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ABSTRACT 

Vilka syns i public services artiklar om en av Sveriges mest (ö)kända förorter? Hur skildras 

de, och har detta något att göra med hur invandrare behandlats utifrån ett postkolonialt 

perspektiv? Genom att göra en kvantitativ innehållsanalys och sedan en framinganalys på sju 

utvalda artiklar från de första 15 veckorna år 2017 ska denna studie ta reda på vem som får 

uttala sig om det omdiskuterade Järvaområdet. Resultatet av innehållsanalysen blev tre 

diagram som visar hur vita myndighetsmän och politiker dominerar i samtalen kring Järva.  

 

Textanalysen visar att rättsväsendet ofta målas upp som en viktig del för att åtgärda 

problemen i området. Artiklarna nämner problem i områden generellt, men utan en närmare 

definition för vilka problem som syftas på eller vilka som drabbas utav dem. Lösningen enligt 

framingmetodens uppdelning av artikeln är alltid fler poliser eller bättre resurser för 

rättsväsendet. Även om ord som kan ge läsaren postkoloniala kopplingar inte används av 

artikelns skribent i brödtexten kan de förekomma i citat som skribenten valt att lyfta fram. 

Eftersom framingteorin menar att artikeln målar upp en ram för mottagaren att ta del av 

innebär även ordval som citeras från någon annan som en stor del av hur mottagaren uppfattar 

artikeln. 

  

Slutsatsen är därför att SVT och SR som redaktioner inte medvetet tycks reproducera 

postkoloniala bilder av förorten, men att detta ändå blir effekten av en ojämn representation 

där vita män får tala för den socioekonomiskt svaga invandraren som något som ska lösas 

eller åtgärdas. Effekten av detta kan bli att läsaren ser på dessa personer som problem i 

samhället, vilket kan öka stigmatiseringen kring förorter som de i Järvaområdet.  
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INLEDNING 

Vid millenieskiftet visade en bok om mediers bild av Järvaområdets att journalistiken främst 

vände sig till en svensk ”icke-invandrarpublik”. I rapporteringen får invandrare i första hand 

agera objekt som besöks, beskrivs och/eller ska åtgärdas. Problem som uppmärksammas och 

skildras i den massmediala rapporteringen, vare sig de drabbar den lokala befolkningen eller 

inte, är därmed formulerade på ett sätt som ger läsaren känslan av att områdena är 

problematiska, farliga, eller spännande för egen del (Ericsson, Molina, & Ristilammi, 2000). 

 

Sjutton år efter millenieskiftet ska denna studie granska samma område i nordvästra 

Stockholm för att ta reda på vilka som syns i public service-mediers texter om en av Sveriges 

mest utsatta förorter och dess invånare, samt analysera på vilket sätt dessa personer gestaltas. 

Denna uppsats kommer att kvantitativt och kvalitativt undersöka public services 

webbpublicerade textartiklar om Stockholms västra förorter under de första 15 veckorna av 

2017. Medier kan fungera som ett fönster mot omvärlden, men om dessa fönster skildrar en 

generaliserad bild av en verklighet som få människor faktiskt tar del av riskerar vårt 

postkoloniala arv att förstärkas (Graf, 2015, s. 336). Rasism kan därmed reproduceras genom 

public service och andra medier som generellt ses som trovärdiga, nyanserade och rättvisa.  

Stockholms innerstad är Sveriges mest journalisttäta område. Bara några kilometer bort ligger 

stadsdelarna Rinkeby/Kista, som har färre journalister än rikssnittet. De flesta journalisterna 

bor i medelklassomgivningar med hög utbildningsnivå (Journalism++, 2015) och skiljer sig 

alltså från Stockholms västra förorter på flera punkter. Att förstå journalisters sociala, 

kulturella och ekonomiska härkomst spelar roll när vi försöker förstå genom vems ”glasögon” 

vi som mediekonsumenter blickar på förorter och dess invånare.  

 

Genom medier får människor chansen att se och förstå platser och företeelser de själva inte 

tagit del av i första hand. I praktiken blir mediernas bilder av verkligheten ofta verkligare än 

verkligheten, eftersom det är mediernas bilder av verkligheten som människor har tillgång till 

(Strömbäck, 2014, s. 4).  
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SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Uppsatsens syfte är att undersöka människorna som får uttala sig och vara källa i artiklar om 

Järvaområdet i Sveriges Television och Sveriges Television. Genom att göra detta och vidare 

analysera ett urval av texterna på detaljnivå kan vi få ut en generaliserad bild av vilken typ av 

person som representeras i texter om förorten. En ökad kunskap om detta kan leda till en 

medvetenhet kring vilken bild av förorter och dess invånare som reproduceras i medierna. 

Reproducering av en negativ och felaktig bild är viktig att peka ut för att en förändring mot en 

mer rättvis och sanningsenlig mediebild ska komma till. 

 

Frågeställningarna som ska besvaras är: 

 

• Vilka representeras i public service-journalistik om förorterna i Järvaområdet?  

• På vilket sätt framställs dessa personer i texterna/bilderna? 
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BAKGRUND 

Med Järvaområdet menas stadsdelarna Tensta, Rinkeby, Husby, Akalla samt Kista. Enligt 

statistik från Stockholms stad var folkmängden år 2016 i stadsdelarna Rinkeby-Kista 49 273 

personer, varav 40 343 var antingen födda utomlands eller hade två föräldrar som var födda 

utanför Sverige. Dessa personer kategoriseras som personer med utländsk bakgrund av 

Stockholms stad. Medelinkomsten för personer som bor i området var över 100 000 kronor 

mindre per år än vad medelinkomsten för hela Stockholms stad är. För de angränsande 

stadsdelarna Spånga-Tensta, också tillhörande Järvaområdet, låg folkmängden år 2016 på 

38 236 personer. Av dessa hade 22 232 personer utländsk bakgrund. Även här är 

medelinkomsten lägre än Stockholmssnittet (Stockholms stad, 2017).  

 

Av personerna med utländsk bakgrund i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta hade år 2016 över 

75% av dem sitt ursprung i Afrika och Asien, två kontinenter starkt präglade av 

kolonialismen. Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta tillhör Järvaområdet, vars representation i 

medierna undersöks i studien. 

 

Tidsspannet som de analyserade artiklarna producerades under, v.1 – v.15 2017, innehöll 

ovanliga händelser som påverkat nyhetsinnehållet. Natten till den 19 februari (svensk tid) 

kommenterade den nyligen tillträdda amerikanska presidenten Trump situationen i Sverige 

och hänvisade till händelser som inte skett: ”Ni ser vad som hände i går kväll i Sverige? I 

Sverige! Där tog man in många personer och där har man problem som man aldrig har sett 

förut”, sa han i ett tal till sina supportrar i Florida enligt Reuters (Ringstrom & Mason, 2017). 

Detta väckte stor förvirring både i Sverige och utomlands, eftersom det var oklart vad 

presidenten menade i uttalandet.  

 

Dagen efter, måndagen den 20 februari, var det ett upplopp i Rinkeby. Upploppet ska enligt 

polisen ha startats efter att de arresterat en efterlyst person, vilket fick personer att kasta sten 

mot blåljuspersonalen. Poliserna avlossade därför ett skott från ett tjänstevapen. De första 

uppgifterna från polisen var att polisen skjutit ett så kallat varningsskott, alltså inte riktat 

vapnet mot någon i hopp av att träffa. Dessa uppgifter tillbakavisades sen av polisen som 

uppgav att de skjutit så kallad verkanseld, det vill säga skott med mål att träffa en person. 
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Dessa två händelser tillsammans gjorde Rinkeby omtalat en längre tid efteråt. Dels på grund 

av upploppet för sig självt, men debatten påverkades av president Trumps påstående, som när 

det uttalades inte syftade på någon särskild händelse. Upploppet i Rinkeby användes som 

bevis för att Trump hade rätt i sitt uttalande, att personer som släppts in i landet skapat 

”problem som man aldrig har sett förut”. Claes Löfgren skrev 21 februari på Svenska 

Dagbladet att ”Kravallerna i Rinkeby har blivit världsnyheter – och utnyttjas av flera 

högerextrema sajter som argument för att Trump hade rätt i sin kritik av Sverige” (Löfgren, 

2017). 

 

Rasmus Ejneberg och Maria Holmins artikel, publicerad på SVT Nyheters hemsida den 22 

februari, handlar om hur upploppen i Rinkeby skrevs om på flera amerikanska medier. 

Artiklar som nämndes var bland andra Washington Post som hade satt rubriken ”Upplopp i 

Sveriges huvudstad bara dagar efter Trumps uttalande”. I Washington Posts artikel säger 

Sverigedemokraternas riksdagsledamot Mattias Karlsson i en intervju att hans uppfattning är 

att Sverige befinner sig i ett krisläge. Artikeln på SVT Nyheter hänvisar också till New York 

Times, som citerar inrikesminister Anders Ygeman som säger att händelserna är ”mycket 

allvarliga” men att det pågår ”arbete för att göra våra förorter och socialt utsatta områden 

säkrare” (Ejneberg & Holmin, 2017). 
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TEORETISK RAM 

POSTKOLONIALISM 

Tanken om ett medieinnehåll som sprider vidare uppfattningar som skapats under 

kolonialismens tider kan hänvisas bak till litteraturvetaren och författaren Edward Said, som i 

boken Orientalism (1978) skriver om hur icke-västerländska kulturer framställs i väst av 

västerlänningar. Said menar att sättet som ”Orienten” framställs på förstärker koloniala idéer 

om väst som det överlägsna grundidealet, och allt annat som ”the others”, vilket skapar ett 

utanförskap och en vi mot de-mentalitet som ligger till grund för rasism (Said, 1978).  

 

Litteraturkritikern Moa Mathis skriver i inledningen till boken Orientalism på svenska att: 

”Den vita medelklassmannen var och är däremot en konstant. Och för konstanten och normen 

behövs inga särlösningar, verk eller arméer av experter och sakkunniga. Han är inget 

samhällsproblem och berörs inte av särskilda politiska åtgärder (till exempel invandrarpolitik 

eller jämställdhetspolitik) eftersom han är rätt och slätt människa…” (Matthis, 2005, s. iii). 

Matthis drar en parallell från Saids tankar om hur orienten framställs till västerländska 

nationers förorter och dess invånare (Matthis, 2005, s. iii). 

 

I boken Kolonialism / Postkolonialism: En introduktion till ett forskningsfält skriver 

litteraturprofessorn Ania Loomba att postkolonialismen inte bör ses som något som 

bokstavligen efterträder kolonialismen rent kronologiskt och tillkännager dess slut, utan i 

stället måste förstås som ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens 

följdverkningar (Loomba, 2005, s. 26). Loomba skriver också att även om minoritetsgrupper i 

västländer och folken i tredje världen delar kulturella rötter och arv från den koloniala eran, 

går det inte att helt och hållet applicera en postkolonial teori på minoritetsgrupperna i väst 

(2005, s. 27).  

 

Den postkoloniala teorin bör alltså inte ses som en förklaringsmodell till hur till exempel 

invandrare representeras i förorter, utan snarare fungera som en historisk kontext nödvändig 

att ha tillgänglig för att kunna se eventuella mönster som kan härledas från en mer rasistisk tid 

när kolonialismen var mer aktuell. 
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Förorters generellt höga invandrartäthet gör att medierapporteringen riskerar att påverkas av 

och främja ”vi och de”-mentaliteten, där den västerländske mannen befinner sig högst upp på 

den koloniala hierarkin enligt medieforskaren Heike Graf (2015, s. 336). Normen är alltså 

västerländskt, ”vi”, allt annat är ”de andra” eller ”de”. I denna teoriram passar även ett 

intersektionellt perspektiv in, där faktorer som bland andra klass och kön tillsammans med 

etnicitet binds samman med målet att undersöka hur olika faktorer kan samverka när det 

gäller omvärldens syn på människor (Kleberg, Roosvall, & Widestedt, 2015). Detta gäller i 

högsta grad även förorter som skiljer sig – både med tanke på antalet invandrare och 

ekonomin bland förortsbor – jämfört med övriga platser i Sverige.    

 

Det är också viktigt att hela tiden ha kartläggningen (Journalism++, 2015) av journalisters 

bostadsområden och livsstilar i åtanke för att kunna se relevansen i ”vi och de”-tänket som en 

postkolonial teorigrund grundar sig på. Risken att journalister, som till största del tillhör en vit 

medelklass i innerstaden, rapporterar om förortsbor som ”de andra” – reproducerar alltså det 

postkoloniala ”vi och de”-tänket som upprätthållit förtryck under kolonialmakternas tid. 

Den postkoloniala teorin kan alltså användas för att synliggöra kopplingar mellan den 

historiska rasismen och kolonialismen och det nutida samhället. Enligt postkolonialismens 

grunder präglas västvärlden fortfarande av de värderingar som ledde till koloniseringen och 

slaveriet. Grundtanken är alltså sammanfattningsvis att vi fortfarande lever i en hierarkisk 

värld där västvärldens ideal fortfarande är normen och allt annat är avvikande (Matthis, 2005, 

s. 11). Postkolonialismen menar i en negativ bemärkelse att västvärldens samhällen 

fortfarande präglas av det koloniala arvet.  

 

MEDIELOGIKEN  

För att korrekt kunna svara på frågor om vilka som syns i medier och på vilket sätt krävs det 

att från början ha en förståelse av vad som syns i medier. I en konkurrenskraftig 

mediemarknad krävs historier och nyheter som kan sälja. Medielogiken innebär att medier i 

olika utsträckningar drivs kommersiellt med målet att tillfredsställa kundens efterfrågan 

(Strömbäck, 2012 s.13).  

 

Metoder som kan anpassa nyheten till att passa nyhetsmarknaden är enligt sociologen 

Gudmund Hernes (1978) tillspetsning, förenkling, polarisering, personifiering, konkretion 
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och intensifiering. Medieforskaren Jesper Strömbäck (2015) la även till stereotypisering som 

en av dessa metoder. Journalistikprofessorn Kent Asp beskriver dessa metoder som 

berättartekniker för att anpassa medieutbudet till marknaden, vilket kan ha effekten att 

journalisten (medvetet eller ej) regisserar historien för att skapa en ”bättre” nyhetstext. 

Resultatet kan bli en mer förvanskad bild av verkligheten eftersom nyheten omformas för att 

fånga publikens uppmärksamhet (Strömbäck, 2015 s. 162; Asp, 1986, s. 360). 

 

Mediers rapportering har också visat sig bli så viktig för politiker och andra sociala aktörer att 

övriga delar av samhället kan komma att anpassa sig till medierna och dess logik (Strömbäck, 

2015; Asp, 1986; Hernes, 1978). En ökad förenkling, polarisering eller stereotypisering av 

invandrare, låginkomsttagare eller kriminella hos inte bara medierna utan även andra 

samhällsaktörer kan därmed på ett plan förklaras genom teorin av medielogiken. 

 

Public service syftar på ett icke-kommersiellt tv-bolag som på uppdrag av statsmakten har 

hand om radio- och TV-verksamhet. Verksamheten präglas av kravet på oberoende från staten 

och andra ekonomiska intressen i samhället (Kulturdepartementet, 2017:83; 

Kulturdepartementet 2017:82). Därför måste medielogiken i denna studies sammanhang ses 

på som något som som påverkar innehållet trots att de som tar del av dess journalistik inte 

enligt public service ses som konsumenter utan snarare medborgare. Detta innebär däremot 

inte att SVT och SR inte påverkas av medielogikens metoder för att maximera en nyhets 

räckvidd. Oberoende och neutrala medier i form av public service ses i denna uppsats som ett 

demokratiskt verktyg i samhället, vilket kräver en publik som tar del av och litar på deras 

nyheter. Public service skulle alltså kunna använda medielogikens verktyg för att nå ut till en 

bred massa medborgare, på samma sätt som kommersiella medier använder dem för att nå ut 

till en bred massa möjliga konsumenter.  

 

Medielogikens strategier för att förklara varför journalistik formuleras på ett visst sätt utgår 

ändå från grundsynen att journalistik i Sverige ska följa de pressetiska reglerna, där det är 

viktigt att höra båda sidor av ett fenomen (Pressens opinionsnämnd, 2017). Oavsett hur 

nyhetsmarknaden ser ut ska dessa regler tillämpas för den som ämnar ägna sig åt den 

publicistiska uppgiften. Genom att leta efter Hernes och Strömbäcks definitioner om metoder 

som används för att gynna mediemarknaden kan jag se hur ramarna enligt framinganalysen 

har tillkommit. Ramen som tillsätts har konstruerats av journalisten som i det avseendet lär 
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vara påverkad av medielogiken. Om den postkoloniala teorin stämmer kan den alltså 

reproduceras via journalistens metoder att dramatisera sin text. Teorin om medielogiken blir 

därför en viktig komponent i framinganalysen, för att se om den stämmer överens med den 

postkoloniala teorin om att västerländska egenskaper framställs som normen och allt annat 

som avvikande.  

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

Forskningen jag valt ut är bara en del av omfattande studier som gjorts kring rasism, 

diskriminering och/eller medielogik. Den forskning jag valt att titta närmare på valdes på 

grund av dess starka anknytning till reproduktionen av postkolonialistiska tendenser i mediers 

bild av förorter. Mer material finns givetvis kring strukturell diskriminering och 

postkolonialism i dagens västvärld för den som letar, men följande forskning har valts ut 

eftersom den är relevant för att besvara mina frågeställningar om just representation i förorter 

och bland invandrare. Forskningsresultaten pekar ofta mot slutsatsen att medier, även svenska 

sådana, rutinmässigt skapar ett övergripande ”Vi” och ett ”Dom” efter etniska egenskaper 

(Statens offentliga utredningar, 2005:56). Detta sker genom att forma stereotyper av gruppen 

”Invandrare”, en grupp som är överrepresenterad i förorter som Rinkeby, Tensta, Husby, 

Kista och Akalla, alla belägna i Järvaområdet i nordvästra Stockholm. 

 

Irene Molina, Urban Ericsson och Per-Markku Ristilammi gjorde år 2000 en studie om just 

Järvaområdet och förortsdiskursen (Miljonprogram och media: Föreställningar om 

människor och förorten, 2000) som visade att medier lät området symbolisera och 

representera en allmän bild av invandrare i Sverige, där invandrarna stereotypiseras och 

framställs som avvikande. Deras studie skiljer sig från min i hur den inte tar upp vilka som 

representeras, utan snarare svarar på hur invandrare eller förortsbor blir gestaltade efter sina 

roller som just invandrare eller förortsbor. Medierna som undersöktes var dessutom 

vinstdrivande och har inte samma ansvar som public service-medier vad gäller opartiskhet, 

oberoende och mångfald. Många likheter går däremot att hitta, vilket kan ge mig ett 

långsiktigt perspektiv att jämföra mina egna resultat med. Forskarna bakom studien har sin 

bakgrund i kulturgeografiska och antropologiska institutioner samt Institutionen för 

internationell migration och etniska relationer (IMER). 
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Per-Markku Ristilammi, professor i etnologi, skriver i Memento Rosengård (2006) att 

förorterna sedan början av 70-talet befunnit sig i ett kolonialt förhållande till resten av 

Sverige. Samma dubbelhet som präglade européens möte med en främmande annorlundahet 

präglar också mötet med förorterna. Förorterna beskrivs som en form av gränszoner som 

fungerar som en påminnelse om samhällets gränser, där journalister som bor någon 

annanstans åker dit likt kolonialtidens upptäcktsresande (Ristilammi, 2006).  

 

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete. Hans forskning om hur demokratin i det 

mångetniska Sverige fungerar knyter nära an till mina frågeställningar. Även han talar om 

koloniala stämningslägen och problematiserar användandet av uttryck som ”förortsdjungeln”:   

Om man granskar de representationer av Förorten som idag dominerar 

det offentliga samtalet så framgår att de på flera punkter överensstämmer 

med en förhärskande tankelogik i 1800-talets debatt om ”den farliga 

underklassen och om ”förslumningen” av framväxande storstäder 

(Dahlstedt, 2005, s. 107) 

Enligt Dahlstedts paralleller från samtalen om förorten idag till hur kolonialmakter talade om 

de kolonialiserade bör alltså postkoloniala teorier kunna anpassas till ett nutida 

storstadsperspektiv.  

 

En del av resultatet från en rapport av Utredningen om makt, integration och strukturell 

diskriminering publicerades i boken Mediernas Vi och Dom (2006:21), där medieforskaren 

Ylva Brune bidragit med kapitlet ”Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och 

Bladet”. Brune kommer här fram till att under två undersökta veckor 2005 var det vanligt 

förekommande med rutinmässiga nyheter om flyktingfrågor där polisen är huvudkälla, vilket 

gav henne slutsatsen att bilden som går ut till allmänheten om ett svenskt mångetniskt 

samhälle har sitt ursprung i polisiära verksamheter och perspektiv (Brune, 2006:21, s. 118). 

 

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering har även resulterat i 

rapporten Bortom Vi och Dom (2005:41), där textlingvisten Teun A. van Dijk skrivit kapitlet 

”Elitdiskurser och institutionell rasism”, som behandlar just mediers ansvar och makt i att 

skildra minoritetsgrupper. Van Dijk kommer där fram till att genom just elitinstitutioner som 

medier, politik, läroväsenden är vad som producerar den så kallade ”vardagsrumsrasismen”, 
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eller åtminstone legitimerar den. Van Dijk skriver: ”Hur skulle människor annars förvärva 

fördomar och stereotyper om andra människor, särskilt som dessa sällan baseras på dagliga 

observationer och kontakter med de Andra?” (van Dijk, 2005:41, s. 117). 

 

En studie av etnologen Herbert Gans år 1980 visade att amerikanska nyhetsmedier var 

beroende av så kallade elitkällor inom myndigheter och auktoriteter. Han jämför relationen 

mellan källor och journalister som en dans, och medan det krävs två personer för att dansa 

kommer någon utav dem att föra, vilket oftast blir källorna (Gans, 1980, s. 116). Liknande 

forskningsresultat har kommit fram där det hävdas att polisen och andra myndigheters tillåts 

formulera problem, styra nyhetsagendan och dominera som trovärdiga källor. Detta kan bero 

på deras redan etablerade maktstatus i sina roller samt deras akademiska anknytning 

(Falkheimer, 2012). Denna forskning blir relevant i förhållande till kartläggningen av vilka 

roller som får uttala sig i texter om Järvaområdet, förorter och invandrare.  

 

År 2004 studerade statsvetaren Kristina Boréus offentliga diskurser över bland andra 

”invandrarna” för att identifiera diskriminering i tal och skrift. Boréus identifierade fyra typer 

diskursiv diskriminering som enskilt innebär ett missgynnande av individer eller grupper som 

blir föremål för särbehandling, med en särskild utsatthet om de fyra typerna upprepades och 

sammanslogs. Dessa typer, som användes av Brune (SOU 2006:21, s. 92) kan radas upp som 

utestängande från diskursen, negativ framställning, diskriminerande objektifiering och/eller 

förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar som normaliserar negativ särbehandling. 

I en analys kan synliggörandet av dessa fenomen konkretisera hur strukturell diskriminering 

kan ta form i text. 

 

Utestängande från diskursen definieras som när personer som kategoriserats på ett visst sätt 

inte kan eller får medverka i frågor som är relevanta för dem. Ett osynliggörande från 

medierna är ett tecken på gruppernas maktlöshet samtidigt som det förstärker den (s. 92).  

 

Negativ framställning handlar om till synes neutrala beskrivningar som i själva verket 

egentligen kan frånta individen eller gruppen mänsklighet. Ett exempel är ord som invandrare 

eller flyktingar, ord som blir diskriminerande när de används för generellt och obalanserat. 

Studier har visat att invandrare och flyktingar ofta är passiva i nyhetsrubriker i förhållande till 

svenska aktörer. Detta kan ge budskap om bristande kompetens eller handlingskraft. 
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När det handlar om diskriminerande objektifiering utgår gruppen från en position som själv är 

opåverkad av de önskemål, tankar och känslor de beskrivna personerna själva har och gör.  

 

Förslag till negativ särbehandling eller beskrivningar som normaliserar negativ 

särbehandling kan i nyhetsmedier handla om bristen på att synliggöra till exempel invandrare 

eller andra grupper, eller genom att förenkla svåra skeenden med typexempel som blir mer 

stereotypa än verklighetsbeskrivande (Brune, 2006:21; Boréus, 2005). 

 

Tidigare studier inom representation i socialt utsatta områden som Järvaområdet visar att en 

exotifierande skildring av dessa områden samt invånarna där förekommer, främst i 

kommersiella medier. Dessa studier kan däremot ha några år på nacken. Denna studie bidrar 

till en uppdaterad förståelse kring hur medier som ska ses på som helt neutrala och oberoende 

i samhället, som public service, gestaltar människor från förorter med hög invandrartäthet. En 

kvantitativ undersökning kring vilken typ av person som agerar källa i texten tillsammans 

med en mer detaljerad textanalys har inte gjorts i sammanhanget, vilket gör denna studie 

relevant i att dels se hur public service porträtterar förortsbefolkningen år 2017 när 

exotifierande gestaltningar av dess befolkning kritiserats under en lång period. Har det blivit 

bättre? Triangulering som metod är också något som hoppas särskilja denna studie från 

tidigare. 

 

 

METOD 

I valet av metoder har jag utgått från vilka metoder som bäst besvarar mina frågeställningar. 

Den kvantitativa innehållsanalysen valdes främst för att jag skulle ha en grunduppfattning 

kring hur artiklarna jag senare skulle göra en framinganalys på var uppbyggda. Att bygga den 

kvalitativa delen på egen insamlad data är för att öka reliabiliteten i en studie som kräver en 

väl genomföljd definition och begreppsapparat.  

 

Framinganalysen används ofta som teori, men går också att använda som metod för kvalitativ 

textanalys. Eftersom denna studie baseras på en uppfattning av samhället som postkolonial, 

samt journalistik som påverkas av medielogikens verktyg passade framinganalysen bättre in 
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som metod. Jag hade genom teorierna redan fått ett ramverk för inom vilken samhällskontext 

journalistiken producerades inom. Då passade framinganalys bättre in som metod för att se 

vilka slags gestaltningar som ägde rum inom själva texten och på ett vetenskapligt sätt kunna 

peka ut hur gestaltningarna sker genom de välanvända begrepp som framinganalysen ger.  

KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

För undersökningens kvantitativa del har jag tagit till mig av Åsa Nilssons metod för en 

kvantitativ innehållsanalys genom att först definiera urvalet, nödvändiga variabler och dess 

värden. Därefter konstrueras ett kodschema, som jag kodar utefter för att slutligen validera 

och analysera data (Nilsson, 2010, s. 127). 

Enligt Nilsson kan en kvantitativ innehållsanalys gå till på av två sätt beroende på hur man ser 

på innehållet. Det angreppssätt jag använder utgår från innehållet i medierna, snarare än 

versionen där medieproduktionens bakomliggande strukturer ligger bakom. Samtidigt krävs 

en viss kunskap i journalister som grupp för att förstå om det är ett postkolonialt vi och dom-

perspektiv som reproduceras. Angreppssättet använt för denna studie innebär att innehållet 

betraktas som en oberoende variabel snarare än en beroende, i syfte att belysa hur innehållet 

kan påverka individer och samhälle (Nilsson, 2010). 

  

FRAMINGANALYS 

Metoden som jag använt för att tolka innehållet i artiklarna är framingteorin. Teorin om 

framing, eller gestaltning på svenska, har använts av bland andra Gaye Tuchman som tolkade 

begreppet frame som en fönsterram genom vilken mottagaren förstår världen. Vad som visas 

på andra sidan fönstret beror alltså hur journalisten och medier väljer (medvetet eller ej) att 

konstruera denna ram (Tuchman, 1978).  

 

Medan Tuchmans beskrivning redogör för vad en frame, eller ”gestaltning” på svenska, kan 

bestå av är Robert M. Entmans definition av metoden mer konkret vad gäller innehållet av 

gestaltningen: 

To frame is to select some aspects of aperceived reality and make them 

more salient in a communicating text, in such a way as to promote a 

particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, 

and/or treatment recommendation for the item described (Entman, 1993, 

s. 52) 
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Enligt Entman handlar framing mer om att definiera och gestalta ett problem snarare än att 

enbart uppmärksamma fönstret genom vilken journalisten visar verkligheten. Genom en 

framinganalys går det att se hur aktörerna beskrivs, som ett komplement till den kvantitativa 

studien i att se vilka aktörerna är. För att göra en framinganalys kommer jag att besvara 

forskningsfrågan gällande vilket sätt personerna i artiklarna framställs och hur de gestaltas 

utifrån vilken roll de spelar i artikeln.  

 

Gestaltningar definierar problem, det vill säga bestämmer vad en aktör gör till vilket pris och 

vilken fördel, ofta mätt i kulturella värderingar. Gestaltningar diagnostiserar orsaker, 

identifierar faktorerna som skapar problemet, gör moraliska utvärderingar av aktörerna, samt 

föreslår lösningar – alltså erbjuder och rättfärdigar behandlingar för det formulerade 

problemet och förutsäger dess eventuella effekt (Entman, 1993, s. 52). En mening kan 

innehålla flera av dessa gestaltande funktioner fast det i många fall kan förekomma meningar 

som inte innehåller någon gestaltning. Dessa sätt att se på en text kommer jag att rada upp och 

dela in mitt utvalda material i för att synliggöra var i texten och hur gestaltningarna skapas.  

 

Frågor jag ställer till texten blir: Vad är problemet, på vilket sätt definieras det? Vilka faktorer 

framgår som orsakerna till problemet? Hur gestaltas aktörerna i texten, samt vilka lösningar 

föreslås i texten?  

 

Ramen, eller gestaltningen, kan även äga rum på fyra delar av den kommunikativa processen. 

Källan, eller uppgiftslämnaren gör medvetna eller omedvetna ställningstaganden enligt sin en 

verklighetsuppfattning eller utgångspunkt. Texten innehåller gestaltningar genom val av ord, 

fakta, perspektiv, källor och betoningar (Strömbäck, 2014b, s. 115). Dessa val påverkar i sin 

tur mottagarens slutsatser medan kulturen är vad som bildas av vanligt förekommande 

gestaltningar av ett fenomen (Entman, 1993, s. 52). Jag har analyserat mitt material genom att 

kolla på vilka källor som används, det vill säga vilka aktörer som får komma till tals i texten. 

Jag har därefter synat texten för att se vilka ordval och perspektiv som förekommer, samt 

vilken fakta som nämns i förhållande till annan information som kunnat vara relevant men 

som inte framträder. Kulturen analyseras sen i diskussionsdelen där jag resonerar hur 

artiklarna stämmer överens med den postkoloniala teorin. 
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Framinganalysen kommer gå till genom att jag lyfter frågan: Vilka delar av texten påverkar 

läsarens uppfattning av aktörerna i den? Denna fråga svarar jag på genom att konstatera vilka 

delar av texten som kunde formulerats på ett annorlunda sätt utan att vara faktamässigt fel? 

Genom att besvara dem kan jag analysera gestaltningarna som äger rum i texten och på så sätt 

svara på min andra forskningsfråga. För att besvara frågorna kommer också Hernes, Asps och  

Strömbäcks teorier om medielogiken kunna användas som begreppsapparat för att plocka ut 

vilka skildringar av verkligheten som görs. 

 

URVAL OCH MATERIAL 

Min första frågeställning, vilka som representeras i public service-journalistik om förorterna i 

Järvaområdet, är vad som ska besvaras genom den kvantitativa delen. Det som undersökts är 

textbaserade artiklar från SVT och SR om nämnda förorter, det vill säga Järvaområdet.  

Anledningen till att välja public service-medier är för att uppnå det Nilsson (2010, s.129) 

kallar effektorienterad urvalsprincip, då dessa medier har stor potential att påverka många 

människor och svarar på frågorna som ställs utifrån en mer övergripande samhällsnivå. För att 

min studie ska kunna bidra med en mer aktuell skildring av representationen valde jag att 

analysera de 15 första veckorna år 2017. Jag har också valt att enbart ha med texter från 

rikstäckande redaktioner i urvalet. Detta eftersom personer som bor i Stockholm kan ha en 

mer nyanserad bild av förorterna, samtidigt som just Järvaområdet och särskilt Rinkeby blivit 

omdebatterat landet över, där till och med upploppet som ägde rum under denna period togs 

upp i flera internationella medier. För att svara på frågan är de viktigaste variablerna de som 

handlar om artiklarnas aktörer och källor. Enligt Nilsson (2010, s.137) kan man då arbeta med 

variabelvärden som uttrycker funktion snarare än person, det vill säga enligt vilken roll de 

uttalar sig i (se till exempel variabel I och M i bilaga 1).  

 

För att använda Nilssons metod för kvantitativ innehållsanalys har jag använt Retrievers 

mediearkiv och sökt på västerförorter, vilket vill säga Tensta, Rinkeby, Husby, Kista och 

Akalla. Källorna som användes var Sveriges Televisions och Sveriges Radio rikstäckande 

nyhetsredaktioner. Ytterligare begränsningar av mitt urval har skett när vissa artiklar inte visat 

sig vara relevanta för ämnet. Jag bestämde mig för att antingen de enskilda förorterna i mina 

sökord, eller att ämnet förorter, generellt skulle vara artikelns huvudsakliga tema för att texten 

skulle omfattas av analysen. Personerna som datafördes var också tvungna att vara namngivna 
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i texten för att deras etnicitet skulle kunna antas. Om namnet inte uppgav en tydlig härkomst 

sökte jag efter dem på sociala medier. Om det ändå var svårt att definiera personens etnicitet 

genom namn och/eller bild kodade jag personens etnicitet som ”Oklart”. 

 

Av de kvantitativt analyserade texterna valde jag ut sju artiklar för att analysera närmare. 

Eftersom Trumps uttalanden och upproret i Rinkeby påverkade nyheterna som producerades 

om Järvaområdet och mitt kvantitativa urval bestod av 15 veckors innehåll valde jag att 

analysera den längsta artikeln från varannan vecka. Artiklarna som analyseras är alltså de 

längsta artiklarna från vecka 2, 4, 6, 8, 10, 12 och 14 år 2017.  

 

UTFÖRANDE 

En testvecka analyserades med en tidigare version av kodschemat som reviderades då jag 

upptäckte att flera nödvändiga variabler saknades. Efter det gick jag systematiskt igenom 

varje artikel från 1 januari 2017 till och med 16 april 2017 för att först se om de passade mitt 

urval. Sedan började kodandet av information som bland annat skribentens antagna kön och 

etnicitet, antal namngivna personer i texten och deras roll, kön och antagna etnicitet utifrån 

namn och utseende. Kodschemat som använts inkluderas som bilaga 1. 

 

Informationen jag fått ut av artiklarna har jag sen matat in i statistikprogrammet SPSS enligt 

kodschemat. Samtliga 83 artiklar som passade urvalskriterierna från 15-veckorsperioden 

analyserades. Variabeln med störst vikt för att besvara ovanstående forskningsfråga är 

antagen etnicitet för namngivna personer, samt vilken roll de namngivna personerna spelade i 

texten. Medan vissa variabler användes för att undersöka textens omfång och redaktionella 

förutsättningar inte är relevanta för forskningsfrågan, kan de däremot vara viktiga för att 

utesluta eventuella feltolkningar som är möjliga när enheterna som analyseras skiljer sig åt. 

Exempel på detta kan vara feltolkningar som sker om en kort notis från Sveriges Radio sätts i 

direkt jämförelse med en lång artikel från SVT Nyheter.  

 

I statistikprogrammet SPSS har jag skapat cirkeldiagram för att visa till vilken utsträckning de 

olika rollerna och etniciteterna figurerar i artiklarna. Jag har även gjort en så kallad ”cross-

tab”, där jag gjort olika diagram för varje roll en källa spelade i texten. Dessa har sen 
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markerats upp utifrån hur stor andel av varje roll som personerna av de olika etniciteterna 

spelat.  

 

För framinganalysen har fokus lagts på källor, gestaltandet av dem samt ordval. Därför har en 

bildanalys valts bort från studien. Där har jag grundligt läst texten för att sen besvara Entmans 

(1993) frågor om problemen och hur de definieras och dess orsaker, hur aktörerna gestaltas 

och vilka lösningar som föreslås.  

 

METODKRITIK 

Den kvantitativa innehållsanalysen kan tolkas som problematisk eftersom en kartläggning 

av etnicitet är avgörande för ett talande resultat. Eftersom mängden invandrare är något som 

utmärker förorterna från andra platser i landet tog jag beslutet att det var viktigt att ha med 

antagen etnicitet som variabel. Detta kan däremot ses som problematiskt eftersom jag 

bedömer personers etnicitet och ursprung genom att avgöra om deras namn inte låter svenska, 

och även döma människor utifrån deras utseende. Detta kan inte säkerställas helt eftersom 

ordet etnicitet kan ha olika definitioner. Ursprung skulle ha kunnat vara ett bättre begrepp, 

men här finns ett problem i att personer födda i Sverige kan ha föräldrar födda utomlands 

vilket påverkar hur även den svenskfödde uppfattas av samhället. Mörka pigment, annorlunda 

kultur och namn som skiljer sig från svenska namn kan påverka hur personerna betraktas 

(Hübinette, Rosales, Hörnfeldt, & Farahani, 2012, s. 15), vilket gör att denna variabel måste 

finnas med. Och eftersom samhället kan döma personer annorlunda utifrån deras hudfärg eller 

namn tog jag beslutet att även denna bedömning måste finnas med i min analys. Detta beslut 

kan styrkas med teorier om rasifiering, det vill säga att en individ tillskrivs rastillhörighet av 

omgivningen som i sin tur påverkar hur hen uppfattas av denna omgivning (Hübinette, 

Rosales, Hörnfeldt, & Farahani, 2012, s. 15). 

 

I Mediers känsla för kön (2015, s. 32) skriver medieforskaren Madeleine Kleberg att ”[…det 

är] dags att åter intensifiera och skärpa en ideologikritisk granskning av medier, som i 

skapandet av femininitet och maskulinitet blundar för maktförhållanden och förnekar 

skillnader vad avser klass, etnicitet, ras och sexualitet”. Samtidigt menar Kleberg att ”som 

man frågar får man svar” vad gäller studier där intersektionella faktorer står i centrum. En 

intersektionell forskare måste alltså vara medveten om att det är redan formulerade 

uppfattningar om maktstrukturer som påverkar hur materialet tolkas. I denna studie har en 



 

17 

 

föreställning kring en slags vit överhet enligt postkolonialismen varit bakgrundsteorin som 

använts. Skulle andra frågor ställas kring faktorer som klass eller kön varit huvudpunkten kan 

resultatet ha varit helt annorlunda. Den intersektionella analysen kräver ett resultat som i 

slutändan omfattar mer än summan av olika kategorier. Ett exempel är hur Crenshaw (1991, i 

Kleberg, Roosvall, Widestedt 2015, s. 46) menar att svarta kvinnor kan tolkas utifrån ett 

postkolonialt perspektiv på svarta människor och rasifiering, och ur ett genusperspektiv som 

kvinna. Sammanslaget blir däremot erfarenheten av att vara en svart kvinna mer än bara 

summan av att vara svart i en värld där vithet är normen, och att vara kvinna i en 

mansdominerad värld.  

 

Frågorna som ställts i denna studie är hur människor i förorter som präglas av lägre inkomster 

än rikssnittet samt med hög andel människor med invandrarbakgrund gestaltas i public 

service. Det är alltså viktigt att resultatet av studien ses på i relation till vilka frågor som 

ställts, vilket i detta fall handlar mycket om föreställd etnicitet utifrån vilket namn och vilken 

hudfärg personerna i texterna har (Kleberg, Roosvall, & Widestedt, 2015).  

 

Ännu ett problem som kommer med att som forskare koda etnicitet utifrån medieinnehåll är 

en risk att förstärka klyftor mellan ”invandrare” och ”etniskt svenska” personer. En person 

kan ha bott i Sverige i generationer men ha mörka pigment och ett namn som associeras med 

en till exempel arabisk kultur. Att då klassa personerna som från mellanöstern, snarare än 

svenskar är något som kan bidra till exotifieringen av människor. Journalistik och 

kommunikationsforskarna Margreth Lünenborg och Elfriede Fürsich (2014, s. 971) skriver 

att: ”[…] our work left us with the question if our research created and fixed an Other as 

much as the media did”.  

 

Detta är ett etiskt dilemma som varje forskare måste ta hänsyn till, men i slutändan har denna 

studie baserats på hur invandrare och personer med invandrarbakgrund ständigt klassas som 

just detta i till exempel brottsstatistik och skolundersökningar. Därför är min ståndpunkt i 

denna studie att det också måste finnas möjlighet att tilldela personer etnicitet utifrån vissa 

egenskaper eftersom dessa egenskaper är något som ständigt påverkar hur vi människor ser på 

vår omvärld. Utan möjligheten att vetenskapligt peka ut vilka som blir utsatta för rasifiering 

går det inte att se dess omfång, vilket leder till att problem med diskriminering och rasism inte 

uppmärksammas tillräckligt.  
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Enligt Nilsson (2015, s. 132) kan insamling av data från ett digitalt arkiv som just Retrievers 

Mediearkiv innebära ett bortfall, eftersom en del av materialet inte kan finnas med på grund 

av upphovsrättsliga skäl eller liknande. Eftersom denna studie inte påverkas av omfånget av 

artiklar, utan snarare vad och vilka de innehåller påverkas inte resultatet i denna studie 

avsevärt av eventuella bortfallet. 

 

Den kvalitativa textanalysen kräver en slags tolkning av materialet, vilket innebär att 

resultatet inte kan presenteras på ett helt och hållet objektivt sätt utan måste tolkas med hjälp 

av tidigare etablerade teorier. Ett resultat som skiljer sig från postkoloniala teorier om hur 

rasism reproduceras är möjlig, men detta resultat är inte mindre intressant eller relevant för 

det. Framinganalysen innebär att jag gör antaganden kring vilka påståenden och gestaltningar 

i texten som påverkar läsaren, samtidigt som jag spekulerar kring vilken slags information 

som möjligtvis har valts bort i produktionsstadiet av texten. Analysen kräver att jag resonerar 

kring dels hur texterna ser ut, men även hur de skulle kunnat se ut beroende på om skribenten 

tagit andra beslut vad gäller urval och ordval. Eftersom spekulationer om hur en text skulle 

kunnat se annorlunda ut inte går att bevisa sakligt är den kvalitativa textanalysen mer öppen 

för tolkningar, även om en väl fungerande teoriram gör att dessa påståenden ändå kan hållas 

på en vetenskaplig grund.  

 

Den subjektiva tolkningen i en kvalitativ analys kan motiveras med den hermeneutiska teorin 

som innebär att analytikern agerar som läsaren när hen analyserar och tolkar en text. 

Grundtanken ligger i att en text bara kan förstås i sin helhet, med läsarens förförståelse och 

därmed också samhällskontexten i baktankarna. Ingen läsare eller mediekonsument kommer 

till medierna som ett blankt blad, utan har både kunskap och värderingar med sig i bagaget. 

Hermeneutiken förutsätter alltså att alla har fördomar, vilket måste tas i akt under forskarens 

analyser (Bruhn Jensen, 2009, s. 38).    
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RESULTAT OCH ANALYS 

VEM SYNS I TEXTEN? 

 

Nedan följer resultatet av kodningen från studiens kvantitativa del, det vill säga 

innehållsanalysen över artiklar från de 15 första veckorna av år 2017. Skiljelinjen mellan 

aktiv och passiv civil är varför personen uttalade sig i artikeln, i rollen av en engagerad 

samhällsmedborgare som själv tar upp frågor hen tycker är viktiga, eller om den enbart befann 

sig ”på plats” och medverkar i artikeln för den sakens skull. En yrkesutövare eller relevant 

personlighet kan vara en författare som skrivit om området, en sjuksköterska eller en känd 

person med ursprung därifrån som får uttala sig.  
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Figur 2.1 

 

Majoriteten av de som uttalar sig om förorterna i nordvästra Stockholm på SVT och SR är 

myndighetspersoner, yrkesutövare eller personer som uttalar sig i kraft av sin profession, och 

politiker enligt figur 2.1. Den minsta gruppen är civila, även om man slår ihop grupperna 

Aktiv och Passiv civil när man läser diagrammet nedan. De andra kategorierna uttalar sig om 

artikelns innehåll på ett perspektiv som kommer från myndigheter, politiker eller profession.  

Detta stärker Brunes resultat från 2006 (Den dagliga dosen. Diskriminering i Nyheterna och 

Bladet, 2006:21, s. 118) – att bilden av det mångetniska samhället har sitt ursprung i polisiär 

verksamhet. 
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Figur 2.2 

 

Figur 2.2 visar antagen etnicitet bland alla namngivna personer i texterna. Den tydliga 

majoriteten av vilka som kommer till tals är alltså skandinaver, följt av européer. Kategorin 

Vit utomeuropeisk räknar personer som inte nödvändigtvis rasifieras av postkoloniala skäl, 

främst nordamerikaner i denna studie. Av denna studie kan det alltså konstateras att vita 

myndighetspersoner är överrepresenterade i public service texter om Järvaområdet. Jämfört 

med demografin av de som bor där i området kan en skevhet i representationen utläsas.  

 

Enligt Boréus typologi om diskursiv diskriminering är utestängande från diskursen ett 

osynliggörande från medierna. Gruppen (i detta fall invandrare eller personer med 

utomeuropeisk bakgrund) får inte medverka i frågor som är relevanta för dem. Detta kan både 

förstärka och bevisa en maktlöshet inom gruppen (Boréus, 2005). 
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Figur 2.3 

 

 

Figur 2.3 visar antagen etnicitet på de namngivna källorna utifrån vilken roll de spelar i 

texten. Personer med västerländskt ursprung är tydligt överrepresenterade när det kommer till 

roller som politiker, myndighetspersoner och yrkesutövare. De olika civila rollerna, aktiva 

och passiva i texten, är mer jämna med en viss majoritet med afrikanskt ursprung.  

 

Återigen visar diagrammet ett exempel på ett utestängande från diskursen och en negativ 

särbehandling (Boréus, 2005). Vita människor visas upp som myndighetspersoner eller 

politiker, det vill säga personer med en viss makt som dessutom ges tolkningsföreträde att 

uttala sig om förorter och invandrarbefolkning. De rasifierade figurerar bara i lika stor 

utsträckning när de intar rollen som civila, det vill säga boende i dessa socioekonomiskt svaga 

områden. Dessa får sin talan förd av myndighetspersoner eller politiker. 
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Nästan två tredjedelar – det vill säga 113 personer av de som uttalar sig – var dessutom män, 

medan 39 personer är kvinnor. Det sammanlagda antalet namngivna personer i artiklarna var 

153 personer, varav en persons könstillhörighet inte varit tillräckligt säker för att fastställas 

genom att titta på namn och/eller bild.  

 

Sammanfattningsvis går det att säga att journalistik om Järvaområdet inte tar boende i akt 

utan låter dagordningen styras av myndighetspersoner.  

 

Enligt Brune (2005, s. 93) består nyheternas stereotypisering i upprepningen av tematik och 

rollfördelning som upprätthåller skillnader mellan kulturer. Rollfördelningen i detta 

undersökningsmaterial visar att det är västerländska män som uttalar sig i den myndighets- 

eller politikerroll som förekommer mest i nyheterna om förorter. De postkoloniala idéerna om 

en underutvecklad invandrare skildras i hur invånarnas talan förs av denne vite 

högstatusmannen, snarare än de själva. Ett uteslutande från diskursen sker i dessa fall, enligt 

Boréus typologi om diskursiv diskriminering (Brune, 2005, s.93; Boréus, 2005).  
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HUR GESTALTAS AKTÖRERNA? 

Under detta avsnitt utförs framinganalys på de sju utvalda artiklarna från det kvantitativa 

urvalet. Texterna är indelade efter frågorna Entman (1993) formulerade för metoden att lyfta 

fram en texts gestaltningar och ramverk: Vad är problemet, på vilket sätt definieras det? Vilka 

faktorer framgår som orsakerna till problemet? Hur gestaltas aktörerna i texten, samt vilka 

lösningar föreslås i texten? 

 

Text 1: Samir dömdes för mord – friades 30 år senare.  

 

Publicerad 11/1 2017, skriven av Linda Asmar på SVT Nyheter. Artikeln handlar om Samir 

Sabri, som erkände ett mord på sin styvmor när han var 15 år. Egentligen var det hans pappa 

som begått mordet, men av rädsla för hans fader tog Samir alltså på sig skulden. Samir 

dömdes till rättspsykiatrisk vård, men tog tillbaka sitt erkännande efter 1,5 år. Det ledde inte 

till en frigivning, så istället hämnades Samir på samhället genom att inleda en 20 år lång 

kriminell karriär med rån och narkotikabrott. Nu, 30 år efter mordet, har Samir blivit 

rentvådd. Artikeln följer honom nära känslomässigt, berättar hur hans historia spridits till 

assyrisk-syrianska hem runt om i Sverige, hur han förlät sin far på hans dödsbädd, och hur 

han nu arbetar med ungdomar för att ge dem en bättre chans i livet. 

 

Vad är problemet, på vilket sätt definieras det?  

Textens problem är att Samir Sabri i 30 år har varit beskylld för ett mord han inte begått, 

något som fått honom att ”hämnas” på samhället med annan kriminalitet. Det definieras 

däremot inte förrän senare i texten. Rubrik och ingress uppger bara att han frias 30 år efter att 

han dömts för det brutala mordet på sin styvmamma. Inte förrän senare i texten står det tydligt 

att Samir är oskyldig. Hans livsöde har berott på sin fars våldsamma beteende och den dåliga 

utredningen att hans fall fick. Enligt Entman (1993) får element i en text olika stor betydelse 

beroende på var i texten de placeras. Att skribenten valt att tydliggöra Samirs oskuld en bit in 

i texten kan ses som ett stilistiskt grepp för att behålla läsarens nyfikenhet. Detta är en tydlig 

metod för att dramatisera förloppet, enligt Strömbäcks (2015) teorier om hur artiklar anpassas 

för att bli mer attraktiva för publiken enligt medielogiken. Samtidigt innebär det en 

fördröjning i att låta läsaren veta att Samir i själva verket är helt oskyldig.  

 

Vilka faktorer framgår som orsakerna till problemet?  
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Den misskötta utredningen nämns inte som faktor förrän i mitten av texten, då genom 

information som polischefen Eric Rönnegård sagt till Aftonbladet. Detta formuleras på 

följande sätt i brödtexten: ”Mordutredningen lades ner efter bara några veckor. Och när 

domen kom så bestod den av bara fem sidor. Enligt uppgifter var det en oerfaren 

brottsutredare som fick ärendet på sitt mord. Den viktigaste förklaringen är att statsminister 

Olof Palme hade mördats bara tre månader tidigare. Något som troligtvis påverkade 

utredningen av mordet i Tensta.” 

 

Rönnegård beskriver också den polisernas situation under tiden efter Palme-mordet som ”rena 

vilda västern”. Begreppet ”Vilda västern” används ibland som en metafor för Järvaområdet, 

som ligger i nordvästra Stockholm. Rönnegårds sätt att använda ordet handlar inte om 

området, men vilda västern är något som läsaren kan koppla till tanken på den laglösa tiden 

och platsen som begreppet uppkom i – egenskaper som kan kopplas ihop med den 

postkoloniala synen på förorten som en plats där kriminaliteten styr och utvecklingen ligger 

långt bak i tiden (Ericsson, Molina, & Ristilammi, 2000). Beslutet att ha med detta citat stärks 

av medielogikens berättartekniker (Strömbäck, 2015). 

 

Hur gestaltas aktörerna i texten? 

Ramen som presenteras i början gestaltar en möjligtvis skyldig Samir, genom att inte välja att 

presentera fullständiga fakta utan först dramatisera förloppet och applicera en tillspetsning på 

skeendet. ”Fönstret” genom vilken läsaren får ta del av Samir visar en del av honom som 

känner skuld och som resonerar kring om styvmodern kunde ha varit vid liv om han agerat 

snabbare. Samtidigt är det tydligt för läsaren att Samir var ett barn när händelsen inträffade, 

vilket inte presenterar honom som skurken i dramat trots hans upplevda skuld. Även Samirs 

kriminella förflutna gestaltas som samhällets fel – de hade ju dömt honom för ett mord han 

inte begått. Mer detaljer kring vad han gjorde under sin kriminella tid framgår inte. Mer 

information om detta hade, beroende på vilka brott han begått, kunnat framställa honom som 

mindre oskyldig. Samir, som bara nämns med sitt förnamn i flera delar av artikeln, uttrycker 

sina känslor i stora delar av artikeln. Detta påverkar också gestaltningen av honom som en 

oskyldig man som läsaren ska sympatisera med. Berättartekniken är delvis förenkling, men 

utformandet av när läsaren får veta varför Samir var anklagad i 30 år passar även in på teorin 

om intensifiering som metod att locka läsare till texten (Asp, 1986). 
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I artikeln är det också tydligt att detta är något som hänt i det svenska samhällets periferi. I 

stycket som presenterar Samirs advokat, Sargon de Basso, nämns det att ”ryktet om den 

oskyldiga pojken spreds” bland de assyrisk-syrianska landsmännen. Sargon de Basso antas 

också tillhöra denna grupp, eftersom han hörde talas om detta rykte när han var nio år 

gammal: ”Djugeltrummorna gick och ordet och ryktet på gatan var uteslutande ett och 

detsamma, nämligen att det var pappan som var gärningsman och att Samir var högst 

oskyldig. Att det var ett barn som hade farit oerhört illa och ett rättssamhälle som har varit 

helt blint inför den verklighet som han har utsatts för.” 

 

De Basso framstår som en sympatisk person med ett högstatusarbete som advokat. I hans citat 

används däremot ord som kan kopplas till en slags exotifiering av den egna etniciteten och 

händelserna. ”Djungeltrummorna” och ”Ryktet på gatan” förstärker känslan läsaren får av att 

händelsen inte ägt rum i det klassiskt svenska samhället utan en plats där djungeltrumman slås 

och rykten sprids via ordet på gatan. Beskrivningar som kopplar ihop förorter med exotiska 

platser och ”ociviliserade” stammar har förekommit i medier ända sen 70-talet (Dahlstedt, 

2005). 

 

Trots att artikeln gestaltar Samir Sabri som oskyldig så skuldbeläggs han delvis genom valet 

att ha med ett citat i slutet av artikeln som handlar om hur han jobbar med utsatta ungdomar 

idag: ”Jag kan möta dem på samma nivå, jag vet vad de går igenom. Många är påtända då de 

inte vågar känna sin smärta men då brukar jag säga att det första steget är att bli drogfri. 

Sedan gäller det att tro på att man kan göra en förändring, se på mig, jag har gjort det.” 

 

Att en förändring hos Samir ska ha skett kan få läsaren att tro att han haft en viss skuld av vad 

som har hänt. Det är däremot oklart om denna förändring handlar om den kriminella bana han 

inledde efter han dömts. Eftersom artikelns ramverk inte har med mer information om denna 

del av hans liv går det inte att avgöra vad förändringen ska ha syftat på: Är han eller är han 

inte ett offer i texten? Detta påverkas väldigt mycket av beslutet att förenkla gestaltningen av 

Samir Sabris kriminella bakgrund. Samirs pappa bekände sin skuld och bad om ursäkt på sin 

dödsbädd. Att han varit våldsam och hotfull mot barnen är vad som fick Samir att ta på sig 

skulden. Trots det valde Samir att förlåta honom innan han dog, vilket förstärker bilden av 

honom som en god människa. 
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Vilka lösningar föreslås i texten och vilket resultat kan lösningen ge? 

Trots att artikeln skuldbelägger rättsväsendet som agerat slarvigt i denna utredning tycks det 

inte finnas någon lösning för det idag. Artikeln är publicerad under nyhetsfliken, men den 

enda nyheten är att en bok om fallet snart släpps. Att Palme-utredningen tog många polisiära 

resurser under perioden Samir dömdes är inte något som kan lösas i efterhand. Däremot är det 

en fingerpekning åt hur fel det kan gå när polisens och rättsväsendets resurser begränsas, 

vilket är ett återkommande tema i det inhämtade materialet. Även Samirs uttalande om att 

visa utsatta ungdomar med kriminella förflutna att förändring kan ske är en potentiell lösning 

till problemet med kriminella ungdomar. Däremot är det inte artikelns huvudsakliga 

problemformulering. 

 

Text 2: Synliga poliser ger resultat  

 

Publicerad 23/1 2017, skriven av Rasmus Ejneberg och Moa Ferm på SVT Nyheter. Artikeln 

handlar om att antalet anmälningar om våld i offentlig miljö gått ner 62,5 procent i Tensta, 

jämfört med samma period 2015. Namngiven aktör i texten är Christoffer Bohman, polis som 

ansvarar för satsningen lokalt. Han är vit med svenskklingande namn.  

 

Vad är problemet, på vilket sätt definieras det?  

Problemet är att polisens insatser tidigare varit för kortsiktiga och att Tensta gestaltas som ett 

område som bör ”fixas” med mer rättsinstanser. Det definieras med ord som att polisen funnit 

”receptet”. Ett recept är något som behövs för att bota något som är sjukt, det vill säga 

brottsligheten i de utsatta områdena.  

 

Ingressens första rad är ”polisen verkar ha funnit receptet för att minska brottsligheten i 

utsatta områden.” Detta sätter tonen för artikeln som är en positiv skildring av polisens arbete 

och utvecklingen i Tensta. Bohman verkar genom citaten som valts ut som en insatt och 

kompetent myndighetskälla. Meningen ”Polisen själv menar att det beror på att fler poliser 

syns ute på gatorna” låter myndigheten själv utlåta sig positivt om sitt arbete, samtidigt som 

meningen formulerats på ett sätt som får läsaren att förstå att det är deras egen version. Ord 

som används av Bohman är däremot mer tvetydiga och ger ett luddigt begrepp om vad det är 

som faktiskt skett: ”sedan när vi lämnat platsen så har problematiken återuppstått” säger 

Bohman, när han pratar om hur metoden med längre och tydligare inriktade polisinsatser 
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verkar fungera bättre än de tidigare, mer kortsiktiga. Vad problematiken syftas på är däremot 

oklart. Läsaren antas applicera fakta i en redan formulerad uppfattning om att det finns en 

problematik i området som måste åtgärdas. Detta följer Strömbäcks (2015) formulering om 

konsonans i nyhetsvärderingen: ”… ju mer en händelse ligger i linje med och överensstämmer 

med de förväntningar som finns kring sådant som kan komma att ske och kring vad som utgör 

nyheter, desto större är sannolikheten att händelsen ska bli en nyhet” (Strömbäck, 2015, s. 

157). 

 

Vilka faktorer framgår som orsakerna till problemet? 

Den främsta orsaken till kriminaliteten är droghandeln, som enligt Bohman är ”en grogrund 

till många andra problem”. Dessa andra problem definieras inte ordagrant i texten, men 

läsarens förförståelse av tidigare rapportering av Tensta tycks peka mot att andra problem är 

våldsbrott och annan kriminalitet som narkotikahandeln kan främja. Polisen framgår också 

som självkritisk till viss del – i att deras otillräckliga närvaro i området inte varit tillräcklig 

förr. 

 

Hur gestaltas aktörerna i texten? 

Den enda namngivna personen i texten representerar polismyndigheten. Som tidigare nämnt 

är personen i fråga självkritisk mot tidigare insatser, men nu positiv mot att den nya metoden 

som Christoffer Bohman ansvarar för är effektiv. Polisen framstår som kompetent i att lösa 

problemen, men deras syn på problemen kommer från ett utanför-perspektiv. Det är inte 

personer som Bohman som påverkas av insatserna. Det är de laglydiga invånarna i Tensta 

som påverkas av en ökad polisiära närvaro, samt de kriminella som nu kommer att motarbetas 

av den mer kompetenta poliskåren.  

 

En viss oro över stenkastning och våld mot polisnärvaron visas när Bohman pratar om att den 

uniformerade personalen är redo att bemöta narkotikahandeln. De tycks ha förbättrat sina 

kunskaper och nu vara stärkta i sin yrkesroll. 

 

Vilka lösningar föreslås i texten och vilket resultat kan lösningen ge?  

Lösningarna är de redan påbörjade satsningarna som innebär ökad polisnärvaro, tydligare 

åtgärder mot kriminaliteten – och främst droghandeln, samt att polisen varit fler i antal än de 

kriminella: ”Ett sjysst bemötande är otroligt viktigt och de personer vi väljer att kontrollera 
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ska vi ha fog för att stoppa. Vi har fokuserat på de individer som säljer narkotika och innehar 

den” säger Bohman efter att artikeln nämner att polisen fått kritik efter att ha stoppat för 

många personer och bett dem lämna urinprov. Detta uttalande kan få läsaren att fundera på 

hur polisen stoppat personer tidigare, ifall de varit osjyssta och stoppat personer de inte haft 

fog för vill säga. Resultatet av ett ”sjysst bemötande” som leder till fler arresteringar av 

kriminella, och mindre störningar i vardagen för de oskyldiga kan öka tilliten till rättsväsendet 

i området. Lösningen ska enligt Bohman ge en ökad trygghet i Tensta, något som antagligen 

ses på som något positivt av och för de flesta i samhället. 

 

Text 3: Dödligt våld kvar på hög nivå 

 

Publicerad 6/2 2017, skriven av Maria Blomquist på Sveriges Radio. Namngivna aktörer i 

texten är kriminologen Mikael Rying från polisens Nationella operativa avdelning (NOA), 

som ensam uttalar sig om problemet. Artikeln handlar om dödligt våld i Sverige generellt, 

men bildsätts med en arkivbild på två piketpoliser, tagen efter att två personer sköts ihjäl i 

Rinkeby i december 2016 – vilket framgår av bildtexten.  

 

Vad är problemet, på vilket sätt definieras det?  

Problemet syns tydligt i rubriken och ingressen redan från början, nämligen att det dödliga 

våldet i Sverige fortsätter att ligga på en hög nivå. 

Rying nämner också en att mer utbildad personal i poliskåren behövs för att kunna reda ut 

dessa fall. Det dödliga våldet som problem presenteras i form av ren fakta, siffror från en 

preliminär sammanställning som gjorts vid NOA av just Mikael Rying. Ett problem som 

nämns i artikeln är att polisanmälda mord, dråp och dödlig misshandel senare visar sig ha en 

annan förklaring än just dödligt våld. Denna förklaring definieras inte vidare utan artikeln 

fortsätter med att beskriva ökningen av dödsskjutningar i kriminella miljöer och gängrelaterat 

våld.  

 

Vilka faktorer framgår som orsakerna till problemet?  

Problemet med att många brott förblir ouppklarade förklaras delvis på bristen på kompetent 

personal vid utredningarna. Ouppklarade skjutningar i kriminella miljöer som ”exploderat” i 

antal de senaste åren beror enligt Rying även på att de ofta sker utomhus med svagare 
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koppling mellan offer och förövare, samt att vittnen inte vill eller vågar berätta vad de som 

har hänt.  

 

Hur gestaltas aktörerna i texten? 

Mikael Rying framstår som en allvetande källa – all information i texten kommer från honom. 

Samtidigt kommer han från en myndighet med stort ansvar och insikt i problematiken som 

formuleras. Gestaltningen av Rying som expertkälla är något som inte ifrågasätts. Enligt 

Häger (2014, s. 185) och de pressetiska reglerna (Pressens opinionsnämnd, 2017) ska 

journalister prata med flera oberoende källor för att höra båda sidor vid en händelse av 

nyhetsvärde. Ett kontinuerligt misslyckande av en rättvis representation skulle kunna bidra till 

klyftan i samhället, där en vit myndighetsperson är den enda som uttalar sig om vad som ses 

som ett problem. I detta fall blir detta däremot inte problematiskt eftersom problemet som 

framgår inte är bestämt till en särskild plats eller grupp människor, förutom förövare som bör 

gestaltas som av ondo eftersom de i själva verket är ansvariga för dödligt våld. 

 

Vilka lösningar föreslås i texten och vilket resultat kan lösningen ge? 

Att kunna utreda dessa brott till fullo är en lösning som kan ske genom ökade resurser och fler 

poliser bland utredarna, enligt Rying. Ett misslyckande av detta skapar en känsla av otrygghet 

bland många människor, säger Rying. Den föreslagna lösningen som leder till fler uppklarade 

fall kan därför antas öka känslan av trygghet enligt Ryings spekulationer. 

 

Text 4: Hälsans vårdcentral användes felaktigt som slagträ 

 

Publicerad 22/2 2017, skriven av Kristina Lagerström och Johan Zachrisson Winberg på SVT 

Nyheter. Artikeln följer upp en utredning om vinstbegränsning i välfärden som Ilmar Reepalu 

presenterade i november 2016. Utredningen har fått Svenskt Näringsliv att mobilisera 

företagare för att protestera mot förslaget, men när ”man” förmått företagare att räkna på hur 

förslaget påverkar deras verksamheter har det uppdagats att siffrorna som angivits bara ger en 

del av bilden. Hälsans Vårdcentral i Tensta används som case i artikeln för att visa hur 

företagare kan drabbas av förslagets konsekvenser. 

 

Vad är problemet, på vilket sätt definieras det?  
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Problemet är att kritiken mot utredningen om vinstbegränsning i välfärden inte använt 

korrekta eller fullständiga siffror för att visa på vilka effekter förslaget om vinsttak kan ge 

företagare.  Branschorganisationen Vårdföretagarna har använt Hälsans Vårdcentral i Tensta 

som räkneexempel för hur förslaget kan drabba företagare, men med felaktiga siffror. Att 

SVT som redaktion är synliga i texten med anföringen ”Vi vände oss till 

branschorganisationen Vårdföretagarna…” ger intrycket att flera organisationer har kritiserat 

förslaget, men att SVT valt att låta Vårdföretagarna uttala sig i artikeln. Vårdtagarna använde 

Hälsans Vårdcentral i Tensta som exempel på hur ett företag kan missgynnas av ett vinsttak. 

När SVT sen låter vårdcentralens grundare och delägare komma till tals visas det att siffrorna 

som Vårdtagarna gett inte stämmer överens med verkligheten.  

 

Vilka faktorer framgår som orsakerna till problemet?   

Just nystartade företag är de som enligt artikeln skulle drabbas mest av ett vinsttak, eftersom 

det är vanligt att gå med förlust i början men att de pengarna kan tjänas in senare. 

Utredningen kom däremot fram till att nya företag får kompensera för förluster tidigare år 

genom att ta ut en högre vinst inom de närmaste tre åren. Detta faktum har inte tagits med i 

Vårdtagarnas uträkning. Vårdtagarna menar att företaget inte skulle kunna tjäna in pengarna 

som investerats, fastän det är felaktigt. 

 

Hur gestaltas aktörerna i texten? 

Sjuksköterskan Snezana Rosengren grundade företaget och driver det tillsammans med 

läkaren Karima Djoumi. Båda kvinnorna har icke-skandinaviskt ursprung. Att utländska 

kvinnor finns representerade i public services rapportering som välutbildade entreprenörer i 

Tensta är relativt ovanligt enligt resultatet av den kvantitativa studien som genomförts.  

Vårdföretagarna representeras som hel organisation när de får uttala sig om beräkningarna. 

Organisationen gestaltas som defensiv, som om de försvarar sig mot ett fel som SVT anklagar 

dem för. Detta genom formuleringar som ”Men då SVT Nyheter invände mot beräkningarna 

blev svaret”. Orden Men och Blev får det att verka som om ett annat svar egentligen hade 

varit mer passande, Men det blev detta svar som SVT fick ut av dem. Senare står det även: 

”Och Vårdföretagarna försvarar fortfarande …”, som om det är anmärkningsvärt att de 

fortfarande försvarar sin sak.  
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Vårdtagarnas presschef Anders Manell försvarar sig genom att säga att Hälsans vårdcentral i 

Tensta var ett räkneexempel som kanske inte stämmer exakt med siffrorna. Genom att citera 

honom när han säger att de inte räknat bakåt och att det kanske kan ”diffa på några tusen 

kronor” gestaltar journalisterna honom som slarvig i sina uträkningar. Han verkar också 

arrogant inför pengar, ”diffa på några tusen kronor”, är en underdrift enligt beräkningarna 

som SVT presenterat tidigare i texten – där det framstår att det rör sig om betydligt större 

belopp. 

 

Ännu en aktör som nämns i texten är Kunskapsskolans ägare Peje Emilsson som skrivit en 

debattartikel om hur välfärdsutredningen hotar hela näringslivet. I artikeln hade även han 

använt vårdcentralen i Tensta som exempel, även om det nu uppdagats att siffrorna som 

angetts inte stämmer. Han framstår som oinsatt i debatten, men ändå tydligt vinklad, eftersom 

hans epitet i texten är ”Kunskapsskolans ägare” – alltså någon vars ekonomi påverkas av 

förslaget, även om inte vårdcentralen i Tensta påverkas nämnvärt.  

 

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Riksorganisationen för Idéburen Vård och 

Omsorg citeras med att säga att 27 av organisationens 61 medlemmar skulle drabbas. Stycket 

som följer det uttalandet dementerar att någon vet hur många som skulle drabbas, något som 

får henne att framstå som någon som någon som sprider felaktiga fakta samtidigt som hon är 

partisk, likt Peje Emilsson och Vårdföretagarna. Artikeln avslutas med att beskriva hur 

Hamilton inte tycker eventuella skillnader i utfall spelar så stor roll, utan att hon vill att hela 

förslaget om vinstbegränsning ska skrotas. ”Svenskt Näringsliv tycker inte heller att det spelar 

så stor roll om alla siffror i deras kampanj mot vinstbegränsningsförslaget stämmer” avslutar 

artikeln.  

 

Denna text skiljer sig alltså från övriga artiklar enligt tidigare presenterade siffror, eftersom de 

utländska kvinnorna gestaltas som utbildade och i god dager, medan de svenska aktörerna 

hela tiden motbevisas tillsammans med ord som ställer dem mot väggen. De framstår som 

desinformatörer utan förankring i sina uttalanden i textens sista del.  

 

Vilka lösningar föreslås i texten och vilket resultat kan lösningen ge? 

Textens lösning tycks vara att branschorganisationer och Svenskt Näringsliv inte ska 

kampanja mot förslaget av vinsttak i välfärden eftersom deras uppgifter inte stämmer. 
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Resultatet av en text som svartmålar motståndarnas argument mot förslaget kan bli en 

reaktion i opinionen. Om information som spridits om hur företag påverkas negativt av 

vinsttak i välfärden visat sig vara felaktig kan argumenten för ett eventuellt vinsttak verka mer 

trovärdigt. Resultatet kan ur ett stort perspektiv bli en ändrad politik vad gäller privata 

ägandet av välfärden. Varken lösningen eller resultatet presenteras direkt i texten av SVT, 

men är en möjlig effekt av ramen som presenteras där enbart motståndarnas argument 

granskas.  

  

Text 5: Polisen: Tolv gängkrig rasar i Stockholm 

 

Publicerad 9/3 2017, skriven av Andreas Liebermann på SVT Nyheter. Texten utgår från 

polisens uppgifter att det pågår tolv gängkonflikter mellan olika kriminella grupperingar i 

Stockholm, sex av dem i södra delar av staden och sex av dem i norra. Efter fem gängmord 

den senaste tiden vädjar polisen om mer resurser. 

 

Vad är problemet, på vilket sätt definieras det? 

Problemet är antalet mord och skjutningar det senaste året, och att de kopplas till 

gängkriminalitet. Ord som ”gängkrig” och ”rasar” förstärker det redan självklart negativa i en 

text som handlar om mord. Polisen målar upp ”en dyster bild” enligt artikelförfattaren. Ordet 

Krig och att ställa upp de sex konflikterna utifrån vilken del av staden de kommer ifrån skapar 

associationer till fullskaliga krig i världen, krig som många av invånarna i förorterna kan ha 

flytt ifrån. Det är tydlig polarisering mellan nord och syd, samt tillspetsning som sker i dessa 

ordval enligt Asps (1986) definitioner. Att det pågår en konflikt går att fastslå genom 

poliskällorna, men att använda ord som krig tycks vara ett sätt för journalisten att dramatisera 

händelsen enligt medielogiken (Strömbäck, Journalistikens nyhetsurval och 

nyhetsvärderingar, 2015, s. 162; Asp, 1986). 

 

Vilka faktorer framgår som orsakerna till problemet?  

Stockholmspolisen begär extra resurser från rikspolischefen och nationella operativa 

avdelningen, NOA. Polisens arbete belastas även av andra brott kopplade 

tillgängkriminaliteten, vilket får det låta som en resursfråga. I ett annat stycke står det att 

polisen avsatte extra resurser till utsatta området förra året, men dessa tycks alltså inte ha 

hjälpt. Tidigare i artikeln har områden betecknats som södra och norra Stockholm, men nu 
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görs det tydlig koppling till de utsatta områdena i förorterna. Projekt Mareld har fått extra 

resurserna för att verka i utsatta områdena. Polisen som leder projektet, Gunnar Appelgren, 

säger att god tillgång till vapen är förklaring till att ”gängkrigen skördar allt fler dödsoffer”. 

Våldsbrotten utförs enligt Appelgren av ”kränkta unga män med dålig impulskontroll och 

tillgång till vapen”. Många av dödsskjutningarna tros handla om misslyckade narkotikaaffärer 

och hämndaktioner. Även vapenhandlare på Balkan som förser gängen med vapen pekas ut 

som ansvariga för problemet. 

 

Hur gestaltas aktörerna i texten? 

Poliskommissarie Gunnar Appelgren leder projektet Mareld som bekämpar brottslighet i 

utsatta områden. Han och regionpolischef Ulf Johansson tycks ha snarlik gestaltning och roll i 

texten. De har också samma tankar kring problemen som nämns: Fler resurser till polisen är 

vad som behövs för att få dem att gripa gärningsmännen och stoppa nya skjutningar från att 

ske. Medan Johansson nämner poliser kompetenta för uppdraget som den resursen som ska 

sättas in är Appelgren delvis mer uppgiven i sin framtoning och nämner resursbristen mer 

generellt än konkret. De gestaltas med en allvarlig ton och deras kunskaper värderas högt i 

texten. I texten nämns att polisen har beslagtagit 17 Kalasjnikovs i södra Stockholm den 

senaste tiden. Detta får läsaren att tänka att polisen ändå utför ett gediget arbete, men att 

problemet med vapenhandeln och våldsdåden är för mycket för den poliskår vi har idag. 

Poliserna verkar kompetenta men uppgivna inför situationen, och tycks lägga sitt hopp på att 

NOA och rikspolischefen ska avsätta ytterligare resurser till dem. Detta som enda åtgärd 

presenteras i texten som något som kan bryta våldsspiralen.  

 

I slutet av artikeln nämns inrikesminister Anders Ygeman som efterlyst en skärpning av 

vapenlagarna som han hoppas är på plats innan årets slut. Det är den enda politiska åtgärden 

som nämns. Sammanfattningsvis är det alltså två vita män som företräder polismyndigheten 

och en politiker som kommer till tals om problematiken, men politikerns roll är inte så stor i 

texten.  

 

Vilka lösningar föreslås i texten och vilket resultat kan lösningen ge? 

Lösningarna kommer från polisens sida och är ytterliga resurser för polisen, med fler gripna 

gärningsmän och därmed också fler förhindrade skjutningar i framtiden. Resursen definieras 

av Johansson som extra spanare och utredare, det vill säga kompetenser för poliserna som 
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arbetar med frågan. Appelgren nämner bara resurser generellt. De extra resurserna ska inte gå 

till organiserad brottslighet generellt, utan till utsatta områden generellt. Det är alltså där 

problemet ligger enligt denna formulering. Ygeman föreslår en ändring i vapenlagarna, som 

han ”hoppas” ska träda igenom innan året är slut. En rimlig antagning är att Ygeman tänker 

att hårdare vapenlagar minskar antalet vapen på gatorna, men hur lagen ska se ut eller vad 

som står i vägen för att den ska träda i kraft tidigare är oklart i texten.  

 

Text 6: Hersi: ”Miljöpartiet utsatte mig för strukturell rasism” 

 

Publicerad 24/3 2017, skriven av Moa Ferm på SVT Nyheter. Artikeln handlar om att 

miljöpartiet utsatt sin före detta partikamrat och ordförande i Spånga-Tenstas stadsdelsnämnd, 

Awad Hersi (MP) för strukturell rasism. Detta ska ha skett när han tvingats avgå efter att 

klagomål kring att han utövat påtryckningar mot tjänstemän uppdagats, något som inte kunde 

bevisas i en utredning som gjordes efteråt. Andra afrosvenskar med bakgrund i miljöpartiet 

stöttar Hersi i hans anklagelser, medan miljöpartiet menar att Hersis sätt att utöva sin politik 

på är vad som tvingat honom avgå. 

 

Vad är problemet, på vilket sätt definieras det?  

Problemet är att Awad Hersi riktar kritik mot miljöpartiet, som han menar har tvingat honom 

att avgå på grund av hans hudfärg och ursprung. Hersis anklagelser om strukturell rasism 

framkommer redan i rubriken där han är citerad. 

 

Vilka faktorer framgår som orsakerna till problemet?  

Hersi anklagades för maktmissbruk när han satt som ordförande i Spånga-Tenstas 

stadsdelsnämnd. Tjänstemän vittnade om att han utövat påtryckningar i ärenden om 

försörjningsstöd, vilket ledde till skarp kritik från bland andra miljöpartiet. Hersi menar i ett 

pratminus att ”de ville ha bort honom, hur som helst”. Hersi menar att diskriminering från 

miljöpartiet pågått länge, och att en ”rensning av kritiska röster” skett. De flesta som ”rensats” 

är inte människor som anses tillhöra normen, menar han också.  

 

Flera personer som lämnat partiet, vissa av dem ”gröna afrosvenskar”, har pratat med SVT 

och sagt att miljöpartiet förändrats enormt och inte längre är ett öppet parti. ”Icke-europeeiska 

motarbetas och petas ut” säger en anonym f.d. miljöpartist. 
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När miljöpartiet själva får komma till tals, i slutet av texten, menar de att bristande förtroende 

för Hersi som politiker låg bakom hans avgång, och att anklagelser om strukturell rasism är 

något de ser allvarligt på. 

 

Hur gestaltas aktörerna i texten? 

Hersi får först komma med sina anklagelser om den strukturella rasismen han anses ha 

drabbats av. I mitten av texten presenteras en utredning om anklagelserna. Utredningen 

kritiserade honom för att han lagt sig i tjänstemännens arbete för mycket, men kunde inte 

bevisa att några kontakter Hersi tagit med förvaltningen bidragit till att några beslut ändrats. 

Här är ordvalen intressanta, eftersom Hersi inte rentvås enligt denna formulering, utan det 

framgår bara att det inte kunde bevisas några fel. Om en utredning inte kan bevisa några fel 

måste det väl innebära ett friande från anklagelserna? Hersi själv säger att ”När utredningen 

blev klar blev jag rentvådd” och hävdar fortfarande som att han är helt och hållet oskyldig 

inför anklagelserna.   

 

Mats Berglund, ordförande för Miljöpartiet i Stockholms stad, säger att anklagelserna är 

allvarliga, men trots att medlemmar skrivit till styrelsen och krävt en förklaring till Hersis 

avgång har dessa krav aldrig behandlats enligt en annan f.d. medlem i partiet. Berglund tycks 

lägga skulden på Hersi när han säger att det blev svårt för honom att sitta kvar och driva sin 

politik när han saknar förtroende. Berglund tycks ha en helt annan bild av händelseförloppet: I 

hans pratminus finns inga hänvisningar till utredningen som ska ha rentvått Hersi, och han 

menar istället att det är svårt att driva politik på ett framgångsrikt sätt om förtroende saknas. 

Två gånger upprepas ”Det är svårt att” i Berglunds citat. Varför det är svårt framgår inte – är 

det svårt för att partiet inte backar en, för att Hersi i detta fall är en inkompetent politiker, eller 

av andra skäl? Varför är det svårt att driva sin politik om utredningen visar att personen i 

fråga inte gjort något fel? Trots att det står att miljöpartiet tar anklagelserna allvarligt och är 

ett antirasistiskt parti framgår det varken några ursäkter eller anledningar från Berglunds sida, 

som i detta fall får representera hela partiet. Han konstaterar bara att ”det är svårt”, men vad 

han menar är oklart.  

 

Att låta två personer komma till tals i artikeln och uttala sig om samma händelse på två olika 

sätt är en polarisering (Hernes, 1978; Asp, 1986; Strömbäck, 2015). Läsaren får inte veta vad 
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som egentligen stämmer – konflikten målas upp som en fråga om olika uppfattningar om 

Hersis politiska utövning, fastän en utredning faktiskt kommit fram till att han inte påverkat 

några tjänstemän.  

 

En stereotypisering (Strömbäck, 2015) kan också ses i texten, inte för att Hersi uttalar sig i 

egenskap av någon av afrikanskt ursprung som blivit utsatt för rasism, eftersom detta är en 

nödvändig skildring för att nyheten ska publiceras. Stereotypen ligger snarare i hur Hersi, som 

just politiker, inte får framträda som något annat än en person som rasifieras. Enligt figur 2.3 

är det sällan politiker med afrikanskt ursprung skildras i roller som har något med yrket att 

göra. Huvudtemat för deras medverkan i artiklar tycks istället vara baserat på just deras 

etnicitet. 

  

Vilka lösningar föreslås i texten?  

Det enda som framkommer från miljöpartiets håll i denna text är att de ser över kritiken, men 

partiet hävdar att bristande förtroende är anledningen till Hersis avgång. Det bristande 

förtroendet tycks inte motiveras någonstans eftersom Hersi inte kunde anklagas för något 

allvarligt fel enligt utredningen. Gröna Afrosvenskar menar att miljöpartiet har problem med 

rasism överlag. Miljöpartiet menar att de är ett antirasistiskt parti, men hur de arbetar för att 

vara ett sådant framgår inte heller. Texten föreslår inga lösningar på problemet som 

formuleras i rubriken. 

 

Text 7: De flesta särskilt utsatta områdena saknar polisstation 

 

Publicerad 3/4 2017, skriven av Marit Sundberg på SVT Nyheter. Artikeln handlar om de 15 

områden som polisen klassat som Särskilt utsatta områden, däribland Järva/Rinkeby, och hur 

11 av dessa områden inte har en polisstation.  I ingressen presenteras först fakta, det vill säga 

att 11 av 15 särskilt utsatta områden saknar polisstation. Sen presenteras faktumet att det finns 

meningsskiljaktigheter inom vad som kan antas vara poliskåren om huruvida en polisstation 

behövs i dessa områden eller inte. 

 

Vad är problemet, på vilket sätt definieras det?  

Problemet i texten är att många utsatta områden i Sverige står utan polisstation. Det 

formuleras i rubriken, som får avsaknaden av polishus att verka som något som bör 
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rapporteras om och därmed också ett problem. Rinkeby, som varit omtalat i medier vid denna 

tidpunkt på grund av upploppen i februari, kommer inte att få något nytt polishus förrän 2019 

eftersom bygget blivit försenat ännu en gång. Det lyfts i texten att vid den tidpunkten kommer 

Rinkeby ha varit utan polishus i fem år. Att lyfta det faktumet skapar uppfattningen att det är 

ett problem att ett utsatt område som Rinkeby inte har en fysisk polisbyggnad där. Samtidigt 

finns det olika uppfattningar inom polisväsendet om huruvida en byggnad faktiskt gör någon 

skillnad vad gäller bekämpandet av kriminalitet.  

 

Vilka faktorer framgår som orsakerna till problemet?  

Åsikter om huruvida polishus faktiskt behövs i dessa områden gör att byggandet inte 

prioriteras. Förseningen av bygget i Rinkeby förklaras inte i denna text. Att dessa områden 

inte har lika stor befolkning som andra platser som får polishus är också ett skäl som anges. 

”Det beror på hur stadsplaneringen ser ut, säger polisområdeschefen för Göteborg, Erik Nord. 

Varför polishus behövs i dessa områden formuleras inte i texten. Artikeln är formulerad 

utifrån en antagen förförståelse att dessa områden är problematiska per se, och bör ”fixas”.  

 

Hur gestaltas aktörerna i texten? 

Tre etniskt svenska män från polisväsendet uttalar sig om polishus i utsatta områden i 

Stockholm (Järva/Rinkeby), Malmö och Göteborg. De uttalar sig inom sina myndighetsroller 

och spekulerar om polishus behövs i utsatta områden. De får stå som oemotsagda experter, 

trots att många av deras uttalanden handlar om de boendes upplevda trygghet och inte om just 

polisiära åtgärder. Återigen stöds Brunes studie i hur utsatta grupper talas för av 

myndighetspersoner som ger allmänheten uppfattningen att invånarnas situation alltid är en 

polisiär angelägenhet (Brune, 2006:21). 

 

Nord menar att fler poliser behövs i yttre tjänst för att få ner den faktiska brottsligheten. En 

polisstation utgör visserligen en trygghetsfaktor för invånarna eftersom de upplever att polisen 

är närvarande, menar han. Samtidigt intervjuas ingen person som faktiskt berörs av upplevd 

trygghet i utsatta områden i artikeln. Nord upplevs som resonerande kring polisens resurser 

när han nämner att han inte prioriterar ett nytt polishus, eftersom resurserna måste tas 

någonstans ifrån. Oavsett resursfrågan är han ändå kritisk mot behovet av polisstationer i 

utsatta områden för sakens skull.  

 



 

39 

 

Niclas Andersson är lokalpolisområdeschef i Järva/Rinkeby och tycks ha uppfattningen att ett 

polishus är nödvändigt i området som en rent symbolisk åtgärd. Han talar om att invånarna 

kommer känna sig tryggare, och säger att han hoppas att även andra myndigheter och företag 

ska flytta till området när polisen visar att det är en plats man kan arbeta i. Hans uppfattning i 

dagsläget tycks för det första vara att han kan tala för invånarna vad gäller deras upplevda 

trygghet i området utan att hänvisa till vare sig de boende eller någon annan fakta – och för 

det andra att uppfattningen är att myndigheter och andra företag i dagsläget har uppfattningen 

att det inte går att arbeta där.  

 

Lars Förstell, pressekreterare för polisen i Malmö, antyder att inget pekar mot att 

stationsbyggnaden i Rosengård har någon större betydelse för brottsligheten i området. 

De tre männen som alla uttalar sig i sin myndighetsroll är alltså oense om behovet av en 

station. Två av männen säger att en fysisk station inte har någon betydelse vad gäller själva 

polisinsatserna eller att minska kriminalitet. Fler patrullerande poliser tycks enligt dem vara 

lösningen på problemen med områdenas utsatthet. ”Vi patrullerar mycket till fots och knyter 

kontakt med lokalbefolkningen”, säger Förstell. Den enda som menar att ett behov finns är 

Andersson som uttalar sig om just Järva. Han talar utifrån ett ovanifrån-perspektiv, där hans 

egna funderingar om ett område han ej bor i får stå som svar trots att de inte backas upp av 

någon annan fakta eller källa. Det finns ingen aktör i texten som direkt drabbas av den 

upplevda otryggheten i området, utan enbart myndighetsmän får uttala sig om en odefinierad 

problemskildring kring utsatta områden generellt som bör lösas. De är problemlösare, men 

inte till problemet som artikelns gestaltning pekar ut utan till de generella problemen som 

förknippas med förorten. Detta passar in på Mathis (2005) formulering kring den vita 

medelklassmannen som norm som inte påverkas av samhällsproblem utan snarare är med och 

löser problemen de själva definierar kring andra grupper.   

 

Vilka lösningar föreslås i texten och vilket resultat kan lösningen ge? 

Utifrån tanken att rubriken formulerar problemet, nämligen att det saknas polisstationer är 

lösningen att det ska byggas till just sådana i NOA:s definierade 15 särskilt utsatta områden. 

Resursfrågan tas upp av Nord, men inte heller ökade resurser kan lösa ”problemet” med 

bristen på polishus eftersom han talar om ett område där en station endast skulle serva 6500 

personer. Utgått från att problemet egentligen är områdenas utsatthet från grunden motiveras 

lösningen att polisen ska finnas på plats i yttre tjänst och ”knyta kontakt med 
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lokalbefolkningen” som för nuvarande enligt textens gestaltning inte tycks ha någon kontakt 

med polisen.  

 

Lösningen till förorters problem tycks enligt denna artikel vara fler polisiära åtgärder. Vilka 

dessa problem är skrivs inte ut i texten, utan är en koppling till den postkoloniala tanken att 

”den andre” behöver åtgärdas och ”fixas” (Ericsson, Molina, & Ristilammi, 2000). 

 

Medielogikens metoder för att regissera nyheter mer passande för marknaden bidrar till en 

förvanskad syn på människorna i orten. Tillspetsning, polarisering, förenkling och 

stereotypisering är det som främst hittats i utformningen av nyheter kring problem i förorten. 

Asp förklarar resultatet av förenkling med att komplicerade sakfrågor undviks eller bryts ned 

till enskildheter utan sammanhang. Tillspetsning och polarisering får också effekter på 

aktörernas relationer till olika politiska sakfrågor (Asp, 1986, s. 361).   

 

SLUTSATS & DISKUSSION  

 

Textanalysen visar att rättsväsendet ofta målas upp som en viktig del för att åtgärda 

problemen i området. Artiklarna nämner problem i områden generellt, men utan en närmare 

definition för vilka problem som syftas på eller vilka som drabbas utav dem. Lösningen enligt 

framinganalysens uppdelning av artikeln är alltid fler poliser eller bättre resurser för 

rättsväsendet. Även om ord som kan ge läsaren postkoloniala kopplingar inte används av 

artikelns skribent i brödtexten kan de förekomma i citat som skribenten valt att lyfta fram.  

Slutsatsen är därför att SVT och SR som redaktioner inte medvetet tycks reproducera 

postkoloniala bilder av förorten, men att detta ändå blir effekten av en ojämn representation 

där vita män får tala för den socioekonomiskt svaga invandraren som något som ska lösas 

eller åtgärdas. Effekten av detta kan bli att läsaren ser på dessa personer som problem i 

samhället, vilket kan öka stigmatiseringen kring förorter som de i Järvaområdet.  

 

Public service-medier har generellt en högt förtroende när det gäller att rapportera etiskt och 

så neutralt som möjligt. Däremot står det tydligt att representationen är otroligt ojämn, där den 

vite välutbildade mannen ständigt tillåts uttala sig och dessutom styra agendan efter vilka 

problem som är relevant för honom och hans profession. Om relationen mellan journalisten 
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och källan är som en tango – så som Gans uttryckte det – är det tydligt att myndighetspersoner 

styr diskussionen kring förorter trots att de inte är de drabbade av eventuella problem där, 

bortsett från om problemen i texterna skulle handla om attacker mot blåljuspersonal. Svaret på 

forskningsfrågorna är därför att den vita mannen med ett högstatusjobb är tydligt 

överrepresenterat, och att de får uttala sig om förortsbon i en allvetande roll som sällan 

ifrågasätts av medierna.  

 

SVT och SR tycks vara relativt varierande vad gäller vilken typ av artikel de skriver om 

förorten. Ändå skriver dessa medier på ett sätt som leder läsaren in i postkoloniala tankar när 

de väljer citat som kommer fram från sina källor. Ord som djungeltrumma, ryktet på gatan 

och krigsföring i förorter är begrepp som människor använder när de pratar om dessa platser. 

En kan fråga sig om de skulle använda liknande ordval om de rapporterade om Bromma eller 

innerstadsområden i Stockholm.  Public service reproducerar alltså bilden av förortsborna som 

”de andra”, men främst genom vilka källor de låter komma till tas samt hur de väljer att citera 

dem, snarare än genom att själva skriva ut begrepp som kopplas till koloniala tankemönster. 

 

Personligen tvivlar jag på att SVT och SR gör något annat än att följa sina moraliska riktlinjer 

och försöker rapportera så nyanserat och oproblematiskt som möjligt. Däremot finns de 

postkoloniala strukturerna kvar i alla delar av samhället, inte minst elitinstitutionerna och 

källorna som används av journalisterna.  

 

Medielogiken finns för att journalister och mediebolag vill ha så stort genomslag som möjligt 

bland publiken. För kommersiella medier innebär detta fler konsumenter och ökade 

inkomster, medan det för public service-medier innebär ökat förtroende och större inflytande 

över samhället. I en tid där medier misstänkliggörs som vinklade elitister som döljer vissa 

sakfrågor av politiska syften, som till exempel problematik kring invandring kan det finnas 

anledning för public service att visa att de inte är rädda för att tala om känsliga frågor som rör 

invandrare, fattigare stadsdelar och segregation.  

 

Eftersom vissa av nyhetsartiklarna egentligen inte kräver en särskild händelse för att definiera 

förorter som problemfyllda finns risken alltså att sättet icke-kommersiella medier som 

Sveriges Television och Sveriges Radio skapar nyheter, möjligtvis av rädsla för att målas upp 

som döljande eller för att föra en viss sorts politisk agenda riskerar de att i stället måla upp en 
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bild av förorter som problematiska även när problemen kanske inte finns. Detta syns i till 

exempel text 7, där bristen på polisstationer i utsatta områden målas upp som ett problem trots 

att varken poliserna som är ensamma källor i artikeln är eniga om att det krävs stationer på 

plats. 

 

Därför finns tecken på att en kolonial världsbild reproduceras, och att samtalet om förorter 

förs av personer som inte bor där eller påverkas av eventuella problem – utan av 

myndighetspersoner vars målbild tycks vara att ”åtgärda” förorterna från ett problem som 

aldrig riktigt definieras.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Eftersom denna undersökning försökt triangulera mediers bild av Stockholms västra förorter 

skulle en större kvantitativ undersökning med mer material ge större underlag och bättre 

chans till en säker generalisering. En jämförelse mellan ett så kallat utsatt område och ett mer 

socioekonomiskt rikt område skulle kunna visa på eventuella skillnader i hur medier 

behandlar platserna och dess befolkning. Det skulle också vara intressant att jämföra den 

rikstäckande mediebilden med Järvaområdets lokalmedier för att se om medier som befinner 

sig mer på plats har en mer nyanserad bild.   
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BILAGA 1: 

KODSCHEMA: 

Analysenhet:  

Textbaserade artiklar från public service-medier publicerade under v.1-v.15 2017 som 

innehåller något av sökorden Rinkeby, Tensta, Husby, Kista eller Akalla och handlar om 

dessa områden eller företeelser direkt kopplade till områdena. Inte alla variabler analyserades 

och användes som resultat i studien då dess relevans eller validitet kunde ifrågasättas. 

 

Variabler:  

A. SÖKORD: 

1. Tensta 

2. Rinkeby 

3. Husby 

4. Akalla 

5. Kista 

6. Flera områden 

 

B. VECKA 

1-15 

 

C. Källa (Redaktion) 

1. SVT Nyheter 

2. SVT2 Aktuellt 

3. SVT1 Rapport 

4. SR P1 Ekot 

5. Sveriges Radio 

6. SR P1 

7. SR P3 

8. Kulturnyheterna 

 

D. Textlängd 

1. 0-300 ord 

2. 300-600 
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3. 600-900 

4. 900-1200 

5. 1200-2000 

6. 2000+ 

 

E. Artikelns framtoning 

1. Positiv 

2. Negativ 

3. Neutral 

 

F. Skribentens antagna kön 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Blandat 

4. Icke-binär/Oklart 

 

G. Skribentens antagna etnicitet 

1. Skandinaviskt 

2. Europeiskt 

3. Vit utomeuropeisk 

4. Mellanöstern 

5. Afrikanskt 

6. Latinamerikanskt 

7. Oklart  

8. Asiatiskt 

H. Antal namngivna personer i texten 

1. 1 person 

2. 2 personer 

3. 3 personer 

4. 4 personer 

5. 5 eller fler personer 

 

I. Roll för Person 1 
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1. Yrkesutövare/ Relevant personlighet!)  

2. Politiker 

3. Myndighet  

4. Aktiv civil  

5. Passiv civil  

 

J. Kön Person 1 

1. Man  

2. Kvinna 

3. Icke-binär/Trans/Oklart 

 

K. Sysselsättning Person 1 

1. Arbetssökande 

2. Pensionär 

3. Studerande 

4. Högstatusarbete 

5. Lågstatusarbete 

6. Sjukskriven/ föräldraledig 

7. Ej framgått 

 

L. Antagen etnicitet Person 1 

1. Skandinaviskt 

2. Europeiskt 

3. Vit utomeuropeisk 

4. Mellanöstern 

5. Afrikanskt 

6. Latinamerikanskt 

7. Oklart 

8. Asiatiskt 

  

 

Variablerna I-L fortsätter för namngiven person 2-5 


