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Abstract 
Denna uppsats syftar till att genom en publikundersökning, ta reda på hur Stockholms 

Västerorts invånare uppfattar sin lokala nyhetsrapportering i tryckpress. De orter 

undersökningen utförts i är Spånga, Tensta, Kista, Rinkeby, Akalla och Hjulsta. De 

undersökta tidningarna är Norra sidan och/eller Mitt i-tidning, undantagsvis Spånga, där 

enbart Mitt i Västerort-Spånga kommer ut. 

  

Vi åkte ut på fältet för att möta lokaltidningarnas publik och utföra semistrukturerade 

intervjuer. Poängen med undersökningen var att de tillfrågade skulle ge en helhetsbild av hur 

de uppfattar sina lokala medier. Därför gjordes en uträkning med hjälp av invånarstatistik, där 

vi kom fram till hur många män respektive kvinnor i olika åldersgrupper, som skulle 

tillfrågas. Intervjuerna följde sedan ett förskrivet intervjuschema, för att samtliga respondenter 

skulle få exakt likadana frågor. 

  

Resultatet är att respondenterna tycker att det finns en överrepresentation av brottsrelaterade 

och negativa nyheter i lokaljournalistiken. Förorterna framställs som farliga, en bild de 

boende själva inte anser speglar verkligheten. Trots det hävdar respondenterna att den lokala 

nyhetsrapporteringen inte är i behov att bytas ut, utan snarare kompletteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Förorten, identifikation, journalistik, lokalpress, publikundersökning, Västerort. 
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Populärvetenskaplig beskrivning av uppsatsen 
 

I alla Stockholms förorter finns en eller flera lokala nyhetstidningar som förser orten med 

senaste nytt om vad som hänt. Vi har gjort en undersökning på Stockholms västra förorters 

lokaljournalistik, där tidningarna Norra Sidan och Mitt i varit vår utgångspunkt. Vi har 

undersökt hur lokalbefolkningen ser på sin lokaljournalistik och hur de uppfattar den. I 

undersökningen kom vi fram till att de flesta anser att rapporteringen innehåller alldeles för 

mycket negativa nyheter, då främst brottsrelaterade nyheter.  Ändå var det denna typ av 

nyheter som lokalbefolkningen helst läser. Resultatet i undersökningen visar alltså att det 

snarare handlar om att utöka och komplettera utbudet av nyheter (då främst en ökning av 

positiva nyheter), än att göra några större ändringar i den nyhetsrapportering som finns idag. 

I vår undersökning åkte vi ut till de olika områden där tidningarna ges ut. Dessa var Akalla, 

Rinkeby, Hjulsta, Tensta och Spånga. Väl där letade vi upp lokalbefolkningen, och gjorde 

sedan intervjuer där vi ställde ett antal enkätfrågor. Alla personer som vi intervjuade fick 

exakt likadana frågor, och de hade även samma svarsalternativ att välja på. På detta sätt blev 

det lättare att mäta resultatet, och skapa oss en uppfattning av hur lokalbefolkningen ser på 

sina lokaltidningar.  

 

Mediernas uppgift är att förse sina medborgare med viktig samhällsinformation och kritisera 

makten. Därför är det viktigt att tidningarna når ut till sina läsare på rätt sätt, och att läsarna 

känner att de nyheter som tas upp är relevanta. Tidigare forskning visar även att medierna är 

med och skapar en del av individens identitet. Risken finns att den övergripande negativa 

nyhetsrapporteringen skadar samhället istället för att göra nytta. 

 

Resultatet från undersökningen är ett bra underlag för de lokala nyhetstidningarna att förse sin 

lokalbefolkning med relevant samhällsinformation, det vill säga nyheter som tilltalar läsarna. 

Resultaten kan även användas som underlag till framtida forskning om relaterade ämnen, med 

såväl journalistiska som psykologiska aspekter. 

	  



 4 

Innehållsförteckning 

POPULÄRVETENSKAPLIG BESKRIVNING AV UPPSATSEN	  ......................................................	  3	  
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	  ....................................................................................................................	  4	  
DEFINITION AV BEGREPP	  .......................................................................................................................	  5	  
1. INLEDNING	  .................................................................................................................................................	  6	  

1.1 DEN (O)FARLIGA FÖRORTEN	  .................................................................................................................................	  6	  
1.2 SYFTE	  ............................................................................................................................................................................	  7	  

2. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING	  ....................................................................................	  8	  
2.1 MEDIER OCH IDENTITET	  .........................................................................................................................................	  8	  
2.2 MEDIESITUATIONEN I STOCKHOLM	  .................................................................................................................	  10	  

3. TEORI OCH FRÅGESTÄLLNINGAR	  ..............................................................................................	  12	  
3.1 TEORETISK BAKGRUND	  ........................................................................................................................................	  12	  
3.2 INNEHÅLLET STYRS AV FÖRDOMAR	  ................................................................................................................	  12	  
3.3 BEHOVET AV LOKALJOURNALISTIK	  .................................................................................................................	  12	  
3.4 FRÅGESTÄLLNINGAR	  ............................................................................................................................................	  13	  

4. MATERIAL OCH METOD	  ...................................................................................................................	  13	  
4.1 UNDERSÖKNINGEN	  ................................................................................................................................................	  14	  

4.1.1 Norra sidan	  ..........................................................................................................................................................	  14	  
4.1.2 Mitt i	  .......................................................................................................................................................................	  14	  

4.2 INTERVJUERNA	  .......................................................................................................................................................	  15	  
4.3 SEMISTRUKTURERAD INTERVJU	  ........................................................................................................................	  18	  
4.4 INTERVJUMETOD – ANSIKTE MOT ANSIKTE	  ...................................................................................................	  20	  
4.5 METODKRITIK	  .........................................................................................................................................................	  20	  
4.6 INTERVJUERNA OCH DESS BORTFALL	  ..............................................................................................................	  22	  
4.7 VALIDITET OCH RELIABILITET	  ...........................................................................................................................	  23	  

5. RESULTAT	  ................................................................................................................................................	  24	  
5.1 DE POPULÄRASTE NYHETSMEDIERNA	  .............................................................................................................	  24	  
5.2 KONSUMTION AV NYHETSTIDNINGAR	  ............................................................................................................	  25	  
5.3 KONSUMTIONEN AV DE LOKALA GRATISTIDNINGARNA	  ...........................................................................	  27	  
5.4 BILDEN AV SAMHÄLLET	  ......................................................................................................................................	  29	  
5.5 LOKALJOURNALISTIKENS TILLTAL TILL SIN PUBLIK	  ..................................................................................	  32	  

6. DISKUSSION OCH ANALYS	  ..............................................................................................................	  34	  
6.1 I VILKEN UTSTRÄCKNING TAR DU DEL AV DET LOKALA NYHETSFLÖDET?	  .........................................	  34	  
6.2 TYCKER DU ATT DE LOKALA GRATISTIDNINGARNA GER EN RÄTTVIS BILD AV OMRÅDET DU BOR 
I?	  .........................................................................................................................................................................................	  34	  
6.3 SAKNAS NÅGON TYP AV RAPPORTERING I DE LOKALA GRATISTIDNINGARNA?	  ................................	  35	  

7. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING	  ..................................................................................	  37	  
7.1 SLUTSATS	  .................................................................................................................................................................	  37	  
7.2 FRAMTIDA FORSKNING	  ........................................................................................................................................	  37	  

KÄLLFÖRTECKNING OCH REFERENSER	  .....................................................................................	  39	  
LITTERATUR	  ....................................................................................................................................................................	  39	  
UPPSATSER OCH AVHANDLINGAR	  ...........................................................................................................................	  39	  
ELEKTRONISKA KÄLLOR	  .............................................................................................................................................	  40	  



 5 

Definition av begrepp 
Förorter  

Orter/områden som är belägna utanför Stockholms tullar, men inom Stockholms län.  

 

Lokaltidning  

Tidning som ges ut i mindre områden och behandlar de händelser som sker i just det 

närområdet.  

 

Miljonprogramområde  

Område i förorten som byggdes under 1965-1975, efter ett riksdagsbeslut med målet att under 

kort tid bygga en miljon bostäder. 

 

Utländsk bakgrund/svensk bakgrund 

En person född i Sverige med två utlandsfödda föräldrar, respektive utlandsfödd person. Efter 

SCBs definition.  
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1. Inledning  

1.1 Den (o)farliga förorten 
Initiativet till den här uppsatsen kommer från en diskussion som uppstod under en föreläsning 

om klasser och etnicitet ledd av Anne Hedén. Föreläsningen handlade bland annat om den 

svenska journalistkåren och det faktum att större delen av Stockholms journalister kommer 

från medelklassen eller uppåt, och är främst bosatta på Söder i Stockholm. Sällsynt är det att 

en journalist kommer från de så kallade miljonprogramområdena i Stockholms förorter 

(Nygren 2005, 190). Ofta associeras ordet ”förorten” till stadsdelar som Tensta, Rinkeby, 

Hjulsta, Spånga*, Tumba, Huddinge och liknande, men generella benämningen ”förorten” 

inkluderar även Täby, Djursholm, Danderyd, Lidingö med flera. De sistnämnda är orter som 

är kända för att de flesta innevånarna har det bättre ställt ekonomiskt, jämfört med de som 

nämndes tidigare. 

 

Benämningen "förorten" har emellertid under årens gång fått en negativ klang. Detta bekräftar 

även Gunnar Nygren i sin avhandling Skilda medievärldar. 

 

När miljonprogrammets förorter ändå beskrivs, så syns stereotyperna tydligt 

i bevakningen. Det gäller så väl stereotyper om de ’farliga förorterna’ som i 

beskrivningen av de invandrare som bor där (Nygren 2005, 195). 

 

Det är just det som är problemet. Diskussionen hamnade i om de som bor 

miljonprogramområdena upplever att Gunnar Nygrens bild är korrekt, eller om 

lokaljournalistiken faktiskt ger en rättvis bild av förorterna. 

 

Flera av Stockholms tidningar riktar sig till innerstaden och mycket av det som rapporteras 

om förorterna har en negativ klang. Medierna skall vara en spegel av verkligheten och skildra 

vad som händer och sker. Men gör de verkligen det?  

 

 
*Spånga är inte en del av de så kallade miljonprogrammen, men tillhör stadsdelsområdet Spånga-

Tensta, som till största del består av miljonprogramsområden. 
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1.2 Syfte 
Den här uppsatsen kommer att undersöka läsarnas uppfattning av lokaljournalistiken. Med 

linjal har forskare suttit och mätt utrymmen i tidningar och hur många artiklar av en viss 

genre som skrivs om förorten i de lokaltidningarna. Men, var finns publikundersökningarna?  

 

Lite, om än ingen, undersökning fanns att hitta om detta. Därför syftar denna undersökning 

till att möta läsarna i deras egna områden för att kartlägga hur invånarna i förorterna Rinkeby, 

Kista, Hjulsta, Akalla, Tensta och Spånga ser på nyhetsrapporteringen och den uppmålade 

bilden av deras områden.  

 

Uppsatsen syftar även till att ta reda på vad publiken tycker saknas i den lokala pressen och 

om det finns någon typ av överrepresentation. Skulle en ändring av nyhetsurvalet i lokalpress 

kunna ge innevånarna i förorterna en mer stimulerande nyhetsrapportering?  

 

Den forskning som går att hitta om lokaljournalistiken idag, har främst behandlat vad som 

faktiskt skrivs i tidningarna. Vilka frågor behandlas och vilka får synas? Ofta har 

utgångspunkten varit av kritisk. Negativa nyheter så som brott, missförhållande och hot är det 

som det skrivs mest om (Nygren 2005, 163 och 192-193). 

 

Journalistik behandlar sällan ”vanliga personer” eller personer som det går bra för (Nygren 

2005, 163). Detta beror helt enkelt på att positiva nyheter inte är det som säljer. Idag granskar 

inte lokaltidningarna den politiska makten i området så som de gjorde förut. Journalistiken 

handla mer om offerjournalistik, våld och nöje. Dagens läsare vill inte läsa om politik 

(Nygren 2005, 22).  

 

Diskussionen om journalistikens plikt rapporteringar av samhällsnyttig information blir 

återigen aktuell. Frågan är om journalisterna ska rapportera om populära ämnen eller om 

sådant som de själva upplever vara viktig samhällsinformation, och vem som i sådana fall ska 

få bestämma vilken typ av nyhet som är viktig.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Medier och identitet 
”Identiteter konstrueras och reproduceras genom medierna. För demokratin handlar det 

mycket om medborgaranda, en känsla av samhörighet med samhället, vare sig det är 

kommunen där man bor eller nationen Sverige” (Nygren 2005, 14). 

 

Samhörighet och en ”vi” känsla är bland det viktigaste en människa har. Det är via 

identifikationen som vi förstår vilka vi är och hur vi ska bete oss. Enligt Jostein Gripsrud 

kallar sociologer och socialpsykologer detta för den primära och sekundära socialisationen. I 

den primära socialisationen identifierar vi oss med de närmaste, familjen. I den sekundära 

kommer det som ligger oss näst närmast som vänner, skola, idrottsföreningar, arbetsplats och 

dylikt. Det är i dessa sammanhang som vi får reda på saker om oss själva, vad som förväntas 

av oss och vilka vi är. Det är inom denna sekundära socialisation som vi hittar en av de 

faktorer som kanske kommit att bli den viktigaste för identifikation: massmedierna. Gripsrud 

menar att medierna är en samhällets förlängda arm som når oss inne i det som kallas 

intimsfären, det vill säga hemmet. Därmed bidrar medierna till att definiera verkligheten 

omkring oss, och därmed även att definiera vilka vi är (Gripsrud 2002, 17).  
 

Samma koppling har etnologen Orvar Löfgren gjort. Han menar att medierna har en 

avgörande roll när människor bygger de nationella gemenskaperna genom att ”de skapar en 

nationell införståddhet och gemensamma referensramar” (Nygren 2005, 14). Det är genom 

andra som vi identifierar oss själva, andras uppfattningar om oss får en stor påverkan på vår 

självbild och identitet. När en tidning skriver om mitt samhälle och mina grannar, skriver de 

även om mig. De som både skriver och läser tidningen har en uppfattning om hur ”mitt” 

samhälle ser ut och hur vi som bor här agerar och värderar. Chicagoskolan talar om den 

symboliska interaktionismen som hävdar att vi präglas av hur andra uppfattar oss genom att vi 

”övertar andras perspektiv på oss själva” (Gripsrud 2002, 32).  

 

Även i en rapport från USA har forskare dragit liknande slutsatser. I ett försök att definiera 

grunderna till god journalistik kom forskarna fram till att nyhetsmedierna hjälper oss att 

definiera våra samhällen, ”…de hjälper oss att skapa ett gemensamt språk och en gemensam 
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kunskap förankrad i verkligheten” (Nygren 2005, 16). Vi bor i samhällen där vi inte känner 

varandra, men där vi ändå måste bygga en gemenskap utefter föreställningar av hur det är i 

området vi bor i. Medierna har därför en avgörande roll. Inte bara för andras syn på mig och 

mitt område, utan även min syn på mig och mitt område (Nygren 2005, 62). I Gunnar 

Nygrens bok Skilda medievärldar citeras Kathryn Woodward, där hon definierar identitet på 

följande vis:  

Identitet ger oss en plats i världen och visar banden mellan oss själva 

och samhället vi lever i ... Identiteten ger oss en uppfattning om vilka vi 

är och hur vi förhåller oss till andra och till världen som vi bor i. 

Identiteten markerar de sätt på vilka vi är lika andra som delar samma 

position, och de sätt på vilka vi skiljer oss från dem som inte gör det 

(Nygren 2005, 57). 

 

Walter Lippman har utvecklat en teori om detta som kallas pseudo-omgivning. Han menar att 

medierna utgår från det triangulära förhållandet mellan verkligheten som den är, och bilden av 

verkligheten som den är. Han menar att det ”är bilden av verkligheten, snarare än 

verkligheten i sig, som ligger till grunden för våra handlingar” (Strömbäck 2000, 146). 

 

Ett annat synsätt på hur medierna påverkar individen, finns i Uses- and gratification teorin 

som istället tar upp vad individen själv gör med medierna och hur man använder dem. Denna 

teori baseras på socialpsykologen Maslows så kallade ”behovshierarki”. Behovshierarkin 

menar att människan har olika nivåer av behov som måste tillfredsställas, och att individen 

gör detta i en viss turordning. Man undersöker alltså vilka behov människan söker 

tillfredsställa genom massmedier och hur mediet i sig tillfredsställer detta behov. På så sätt 

menar teorin att man kan räkna ut hur läsaren kommer att använda mediet i fortsättningen, 

och hur mediet kan tillfredsställa användarens behov.  

 

Anledningen till att publiken väljer ett visst medium, menar teorin, beror på sociala faktorer 

så som ålder, kön, bostadsort, inkomst, utbildning och så vidare. Beroende på vilka dessa 

faktorer är, har publiken olika behov som behöver tillfredsställs. Enligt denna teori är det 

informativa behovet, behovet av social tillhörighet (identiteten) och behovet av 

självbekräftelse de behov som avgör vilken typ av media och medieinnehåll man väljer 

(McQuail 2010, 420-424). Det som blir avgörande för om invånarna vill läsa lokaltidningarna 

eller inte är om, eller i vilken grad, lokaljournalistiken tillfredsställer deras behov. 
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2.2 Mediesituationen i Stockholm 
Stockholm är Sveriges nav vad gäller journalistik och journalister. Här bor större delen av den 

svenska journalistkåren, och det är även i Stockholm som större delen av redaktionerna, såväl 

regionala tidningar, som etermedia sänds ifrån (Hadenius och Weibull 2003, 355-357). Men 

trots att Stockholm innerstad idag har större delen av Stockholms och Sveriges journalistkår 

saknas en mångfald bland journalisterna. En mångfald som finns i Stockholms län, men som 

inte återspeglas i kåren. Långt över hälften av alla journalister bor i innerstaden, där 

Södermalm toppar listan på attraktiva ställen att bo på. Ser man däremot till hur läsar-

frekvensen och den journalistiska räckvidden ser ut, sträcker den sig längre ut i förorterna.  

 

I Stockholms innerstad bor uppskattningsvis 296 000 invånare. Totalt i hela Stockholms län 

bor cirka två miljoner invånare. Det betyder att journalistkåren geografiskt sett representerar 

cirka 14 procent av Stockholms invånare. Samtidigt ska den välja ut, granska och producera 

intressanta och relevanta nyheter till ytterligare cirka 85 procent av Stockholms invånare. Den 

större delen av publiken lever alltså varken inom samma områden eller har samma kulturella 

bakgrund som journalisterna. Något som kan förhindra publiken att identifiera sig med eller 

känna samhörighet med det som skrivs.  

 

Det talas ofta om att det är ett problem att journalistkåren inte är mer utspridd i 

Stockholmsområdet än vad den är, då det leder till att journalistkåren blir elitistisk och 

behandlar sin nyhetsvärdering utifrån elitistiska frågor, perspektiv och problem som berör 

dem själva. Den allmänna uppfattningen är att man glömmer bort övriga grupper, där 

Stockholms förorter är några av de mest bortglömda. Det är sällan förorterna blir omtalade i 

regionala tidningar, menar Gunnar Nygren. När de väl blir omtalade visar forskning att det är 

i en negativ anda, där brott och sociala problem är utgångspunkten i nästan samtliga nyheter. 

När tidningarna väl skriver positiva nyheter om förorten, utgår de oftast från att det finns stora 

sociala problem där (Nygren 2005, 177 och 200). 

 

Forskning har hävdat att den negativa, och enligt många missvisande bilden, beror på det 

faktum att Stockholms journalistkår kommer från innerstaden. Ett annat stort problem är det 

faktum att det bland Stockholm journalistkår är ett mycket litet antal journalister som har 

invandrarbakgrund. Ännu färre kommer från de resurssvaga förorterna. Detta leder till att all 

rapportering kring de resurssvaga förorterna, även kallade miljonprogramsområdena, 

rapporteras ur ett utifrånperspektiv (Nygren 2005, 190) där journalisterna har lite kunskap om 
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områdena och invånarna, och liten erfarenhet om vad som faktiskt händer i förorterna. Detta 

leder till att den rapportering som ändå når ut blir stereotypisk. Det blir även en bidragande 

faktor till ”vi och dem”-känslan (Nygren 2005, 198), en känsla som inte är obekant för 

journalisterna och medierna. Journalistik handlar i grund och botten om att granska 

politikerna (dem) åt oss medborgare (vi). Men när det kommer till resurssvaga områden som 

porträtteras som farliga och exotiska, blir denna ”vi och dem” -känsla snedvriden.  

 

Frånvaron av rapportering om förorterna i de regionala tidningarna, gör att de lokala 

tidningarna blir viktigare än någonsin (Nygren 2005, 200). De har blivit nästintill det enda 

sättet för lokalbefolkningen att få reda på vad som händer i sitt närområde, förutsatt att 

lokaltidningarna faktiskt skriver om relevanta nyheter om vad som händer i området. 

Alternativt har man möjlighet att på egen hand närma sig lokala frågor via internet och 

kommunens hemsidor. Oavsett så är de gratisutdelade tidningarna det överlägset lättaste sättet 

att få snabba, lokala nyheter. ”Två av tre stockholmare läser en genomsnittlig vecka den 

gratisutdelade lokaltidningen som kommer i brevlådan. Den fyller ett behov av lokala nyheter 

och lokala annonser som de stora dagliga tidningarna och de regionala etermedierna inte 

klarar av att fylla”, (Nygren 2005, 200). Det råder inget tvivel om att de lokala 

gratistidningarna är en viktig nyhetskälla för lokalbefolkningen. 
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3. Teori och frågeställningar 

3.1 Teoretisk bakgrund 
Nedan nämns de teorier som ligger till grund för forskningen i denna uppsats. Teorierna 

grundas delvis på Gunnar Nygrens och Jostein Gripsruds slutsatser i Skilda medievärldar 

respektive Mediekultur, mediesamhälle. Då denna uppsats är en publikundersökning utgår 

diskussionerna utifrån ett publikperspektiv, hur man som publik uppfattar journalistiken om 

förorterna, i förorterna.  

 

3.2 Innehållet styrs av fördomar 
Denna undersökning utgår från teorin att de nyheter som rapporteras om förorterna har en 

negativ tendens, även om de handlar om något som är positivt. Det finns en generell 

uppfattning om att det i de resurssvaga förorterna finns en hög grad kriminella, ekonomiska 

och sociala problem. Oavsett om det är fördomar, är det en del av journalistens yrke att se 

objektivt. Teorin om att journalisterna är färgade av sina fördomar och att journalistiken 

därmed påverkas av dessa kan bli ett problem för trovärdigheten.  

 

Studiens syfte är som sagt att ta reda på om invånarna i orterna tycker att rapporteringen i 

deras områden stämmer med deras verklighet eller inte. Man kan ta reda på vad som faktiskt 

gäller genom att sammanställa statistik från respektive område och jämföra med statistik från 

övriga Stockholm. På grund av den tidspress vi haft i detta arbete hann vi inte med att göra 

det. I en mer omfattande undersökning skulle denna typ av sammanställning vara intressant 

att redovisa. 

 

3.3 Behovet av lokaljournalistik 
Denna undersökning utgår även från teorin om Uses and Gratification det vill säga att 

invånarna tar del av den lokala pressen för att tillfredsställa behovet av social tillhörighet och 

behovet av information.  
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3.4 Frågeställningar 
Studien baseras på följande frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning tar du del av det lokala nyhetsflödet? 

2. Tycker du att de lokala gratistidningarna ger en rättvis bild av området du bor i? 

3. Saknas någon typ av rapportering i de lokala gratistidningarna? 
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4. Material och metod  

4.1 Undersökningen 
Undersökningen utgår från fyra lokaltidningar: Norra Sidan respektive Mitt i-tidningar från 

olika områden (Mitt i Kista, Mitt i Tensta-Rinkeby samt Mitt i Västerort-Spånga). Några 

specifika tidningsnummer var inte valda, men svaren antas komma med hänvisning till de 

senaste numren. Målet var att få en strukturerad bild och djupare förståelse för hur 

befolkningen i de nordvästra stockholmsförorterna ställer sig till nyhetsurvalet i sina lokala 

nyhetstidningar. Detta gjordes via en enkät ute på fältet där vi mötte invånare var och en för 

sig och genomförde en semistrukturerad intervju (en närmare förklaring till den 

semistrukturerade intervjun finns i avsnitt 4.5). Denna metod har valts för att den innehåller 

den teknik som lyfter fram de mest intressanta fakta för undersökningen, exempelvis egna 

åsikter, generell läsarfrekvens och liknande, kommer fram (Denscombe 2009, 234).  

 

4.1.1 Norra sidan 
Norra sidan är en systertidning till Södra sidan, som utkommer i sydvästra Stockholm och 

startades för sex år sedan av förlaget Direktpress och av förlaget tillsammans med 

tidningsföretaget Norra MedborgarPress. Norra sidan har funnits sedan mars 2011 och 

kommer ut varannan vecka, men har som mål att till slut komma ut en gång i veckan. 

Tidningen delas ut till 38 000 hushåll och företag och ges ut i förorterna Akalla, Husby, Kista, 

Hjulsta, Tensta, Rinkeby och Spånga, och har även egna ställ på utvalda platser i området.  

Tidningen marknadsför sig som en tidning som ”tänker göra en lokaltidning tillsammans med 

våra läsare” och de skriver i sin redaktionsruta att de vill göra en tidning som visar ”en rättvis 

bild av området” genom att skriva ”om både negativa och positiva saker som händer i 

området”. Redaktionen ligger benägen i Kista och på tidningen jobbar redaktionschefen, fem 

reportrar samt en säljansvarig (källa: http://www.direktpress.se/norra_sidan/Om-oss/).  

 

4.1.2 Mitt i 

Mitt i är den största lokaltidningen i Stockholm och delas ut i 31 olika stadsdelar, i cirka 900 

000 exemplar. Mitt i har utvecklat en sorts mall som gör att samtliga tidningars layout har en 

röd tråd. I dessa riktlinjer står att ”lästa tidningar är lönsamma tidningar. Därför gör vi allt för 

att komma så nära läsarnas önskemål som möjligt. Kvalitet är nöjda läsare”.  
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På Mitt i arbetar i genomsnitt en reporter per lokalredaktion. Det betyder att det är extremt 

åtdraget med resurser på varje tidning, och mycket av det material som finns i Mitt i 

publiceras i respektive stadsdel. Den genomgående layouten underlättar därmed 

redigeringsarbetet och gör det lättare att kunna använda samma material i flera av tidningarna.  

 

Mitt i menar att man utgår från läsaren, och är måna om att läsarna ska få en lokal tidning 

oavsett vart man kommer ifrån. Huvudkontoret, där samtliga redaktioner sitter samlade, ligger 

i Liljeholmen (källa: http://mitti.se/?p=om). 

 

4.2 Intervjuerna 
Intervjuerna gjordes på plats i de olika områden som tidningarna ges ut i, det vill säga Kista, 

Rinkeby, Spånga, Tensta, Akalla och Hjulsta. Personerna som intervjuades är inte helt 

slumpmässigt utvalda, utan har räknats ut med hänsyn till hur befolkningen ser ut i respektive 

område. Vår strävan var att ta hänsyn till andelen män respektive kvinnor, samt ålder för att 

samtliga delar av befolkningen skulle bli representerade i undersökningen. En närmare 

beskrivning av hur detta har räknats fram hittas i avsnitt 4.4. 

 

För att vara säkra på att få med samtliga urvalskategorier, ägde undersökningen rum under 

olika tidpunkter på dygnet på respektive område. De valda tidpunkterna var lunchtid (klockan 

12-14) och eftermiddag/kväll (klockan 16-19), det vill säga tider då det är stor rörelse på torg, 

i centrum och vid lokaltrafiken. Genom att undersökningen utfördes under dessa tidpunkter 

var chansen större för att samtliga urvalskategorier skulle fyllas och därmed att bortfall från 

vissa grupper skulle minskas.  

  

För att undersökningen skulle visa en så korrekt bild av verkligheten som möjligt, så att 

samtliga delar av populationen i de utvalda stadsdelarna skulle bli representerad, var första 

steget att undersöka hur populationen såg ut. Detta gjordes genom att ta ut olika dataregister 

från Stockholms Stads Utbildning- och Statistikkontor (USK), där det finns information om 

hur befolkningen i de olika stadsdelarna ser ut. Utifrån denna statistik har olika strata, det vill 

säga urvalskategorier, valts ut. Med detta urval i hand var målet sedan att ge sig ut på fältet 

och söka upp personer som tillsammans fyller samtliga urvalskategorier. Metoden som 

användes var alltså kvoturval (Denscombe 2009, 34-35). Detta betyder att personerna som 

blev tillfrågade, blev slumpmässigt utfrågade eftersom de var på den plats där vi befann oss 
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just den dagen, vid den tiden. 

 

Det finns en liknande metod som kallas stratifierat urval. Detta är ett liknande sätt att utföra 

undersökningen på där man, precis som i kvoturval, går igenom populationer och tar ut vissa 

urvalskategorier som representerar de olika kategorierna. Sedan använder man sig utav olika 

metoder för att utföra undersökningen. Skillnaden, och anledningen till att vi har valt just 

kvoturval och inte det stratifierade urvalet, är att forskaren är aktiv i valet av intervjupersoner 

i den mån att man utgår från forskarens fördomar när denne väljer ut vilka personer som 

tillhör en viss kategori. Det vill säga att forskaren måste gå fram och fråga intervjupersonerna 

den avgörande kategorifrågan och därefter fortsätta intervjun, istället för att man på förväg 

skulle veta vilken kategori intervjupersonen skulle vara en del av. Forskaren skulle alltså 

exempelvis gå fram till en man och fråga honom hur gammal han är. Säg att han skulle svara 

att han är 39 år gammal, då skulle han hamna under kategorin ”Män 36-45”. 

 

De strata som det togs hänsyn till i den här undersökningen var som sagt kön och ålder, men 

intervjupersonerna fick även berätta om sin sysselsättning, sitt civilstånd och sin etniska 

bakgrund eftersom det är statistik som också framgick i informationen från USK och ansågs 

vara en intressant parentes i sammanställningarna. I en större undersökning skulle de här 

möjligtvis haft en plats bland de huvudsakliga kategorierna, men anledningen till att den 

informationen inte är avgörande i valet av intervjupersoner i den här undersökningen är att det 

skulle vara för tidskrävande. Det är näst intill omöjligt att avgöra vad en person har för yrke, 

civilstånd eller dylikt bara genom att titta på den, därför är dessa strata inte primära. Det är 

dock troligt att de strata som endast kommer fungera som parenteser egentligen har en 

betydande roll bland intervjupersonernas val av nyhetskälla, vilket också gör det intressant att 

få svar på de här frågorna.  

  

Undersökningsgruppen definierades alltså genom ålder och kön, och det var även det som 

blev utgångspunkten när innevånarstatistiken över områdena kartlades. Den lägsta åldern på 

personer som tillfrågats är 16 år, eftersom det var den lägsta ålderskategorin som redovisades 

i statistiken från USK. Dessa har även med största sannolikhet börjat ta ett aktivt val att delta 

och intressera sig för nyhetsflödet.  

  
Den första statistiken som sammanställdes var hur många som bor i respektive ort; hur många 

av dem som var män respektive kvinnor; hur många som var utrikesfödda, födda i Sverige 
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eller födda i Sverige men med minst en utländsk förälder; hur många som arbetar respektive 

var arbetslösa och hur många som studerade på gymnasial eller eftergymnasial nivå.  

 

Alla siffror sammanställdes i ett dokument i Excel. Där räknades det ut hur många procent 

varje ovan listad variabel stod för av det totala antalet innevånare i varje stadsdel, och sedan 

hur många procent respektive stadsdel stod för om man lade ihop stadsdelarnas invånare. 

 

Av alla invånare i de undersökta områdena var 45 procent från Spånga-Tensta, vilket 

avrundades till 45 procent och 55 procent från Rinkeby-Kista, vilket avrundades till 55 

procent. Det var de här siffrorna som användes vid bestämmandet av hur många som skulle 

tillfrågas på respektive ort. Med hänsyn till det korta tidsspannet blev målet att fråga 

sammanlagt 100 personer. Alltså skulle totalt 45 personer från Spånga-Tensta och 55 personer 

från Rinkeby-Kista intervjuas. 

 

Nästa steg var att ta reda på exakt hur många som skulle tillfrågas från varje variabel. Det var 

i det här stadiet som variablerna om sysselsättning och etniska bakgrunden togs bort från 

avgörandet i valet av intervjupersoner. Åldern på de som bor i de olika orterna var inte heller 

möjlig att göra en exakt kartläggning på eftersom den statistiken inte fanns tillgänglig då 

undersökningen gjordes. 

 

Det enda som stod i statistiken från USK var hur många i respektive ort som var mellan 16-19 

år, 20-64 år samt 65 år och uppåt, därför utformades nya åldersgrupper till undersökningen, 

för att underlätta valet av intervjupersoner. De nya åldersgrupperna var 16-25, 26-35, 36-45, 

46-55, 56-65, 66-75 och 76 år och uppåt. Sammanlagt blev det 14 likadana frågeformulär, ett 

för respektive kön och åldersgrupp. 

 

I varje frågeformulär finns det plats för 13 stycken att bli tillfrågade och målet var att fråga 4 

stycken från varje kategori på områdena som undersökningarna gjordes på, men med 

ambitionen att fråga så många som möjligt. Detta ansågs vara den optimala siffran för 

formuläret, då det garanterade att kvoten för alla ålders- och könsvariabler skulle bli 

uppfyllda. Siffran 4 räknades ut på följande vis: 

 

Först räknades det ut hur många procent av den totala befolkningen på varje ort som var av 

respektive kön. I området Kista-Rinkeby är 51,49 procent av befolkningen män och 48,51 
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procent kvinnor, vilket avrundades till 51 procent respektive 49 procent. 

 

Eftersom 55 personer från Kista-Rinkeby området skulle tillfrågas och 51 procent av alla i det 

området var män, skulle det totala antalet män som intervjuades i Kista-Rinkeby vara 28 (51 

procent av 55 är 28,05). Samma sak räknades ut på respektive kön och område, 28 blev den 

högsta totalsiffran. 

 

I och med att det finns 7 olika ålderskategorier, delades 28 på 7, vilket blir 4. Därför skulle 

minst 4 personer från varje kön- och ålderskategori intervjuas i respektive område. 

 

4.3 Semistrukturerad intervju 
När det skulle bestämmas vilken typ av frågor som skulle vara med i enkäten var det metoden 

för intervjun som satte ramarna. Frågorna skulle vara korta och lättförståeliga och inte heller 

ta för lång tid att besvara, då många av respondenterna var på språng. Det viktigaste var att se 

till att inte tappa intresset hos dem som var villiga att ställa upp. Avsikten var att de skulle 

känna sig bekväma, och inte någon gång känna sig utsatta eller påhoppade under tiden de blev 

intervjuade. Det var också viktigt att respondenterna skulle ha möjlighet och känna sig 

bekväma att ge förslag på hur journalistiken kan förbättras. 

 

I intervjuundersökningen används metoden semistrukturerad intervju. Semistrukturerad 

betyder att det i frågeformuläret dels finns ett specifikt antal frågor, varken mer eller mindre, 

med ett specifikt antal svarsalternativ som är lika utformade för samtliga respondenter. På så 

sätt säkerställer man att varje respondent får identiska frågor (Denscombe 2009, 234-235). 

Dock skiljer sig denna undersökning från den rena strukturerade intervjun. I och med att 

några av frågorna går mer på djupet, där respondenterna själva får berätta om sina upplevelser 

och erfarenheter utan att behöva välja något redan förbestämt svarsalternativ, finns det även 

öppna frågor i frågeformuläret. Målet med de öppna frågorna är att ta reda på varför 

respondenterna tycker som de gör och därigenom få en så djupgående undersökning som 

möjligt. Vi vill inte bara få svar på ”var, när och hur”, utan ”varför” är en nyckelfråga som 

följer hela undersökningen.  

 

I intervjuformuläret finns förbestämda frågor och följdfrågor som baserades på antaganden 

om hur intervjupersonerna väljer att svara. Strukturen blir olika beroende på vilken väg, det 
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vill säga vilket svar, respondenten tar/ger i frågeformuläret. Då vissa som tillfrågats får sina 

nyheter via andra medium än tidningar, är det intressant att veta varför de väljer bort 

tidningar, då främst lokaltidningarna och vilka de alternativa medierna är. Därför finns det 

vägar där respondenten får besvara den typen av frågor, och där intervjun därmed blir kortare. 

En struktur på intervjuerna kvarstår dock genom att de olika svarsalternativen har en 

gemensam startpunkt och sedan förgrenar sig till egna slutpunkter. Här är det svaren som står 

för den öppna strukturen, men i alla intervjuer är det dock alltid samma frågor och ämnen som 

behandlas. 

  

Exempel 1: 

Respondenten svarar att hen läser tidningar för att ta del av nyheter. 

Följdfrågan blir då vilken typ utav tidning respondenten läser. Följdfrågan 

ställs oavsett svar om respondenten får hem lokaltidningen i brevlådan eller 

inte. Om respondenten får hem lokaltidningen och svarar att hen läser den, 

blir följdfrågan vad respondenten tycker om lokaltidningen. Därefter ställs 

frågor om språkligt tilltal, gestaltning av samhället, om vissa ämnen är mer 

representerade än andra i nyhetsflödet, vilka nyheter som är intressanta 

respektive ointressanta samt om respondenten anser att något saknas i 

lokaltidningen. 

 

 

Exempel 2: 

Respondenten svarar att hen läser tidningar för att få till sig nyheter, dock 

inte lokaltidningen. Därmed blir följdfrågorna varför respondenten inte läser 

lokaltidningen och vad som skulle kunna ändras för att respondenten skulle 

börja läsa den. Därefter avslutas intervjun. 

  

Exempel 3: 

Respondenten svarar att hen inte läser tidningar för att få till sig nyheter. 

Följdfrågan blir då varför respondenten inte läser lokaltidningen och/eller 

tidningar i allmänhet och vad som möjligtvis skulle behöva ändras för att 

respondenten skulle börja läsa lokaltidningen och/eller andra tidningar. 

Samma följdfrågor ställs till samtliga respondenter som svarar att de inte 

läser lokaltidningen och/eller andra tidningar.  
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Följdfrågorna är alltså de samma för samtliga respondenter som läser lokaltidningen 

respektive inte läser tidningar, men de har möjligheten att svara mer fritt i den valda 

semistrukturerade undersökningsmetoden än om den skulle ha varit en ren strukturerad. Alla 

intervjuer avslutas även med grundläggande bakgrundsfrågor, som inte har lika stor betydelse 

för undersökningens resultat, men som ändå kan komma att bidra till intressanta infallsvinklar 

i analysdelen. 

 

4.4 Intervjumetod – ansikte mot ansikte 
När en forskare bestämmer sig för på vilket sätt hen ska göra sin undersökning, är det faktorer 

som tid, kostnad, önskad svarsfrekvens och liknande som har stor betydelse. I denna 

undersökning har forskarna valt att möta intervjupersonerna ansikte mot ansikte. Anledningen 

till att vi har valt att göra denna typ av metod är dels att det saknas både resurser och tid för 

att man skall kunna använda sig av andra metoder som postenkäter, telefonintervjuer, internet 

och så vidare, då de kräver betydligt mycket mer förarbete och är betydligt mer kostsamma. 

Den andra anledningen till att vi valt just den här metoden är att vi vill få en så detaljerad och 

utförlig beskrivning av respondenternas uppfattning som möjligt. Dessutom visar erfarenheten 

att man under intervjuer som sker ansikte mot ansikte i högre grad kan känna av om man får 

oriktiga eller tvivelaktiga svar, tack vare att forskaren kan läsa av intervjupersonens 

kroppsspråk och ge intervjupersonen tid att tänka igenom och fundera lite kring sitt svar 

(Denscombe 2009, 28). 

 

Att just denna metod har valts beror även på den generella uppfattningen om att människor i 

högre grad är benägna att svara på enkäter vid ett möte ansikte mot ansikte, till skillnad från 

om de mottar en enkät på nätet eller i brevlådan. En annan risk med att skicka ut 

undersökningen via brev eller mejl är att de som väljer att delta endast blir extremfallen – de 

som antingen tycker att tidningarna är jättebra eller jättedåliga. Risken med dessa extremfall 

blir ett för stort bortfall av de som tycker att tidningarna är okej och tillfredsställande, men 

inte har någon starkare åsikt om saken. En grupp som är otroligt viktig för undersökningens 

korrekthet (Denscombe 2009, 27 och 43). 
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4.5 Metodkritik 
Även om den här metoden ansågs vara den mest lämpliga för undersökningen, fanns det även 

brister. Chanserna för att personer ska svara på frågorna må vara större när man är ute på 

fältet än när de ställs via telefon, brev eller formulär via webben, men risken är att personerna 

man frågar inte vågar svara helt ärligt.  

 

Hade man använt sig av stratifierat urval, hade det snarare varit berättigat att använda sig av 

postenkäter eller enkäter via internet, för att på så sätt inte vara beroende av vilka personer 

som var på samma plats som forskaren, under just den tidpunkt som undersökningen pågår. 

Nackdelen med den metoden, förutom att den skulle ta längre tid och vara betydligt mycket 

dyrare att genomföra, är att det skulle vara lättare för intervjupersonerna att av någon 

anledning låta bli att svara på frågorna, eller helt och hållet hoppa över att göra enkäten.  

 

En fördel med den semistrukturerade intervjun då forskarna, vid ett eventuellt avböjt 

deltagande från tillfrågad intervjuperson, på en gång kan leta reda på en ny respondent. I den 

stratifierade urvals-metoden hade man behövt vänta ett okänt antal dagar, för att sedan skicka 

ut en ny enkät och invänta ett svar på denna. Något som både är mer kostsamt och tar längre 

tid. 

 

En negativ aspekt i intervjumetoden som användes är dock intervjupersonernas eventuella 

rädsla för att verka okunniga. Den generella rädslan att inte förstå eller att visa sig okunnig 

inom ett område är därför något som togs i beaktande under intervjuerna och som det togs 

hänsyn till under sammanställningarna. Detta för att respondenter ibland väljer att inte vara 

helt ärliga eller ge ett överdrivet, alternativt underdrivet, svar för att inte verka okunniga 

(Descombe, 2009). Detta gäller till exempel frågan V7: Känner du att de lokala tidningarna 

Mitt i och/eller Norrasidan använder ett språk som talar till dig? Detta är en fråga där folk 

kan komma att ge svar med en gnutta osanning i rädsla att verka okunniga. Då detta är en av 

huvudfrågorna i undersökning, kan det komma att bli ett problem.  

 

Intervjumetoden ansikte mot ansikte hjälpte förhoppningsvis till på så sätt att det går att läsa 

av om personen i fråga svarar oärligt, och möjligen göra en parantes kring svaret eller låta 

personen utveckla sitt svar tills hen ser lite mer avslappnad ut. Även om det kan vara aningen 

mer tidskrävande ansågs chanserna för att få mer sanningsenliga och ingående svar vara större 
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i den här metoden än om undersökningen skulle göras via mejl eller postenkäter.  

 

Lösningen på problemet om huruvida intervjupersonerna är ärliga eller inte är alltså att få 

intervjupersonerna att våga slappna av och lita på dem som ställer frågorna, vilken är en svår 

uppgift när man bara har cirka två minuter på sig.  

 

4.6 Intervjuerna och dess bortfall 
De som upplevdes vara lättast att få kontakt med var män upp till 30 år i Kista, samt 

medelålders kvinnor med fulltidssysselsättning, framför allt i Spånga. Anledningen till detta 

är antagligen att det finns ett igenkännande och att man har lättare att prata med någon av 

samma kön eller ålder, samma kollektiva identitet (Gripsrud 2002, 20).  

  

I vissa områden var det svårare att få kontakt med intervjupersonerna, vilket framför allt 

berodde på språksvårigheter. Dessa personer räknas i undersökningen som bortfall, men är 

viktiga att ha i minnet. Undersökningen ägde rum i områden där en stor andel av invånarna är 

första eller andra generationens invandrare. Många kan ytterst lite, eller ingen svenska. 

Lokaljournalistiken endast finns att tillgå på svenska, så var får dessa invånare tillgång till de 

lokala nyheterna? Detta har varit ett problem under arbetets gång, men upplevs vara en så stor 

fråga att den kräver en helt egen undersökning. 

 

Under intervjuerna fick forskarna en känsla av att de som svarade på frågorna nästan var 

rädda för att stanna och prata. Flera visade stora tecken på misstänksamhet genom att hålla ett 

stort avstånd, ifrågasätta anteckningar eller att ofta fråga vad undersökningen egentligen var 

till för. Genom att förklara att det handlade om forskning samt att även ge dem tillräckligt 

med tid att formulera och uttrycka sig, blev dock flera intresserade av att berätta hur de 

upplever tidningarna. Dessutom gav de väldigt givande och intressanta svar. Andra avstod 

med argument om att de inte hade tid eller inte var intresserade. Metoden blev därför att ligga 

på lite extra och gå med personerna lite för att förklara vad saken gällde, så fort, men 

noggrant, som möjligt. Tack vare detta var det fler som svarade, även om det fortfarande var 

många som tackade nej. Det har med stor sannolikhet varit avgörande för undersökningen att 

vi varit på plats och mött respondenterna ansikte mot ansikte. Undersökningen har fått fler 

svar än vad den annars möjligen skulle ha fått.  
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Målet med undersökningen var att få så stor mångfald bland intervjupersonerna som möjligt, 

både när det gällde kön, den etniska bakgrunden och ålder. Att göra detta utan att färgas av 

sina egna fördomar är i princip omöjligt, men det märktes även att flera av personerna som 

blev tillfrågade också hade fördomar eller var reserverade mot oss. Flera trodde att det 

handlade om försäljning och trots att de fick förklarat för sig exakt vad saken gällde, var det 

ändå många som misstänkte att vi var där på uppdrag från någon av de lokala 

gratistidningarna och att undersökningen på grund av det skulle avslutas med någon typ av 

reklam eller försäljning.  

 

4.7 Validitet och reliabilitet 
I kvalitativa undersökningar är det svårare att få en hög validitet än i kvantitativa 

undersökningar. Då validitet betyder att man mäter det man påstår sig mäta (Esaiasson et al. 

2007, s. 63), är det inte så konstigt eftersom åsikter gör att det blir svårare att dela upp och 

kategorisera in svar. Eftersom undersökningen dessutom bygger på (relativt) slumpmässigt 

utvalda personers åsikter, är risken för att intervjuerna blir spretiga och ostrukturerade större.  

 

Tack vare att vi valde att göra semi-strukturerade intervjuer blir dock reliabiliteten högre än 

om den enbart skulle vara byggd på öppna frågor. Reliabilitet betyder att det inte förekommer 

några slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson et al. 2007, s. 70), risker som alltså 

minskar med en semistrukturerad intervju. 
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5. Resultat 

Nedan följer en resultatredovisning. Under två av rubrikerna särskiljs män och kvinnors svar. 

Detta eftersom svaren skiljde sig så pass mycket att det ansågs vara en intressant aspekt i 

resultatredovisningen.  

 

5.1 De populäraste nyhetsmedierna 
Den första frågan i undersökningen, varifrån får du dina nyheter, ställdes för att kartlägga 

vilken typ av medier som respondenterna helst hämtar sina lokala nyheter från. Då man 

generellt använder sig utav fler än en nyhetskälla, kunde man ge mer än ett svarsalternativ. 

Frågan ställdes för att ge en bild av hur många pressen, totalt sett, når ut till i en tid då många 

ofta väljer digitala medier. 

 

Fig. 5.1.1 

n=83  

 

Enligt dem vi frågade är tidningar generellt sett den främsta nyhetskällan. Tv-sändningar och 

internet hamnar på en gemensam andraplats, följt av radio. 

 

Papperstidningar är alltså det mest använda nyhetsmediet i de nordvästra 

stockholmsförorterna, där lokaltidningar toppar listan på mest lästa tidningsort. Ett oväntat 

resultat med tanke på att papperstidningar generellt ses som omoderna, då webbtidningar 

snabbt tagit deras publik. Undersökningen visar alltså att Västerorts invånare inte alls följer 
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den generella trenden som visas i exempelvis Nygrens forskning, som menar på att 

lokaljournalistik idag inte har samma plats bland nyhetskällor som den hade förr (Nygren, 

2005, s 200). Resultatet visar samtidigt att både tv-sändningar och internet kommer tätt efter 

vad gäller nyhetskällor. Dessa nyhetskällor var dock främst för att få till sig rikstäckande 

nyheter, då lokala frågor sällan syns i dessa.  

 

Respondenterna uppgav att de sällan, eller aldrig, gick via nätet för att få till sig lokala 

nyheter, trots att de lokala nyheterna även finns att hitta på nätet. Även de som uppgav att de 

inte får hem den lokala tidningen i brevlådan säger att de inte läser lokala nyheter på internet. 

 

Bland männen framkom det att interaktiva medier är populärare än de traditionella. Ser man 

till vilka nyheter som männen saknade, där sport var en av dessa, kan man anta att det beror 

på bristen av sportnyheter, vilka lättast går att hitta på nätet.  

 

De som svarade att de hade ”annat” som främsta nyhetskälla uppgav att de använde andra 

källor främst på grund av bristande intresse för nyhetsflödet (McQuail, 2005, s 422). De ville 

hellre leta upp just de nyheter som de är intresserade av, då de inte anser att 

lokaljournalistiken tillfredsställer deras behov. Vissa uppgav även att de valde andra 

nyhetskällor på grund av att de är trötta på den negativa rapporteringen. Mer om detta i avsnitt 

5.2.  

 

5.2 Konsumtion av nyhetstidningar 
Den andra frågan i undersökningen ställdes för att ge en bild av vilken typ av tidningar som 

har störst roll i nyhetskonsumtionen. Alternativen som respondenterna hade att välja på var de 

vanligaste svenska nyhetstidningarna, det vill säga lokala gratistidningar (alltså dem som vi 

lagt huvudfokus på i undersökningen: Norra Sidan och Mitt I), gratistidningar som går att 

hämta i tunnelbanestationer och liknande (exempelvis Metro), morgontidningar (som 

exempelvis Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet), kvällstidningar (som Aftonbladet och 

Expressen), utländska tidningar och ”annat”, där det sista alternativet omfattar allt som inte 

varit möjligt att placera i något av de tidigare nämnda svarsalternativen. 
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Fig. 5.2.1 

 n=83 

 

Enligt undersökningssvaren är de lokala gratistidningarna generellt sett den populäraste 

tidningstypen. Framförallt var den populär bland de tillfrågade kvinnorna. Nästan en tredjedel 

så många fler läser lokaltidningarna än andraplatstagaren morgontidningar. Ingen av 

kvinnorna uppgav att de läste någon annan typ av nyhetstidning, men en femtedel av männen 

uppgav att de gjorde det. Det var tidningar som Dagens industri, Vetenskapens värld och 

tidningar om sport. 

 

Fig. 5.2.2 

n=42 

 

Hos männen hamnar däremot gratistidningar på stan på första plats, följt av lokala 

gratistidningar och morgontidningar.  
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Fig. 5.2.3 

 n=41 

 

Kvinnor läser i första hand lokala gratistidningar, i andra hand morgontidningar och på delad 

tredjeplats gratistidningar på stan och kvällstidningar.   

 

5.3 Konsumtionen av de lokala gratistidningarna 
Nästan alla tillfrågade uppger att de får hem den lokala gratistidningen. Av de tillfrågade 

uppger 79 stycken av 83 tillfrågade att får hem någon av eller båda de lokala 

gratistidningarna. Av dessa 79 stycken är det 64 som läser någon av eller båda tidningarna. 

Om man inte får hem den var den vanligaste anledningen att man har satt upp en lapp som 

säger att leverans undanbedes.  
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Fig. 5.3.1

 
 

Det går att konstatera de lokala gratistidningarna är en stor del av lokalbefolkningens 

nyhetsflöde. Därför är det även viktigt att nyhetsurvalet i lokaltidningen har en bred 

ämnestäckning och att tidningarna inte enbart redovisar kriminella händelser, utan även övrig 

nyttig samhällsinformation. Här efterfrågades exempelvis ombyggnationer i området, 

evenemang, nya allmänningar och liknande, information som de intervjuade i stor 

utsträckning saknade. 

 

En viktig aspekt angående det här resultatet är att det krävs ett mer aktivt val att inte få hem 

den lokala gratistidningen. Flera respondenter svarade även att de ofta bläddrar igenom de 

lokala tidningarna just för att de får hem dem, men att de antagligen inte skulle göra det om 

den inte skickades ut gratis. Anledningen är att de anser att tidningarna inte tillfredsställer 

deras behov vad gäller nyhetsurval, och att de, som tidigare nämnt, är trötta på den negativa 

rapporteringen om området.  

 

Tydligaste skillnaden till varför man inte läser är mellan de olika åldersgrupperna. Den största 

skillnaden är mellan den yngsta ålderskategorin och de två äldsta. De ger följande anledningar 

till att de inte läser tidningarna och vad som skulle behöva ändras i dem: 

 

Person 1, mellan 16 och 25 år gammal: 

– Jag tror att tidningarna skräms och att de inte är bra för Kistas intressen. Väderdelen 

borde tas bort, eftersom alla kollar det i mobilen. Jag vill läsa mer om kärlek och 

sport. 
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Person 2, mellan 16 och 25 år gammal: 

– Jag läser inte eftersom jag tycker att det är så mycket reklam att det blir propaganda. 

Vinklarna är för trångsynta och negativa. Jag skulle kunna börja läsa om det skrevs 

om mindre rädsla och att det blev fler positiva vibbar. 

 

Person 3, mellan 16 och 25 år gammal: 

– Jag tycker att det står för många ointressanta nyheter och skulle vilja läsa mer om 

utrikesnyheter. 

 

Person 4, 66-75 år gammal. 

– Jag vill inte läsa tidningarna på grund av tidsbrist. Det finns inte något som skulle 

kunna ändras för att jag skulle börja läsa tidningarna. 

 

Person 5, 75 år gammal eller äldre. 

– Jag har inte tid med att läsa sånt där. 

 

 

5.4 Bilden av samhället 
En av huvudfrågorna i undersökningen var om publiken tycker att tidningarna ger en rättvis 

bild av området de bor i. Respondenterna anger hur realistisk bild tidningarna ger av området 

genom en skala från 1-5, där 1 betydde att tidningarna gav en orättvis bild av området och 5 

betydde att de gav en rättvis bild. 

 

I sammanställningen av statistiken bestämdes det att svarsalternativ 1-3 betyder att de 

tillfrågade inte tycker att bilden som ges är rättvis. Svarsalternativ 3 fick tillhöra denna 

kategori eftersom svaret inte är ett definitivt ”ja” och undersökningen anses vara mer 

trovärdig om alternativet placeras här. Svarsalternativ 4-5 betyder att de tillfrågade anser att 

tidningarna ger en i princip helt rättvis bild av området. 

 

 

 

 



 30 

Fig. 5.4.1 

n=63 

 

Resultatet visar att cirka 57 procent tycker att tidningarna ger en inte helt rättvis bild av 

samhället, medan cirka 43 procent tycker att tidningarna ger en rättvis bild. 

Den bild av respondenternas förort som idag porträtteras anser de vara missvisande och de 

önskar att lokaljournalistiken även lyfte fram positiva saker som händer och som invånare 

gör. Inte spinna vidare på denna stereotypiska föreställning om de ”farliga förorterna”.  

 

Mediernas sätt att rapportera nyheter är ofta genom offerjournalistik, en part i konflikt med en 

annan; det är medborgarna mot politikerna; skoleleverna mot skolstyrelsen; arbetstagare mot 

arbetsgivare; den ”trygga innerstaden” mot den ”farliga förorten” (Strömbäck 2000, 310).  

 

När till exempel Rinkebyborna i en artikel under våren 2012 kunde läsa att de lever i ett 

”laglöst land”, reagerade många (Mitt i Tensta Rinkeby, 24 april 2012). De som bor i Rinkeby 

tycker inte alls att de bor i ett laglöst land. De blev upprörda och arga. ”Vadå laglöst land? 

Vad menar de med det? Har de ens varit här?”, säger en man under en av intervjuerna som 

gjordes i vår undersökning. Många berättar även att de är trötta på föreställningen om det 

”farliga Västerort”.  

 

En bidragande faktor till att journalistiken kan anses vara orealistisk är nyhetsurvalet. Om det 

skrivs mer om en viss typ av nyheter än vad det skrivs om en annan, blir uppfattningen 

antagligen att det mest omskriva är en oftare återkommande händelse i området. En viktig 

fråga i undersökningen blev därmed: finns det en överrepresentation av en viss typ av nyheter 

i Mitt i och/eller Norra Sidan. 
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Fig. 5.4.2 

n=63 

 

Nästan 86 procent av de tillfrågade tycker att någon typ av nyhet är överrepresenterad. Vid 

den lite mer djupgående utfrågningen berättar respondenterna att brottsrelaterade nyheter är 

det klart dominerande ämnet som redovisas i nyhetsrapporteringen. Många svarade samtidigt 

att brottsrelaterade nyheter är bland det mest intressanta att läsa om. 

 

Fig. 5.4.3 

n=63 

 

Cirka 81 procent tycker att nyheterna som skrivs är relevanta för dem, även om vissa 

nyhetskategorier anses vara överrepresenterade. 
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Fig. 5.4.4 

=63 

 

Den sammanlagda statistiken visar att drygt hälften av de tillfrågade saknar någon typ av 

nyhet i flödet. En siffra som borde vara högre då många flesta under djupgående intervjun 

uppger att andelen negativa nyheter är för stor jämfört med de positiva, och att det är just den 

positiva nyhetsrapporteringen de saknar.  

 

I den här frågan efterfrågade männen och kvinnorna olika ämnen. Männen saknade framför 

allt lokal samhällsinformation om till exempelvis nybyggnationer, historiska platser i området 

samt näringslivsfrågor. Kvinnorna uppger att de önskar läsa mer om barnomsorg, kommande 

event samt näringsliv. 

 

5.5 Lokaljournalistikens tilltal till sin publik 
För att kunna nå ut till publiken är det viktigt att man använder ett flytande språk som inte är 

allt för invecklat. Om publiken också själva är, eller har en nära relation till subjektet i texten, 

är det extra viktigt att man inte är för språkligt dömande. Risken är i sådana fall att publiken 

blir defensiv och känner sig missuppfattad. 
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Fig. 5.5.1  

 
 

77 procent av respondenterna anser att tidningarna har ett språk som tilltalar dem. Av männen 

är det cirka 79 procent som anser att lokaltidningarna har ett tilltalande språk. Motsvarande 

siffra för kvinnorna är cirka 75 procent. 

 

Även om det redovisade resultatet visar på att de flesta respondenter känner sig tilltalade av 

lokaljournalistiken, tillade många att de önskar att de lokala tidningarna bör göra en större 

ansträngning för att visa en mer öppen och varierad nyhetsbild av förorterna samt även 

porträttera en mer realistisk bild av verkligheten.  
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6. Diskussion och analys 
Denna uppsats syftade till att undersöka lokaljournalistiken i Stockholms västra förorter. 

Nedan följer en diskussion och analys utifrån de resultat som redovisats ovan. Diskussionerna 

utgår från de tre huvudfrågeställningarna 

 

1. Hur upplever Stockholms Västerorts invånare tilltalet i de lokala nyhetstidningarna 

Norra sidan och Mitt i? 

2. Tycker du att de lokala gratistidningarna ger en rättvis bild av området du bor i? 

3. Saknas någon typ av rapportering i de lokala gratistidningarna? 

 

6.1 I vilken utsträckning tar du del av det lokala nyhetsflödet? 
Denna undersökning visar att medborgarna i Stockholms Västra förorter i hög grad läser de 

lokala nyhetstidningarna. Anledningen till varför man läser dem var i princip undantagslöst 

för att ta reda på vad som har hänt och kommer att hända i området, vilket är 

lokaljournalistikens främsta uppgift då lokala nyheter sällan, eller aldrig, syns i den regionala 

nyhetsrapporteringen.  Man skulle alltså kunna dra slutsatsen att Västerorts invånare läser 

lokaltidningen för att tillfredsställa informationsbehovet. Man vill veta vad som händer i det 

område man bor i för att känna delaktighet och få en vi-känsla.  

 

Resultatet visar att kvinnor i högre utsträckning läser de lokala tidningarna, vilket enligt Uses 

and Gratifications-teorin tyder på att lokaljournalistiken tillfredsställer kvinnors behov i större 

grad än mäns. Det går dock inte att peka på just varför tidningens innehåll är mer attraktivt för 

kvinnor, då kompletterande frågor kring detta uteslöts ur enkäten.  

 

6.2 Tycker du att de lokala gratistidningarna ger en rättvis bild av 

området du bor i? 
Något som många respondenter gärna pratade om var det faktum att ”deras förort” alltid 

porträtteras som farlig.  

– Om de talar om oss som farliga, är det väl det vi är och får bli, svarade en respondent. 
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Detta är även något som det talas om i Lippmans teori om pseudo-omgivning. När människor 

om och om igen får höra att de är farliga och bara begår brott, när de sällan får läsa om goda 

saker som händer i deras samhälle, påverkar det deras identitet negativt.   

 

Enligt undersökningen verkar detta vara ett problem i Västerort. De slutsatser som både 

Gripsrud och Nygren har gjort menar att medierna har en avgörande roll när människor 

bygger sin identitet och när andras bild av oss själva blir den bild vi tar på oss, blir problemet 

tydligt. Det är genom andra som vi identifierar oss själva, andras uppfattningar om oss får en 

stor påverkan på vår självbild och identitet. Det är precis så invånarna i Västerort känner när 

de läser sina lokala tidningar. Det var tydligt att de var trötta på att porträtteras som kriminella 

bråkstakar, invånare i ett område där negativa händelser dominerar nyhetsrapporteringen.  

 

Trots att en stor diskussion i undersökningen var den negativa rapporteringen av förorten, 

menade respondenterna paradoxalt nog att den typ av nyhet som de helst läser är just 

brottsrelaterade nyheter. Motsägelsefullt kan tyckas, men detta resultat följer den tidigare 

forskning som visar på att journalistik tenderar att ha en överrepresentation av just 

brottsrelaterade nyheter. Det är, som tidigare nämnt, vad publiken vill läsa om.  

 

Svaren från respondenterna visade att man anser att Norra sidan ger en mer korrekt bild av 

området än Mitt i tidningarna, men att det ändå finns alldeles för många negativa nyheter. 

Respondenterna menade att tidningarna rapporterar om aktuella och relevanta händelser, men 

att helhetsbilden ändå inte representerar deras verklighet. Detta skulle kunna vara ytterligare 

en konsekvens av det geografiska avståndet som Mitt i redaktionen har till Västerort.  

 

6.3 Saknas någon typ av rapportering i de lokala 

gratistidningarna? 
Resultatet som redovisats visar på att respondenterna i denna undersökning saknar en del 

nyheter i den lokala nyhetsrapporteringen. Knyter man an detta till Uses and gratifications-

teorin, kan man konstatera att det finns en del behov hos läsarna som lokaltidningarna inte 

tillfredsställer. Den grupp som känner sig mest otillfredsställd är männen. Männen uppgav här 

att de saknade ämnen som sport, näringsliv och samhällsförändringar och det är frånvaron av 

dessa ämnen som gör att männen känner sig otillfredsställda. Det krävs alltså ett 
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kompletterande nyhetsurval för att tillfredsställa männens behov och för att skapa ett större 

intresse hos dem att läsa lokaltidningarna. 

 

Kvinnorna var som sagt mer benägna att läsa lokaljournalistiken. De svarade i hög grad att de 

ville läsa mer om barnsomsorg och kommande event. Dock menade man inte att det fanns en 

total avsaknad av dessa ämnen, utan snarare att de bör få mer plats. Ser man till Uses and 

gratifications-teorin är anledningen till den höga läsarfrekvensen bland kvinnorna ett resultat 

av att deras behov var mer tillfredsställt. 

 

Respondenterna visade även på en tydlig känsla av att negativa nyheter dominerade 

lokaljournalistiken, och därmed en avsaknad av positiva nyheterna. Enligt Gunnar Nygren ska 

den lokala journalistiken skilja sig från den regionala. Han menar att det är de positiva 

nyheterna som dominerar lokaljournalistiken. Denna undersökning visar dock att så inte är 

fallet i Västerort. I alla fall inte enligt respondenterna. Det är de negativa nyheterna som 

genomsyrar lokaljournalistiken, medan de positiva utelämnas. Något intervjupersonerna helt 

klart vill ha ändring på.  
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7. Slutsats och framtida forskning 
7.1 Slutsats 
Vår undersökning visar att intervjupersonerna anser att de lokala nyhetsmedierna har en 

övervägande sanningsenlig nyhetsrapportering. Dock anser intervjupersonerna att medierna 

ibland har för stort fokus på brottsrelaterade och negativa nyheter. De upplever att 

rapporteringen om kriminalitet är överdriven jämfört med hur de uppfattar verkligheten i sitt 

bostadsområde. Intervjupersonerna önskar därför en mer positiv nyhetsrapportering som 

innehåller en mer omfattande och nyanserad information om lokalsamhället. Flera av männen 

önskade också större rapportering från lokala sportevenemang och näringsliv. Majoriteten av 

de tillfrågade kvinnorna önskade framför allt en ökad rapportering om barnomsorgsrelaterade 

ämnen, som exempelvis skolor, samt event. 

 

Slutsatsen är att Västerorts lokala nyhetsrapportering inte är i behov att bytas ut, utan snarare 

kompletteras. På detta sätt tillfredsställs fler personers behov, och man får en större 

läsarfrekvens bland de lokala nyheterna. Något som är viktigt dels för invånarna som är i 

behov av ett relevant nyhetsflöde, men även för den sociala tillhörigheten.   

 

7.2 Framtida forskning 
En viktig aspekt som denna undersökning visat är det faktum att språksvårigheter bidrar till 

att inte alla kan ta del av den lokala journalistiken. Alla invånare borde ha möjlighet att ta del 

av vad som händer i sitt område. Därför är det av största vikt att undersöka och hitta ett 

kompletterande lokalt nyhetsmedium för de som inte kan ta del av existerande lokaltidningar 

på grund av språksvårigheter, men även de som har synfel eller av annan anledning inte kan ta 

del av lokaljournalistiken.  

 

En annan intressant aspekt att forska kring är själva innehållet i tidningarna. Denna studie har 

enbart syftat till att fråga konsumenterna av lokaljournalistiken om deras åsikter om 

nyhetsrapporteringen. Det skulle det vara intressant att göra en kvantitativ undersökning med 

inriktning mot innehållet i nyhetsurvalet. Och om det ger samma bild av rapporteringen som 

respondenterna i vår undersökning gav.  
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En annan idé skulle kunna vara att fortsätta denna undersökning i samtliga förorter i 

Stockholm och se om det finns några likheter eller skillnader i hur invånarna ser på sin 

lokaljournalistik.  
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