Sveriges gränser och även vara boende i Gottsunda kan ge stigmatiserade konsekvenser, speciellt 

för personer vars enda koppling eller identitet kan förstås genom att de bor i Gottsunda. Återigen 

går det att se samband med Wacquants teori om territoriell stigmatisering. Wacquant tar sin 

utgångspunkt i Banlieue vilket är förorter till större städer i Frankrike med ett rykte av att vara 

farliga. Hans studie visar att diskriminering kan vara beroende av vart man har sin hemadress, där 

arbetslösa blivit nekade arbete på grund av sin adress. Ytterligare pekar Wacquant på att det inte 

bara är lyckan på arbetsmarknaden som påverkas, han ser också att territoriell stigmatisering ger 

negativa effekter på hur polisen, domare och andra samhälleliga institutioner behandlar människor 

vars hemadresser hör hemma i så kallade ”problemområden” (Wacquant 2008:174). Detta talar för 

att de nyss nämnda konsekvenserna av territoriell stigmatisering eller rumslig stigmatisering även 

kan förekomma för människor boende i Gottsunda. 

Viktigt att påpeka är att andra partier yttrade sitt missnöje mot både Centerpartiets och 

Sverigedemokraternas uttalanden, däremot nämndes Gottsunda inte vid fler tillfällen under debatten. 

I artikeln framgick heller inte allt som sades under debattens gång utan här gjorde journalisten ett 

urval av de frågor som enligt honom själv var de ämnen som blivit extra intensiva. Som rubriken 

också uttrycker var det just integrationsfrågan som enligt journalisten fick debatten att hetta till. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I denna studie har syftet varit att undersöka och analysera de mediala diskurser som finns kring 

Gottsunda och hur dessa påverkar bilden och den rumsliga stigmatiseringen av området.  

Med utgångspunkt i mina frågeställningar formulerades ett antal olika kriterier för analysen av 

artiklarna. De olika kriterier som sattes upp för att underlätta analysen var: i vilka sammanhang som 

Gottsunda förekommer, vad det är som förmedlas, på vilket sätt det förmedlas, vilka det är som 

kommer till tals i artiklarna, på vilket sätt Gottsundas invånare blir framställda samt om det finns 

tecken på andrafieringsprocesser i materialet. 

Artiklarna analyserades utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv, som jag tidigare beskrivit är det 

både en teoretisk ansats men också metoden för mitt tillvägagångssätt under analysens gång. Det 

som är grunden i en diskursanalys är att man genom att studera språket vill undersöka varför vissa 

utsagor om verkligheten tas för ”sanna”. Genom att använda kritisk diskursanalys har jag undersökt 

hur media bidrar till att skapa föreställda geografier men också hur media reproducerar de 

föreställningar och stereotyper som redan finns.   

Jag valde att dela upp artiklarna i tre olika kategorier, brottsjournalistik, kulturjournalistik samt 

artiklar med fokus på politik och valet som ägde rum tidigare i år. De artiklar som tagit upp 

liknande ämnen har inom de olika kategorierna fått exemplifiera övriga artiklar inom samma 

kategori. 

Att utgå från kategorin brottsjournalistik innebär förstås att artiklar där tar upp de brott som 

begåtts i området. Däremot är de artiklar som tar upp brott fler än både de kulturrelaterade 

artiklarna och de artiklar som handlar om valet. Om fler brott än andra händelser rapporteras i 

media ger det resultatet att området också uppfattas som farligt. I flera fall, inte bara i kategorin för 

brottsjournalistik utan även under de debatter som hölls i och med valet, kopplades Gottsundas 

invånare ihop med kriminalitet och i ett fall även med socialtjänsten. Att hela områden stigmatiseras 

genom att förknippas med kriminalitet och sociala problem ger stigmatiserade konsekvenser även 

för befolkningen. Vilket kan leda till att människor blir diskriminerade på grund av sin hemadress. 

I valdebatterna yttrade sig företrädare från både Centerpartiet och Sverigedemokraterna kring 

de problem som finns i Gottsunda genom att skylla på Gottsundas invandrade befolkning och 

flyktingar. Det är detta som kan kallas för den nya rasismen. Genom att beskylla de nyanlända och 

den utrikes födda befolkningen för de problem som finns i Gottsunda, skapas en ”skyll dig själv” 

mentalitet, istället för att se att de maktstrukturer som finns ger olika förutsättningar för människor. 

Att en företrädare för Sverigedemokraterna för denna typ av retorik är förmodligen inte speciellt 

förvånande för någon. När däremot ett väletablerat parti som Centerpartiet uttalar sig näst intill 

identiskt som Sverigedemokraterna pekar detta på en normalisering där denna typ av retorik håller 

på att bli mer accepterad i den politiska-mediala diskursen. 

Gottsunda och dess invånare framställs således på både ”Brottsidorna” och på ”Valsidorna” 

som ett problemområde där problemen är beroende av Gottsundas befolkning. På kultursidorna 

inkluderas däremot Gottsunda och Gottsunda Dans & Teater lyfts fram som en mötesplats som även 

andra stadsdelar i Uppsala bör eftersträva. Istället för att förknippas med bilbränder och 

socialtjänsten så tas det i denna kategori upp ämnen som demokrati, mänskliga rättigheter och 

mångfald i samband med Gottsunda som plats. Anledningen till varför Gottsunda inkluderas i denna 

typ av kategori diskuterades i analysavsnittet där jag drog paralleller Ylva Brunes (2006:21) 

forskning som pekar på att marginaliserade samhällen och människor i högra grad får tillträde till 

kultur- och nöjessidorna. I både brott- och valkategorin är det till stor del antingen politiker, 
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journalister eller poliser som uttalat sig om området. På kultursidorna är det istället ett 

inifrånperspektiv av en händelse som rapporteras, här får en verksamhet som är belägen i Gottsunda 

själva uttala sig om arbetet de bedriver. 

Med hjälp av Boréus (2005) och Ahmeds (2000) teorier om hur gruppen de Andra skapas går 

det att konstatera att det i vissa delar av materialet finns faktorer som är bidragande till 

andrafieringsprocesser. Det går exempelvis att se uppdelningar av ”vi” och ”dom” på ett sätt 

där ”vi:et” definieras i motsats till ”dom:et”. Detta märks tydligast i de material där politiker får 

utrymme att uttala sig om Gottsunda och dess invånare. Men även media och polis bidrar till detta, 

något som däremot är svårare att upptäcka eftersom när en journalist rapporterar en händelse tas den 

för objektiv, ungefär på samma vis som när en polis uttalar sig. Flera exempel finns på när en 

journalist beskrivit händelseförloppet för att sedan fått det bekräftat av en polis. Å andra sidan när 

en politiker gör ett uttalande är det lättare att ställa sig kritisk eftersom det bara är en förklaring av 

verkligheten och ingen ”sanning” om någonting som grundar sig i någon typ av ideologi. Detta 

betyder inte att politikers uttalanden i media inte bidrar till en andrafieringsprocess. Genom att de 

avskiljer sig från en annan grupp genom att tala om en grupp som farliga och oönskade bidrar de till 

en normalisering av denna typ av retorik som leder till att de Andra skapas. I de fall politiker uttalat 

sig om området förknippas problemen med de flyktingar och den utrikes födda befolkningen som 

boende i Gottsunda. Detta föder stereotyper om utrikes födda som farliga, det som kallas för 

Stranger danger. På samma vis som en grupp människor blir de Andra blir även Gottsunda en 

rumslig Andre eftersom det i materialet finns tecken på att Gottsunda avskiljs från Uppsala och 

förenklas till att vara ett område kantat av problem, där det brinner bilar och människor känner oro. 

Från vissa av kommunens politiker uttrycks till och med att Gottsunda är en oönskad stadsdel som 

de inte vill se fler av. Här står människor boende i Gottsunda och de verksamheter som finns i 

Gottsunda ofta maktlösa när det kommer till att själva definiera sin stadsdel. 

Den mediala diskurs som finns kring Gottsunda bidrar till uppfattningen att människor anses 

vara ansvariga för sin egen situation. Samtidigt finns det få möjligheter att ta sig ur den på grund av 

maktstrukturer i samhället som skapar den ”sanna” diskursen där vissa grupper utestängs och 

stigmatiseras. Den bild av Gottsunda som presenteras i UNT bidrar till en föreställning av området 

där de brott och problem som förekommer ses som ett resultat av farliga människor. När ett område 

framställs som farligt bidrar det till att platsen blir rumsligt stigmatiserad, och därmed reduceras 

platsen till att endast bli ett ”problemområde”. Istället för att förmedla detta anser jag att media bör 

granska de maktstrukturer som leder till att människor har olika förutsättningar, och inse sin egen 

roll i återskapandet av dessa maktstrukturer. Ett sådant fokus skulle dra uppmärksamheten till de 

social ojämlikheter som faktiskt finns i kommunen.  
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