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ABSTRACT 

Stockholm har en segregerad mediebild, där stadens olika områden skildras på väldigt olika sätt. I denna uppsats har 

fokuset legat på miljonprogramförorten Tensta, och att studera hur denna förort skildras i pressen. Syftet med uppsatsen 

har varit dels att undersöka hur förorten konstrueras i media, och dels att undersöka vad ungdomar bosatta i förorten 

anser om denna mediebild och sanningshalten i den. Uppsatsens huvudfråga har således varit: Hur ser den mediala 

rapporteringen om Tensta ut, och vad anser unga tenstabor om denna rapportering? För att på bästa sätt kunna besvara 

denna fråga har även fyra stödfrågeställningar nyttjats: Vad är det för ämnen som dominerar rapporteringen om Tensta? 

Vilka människor är det som får komma till tals i rapporteringen om Tensta? Vilken åsikt har unga tenstabor om 

mediebilden av Tensta och sättet området skildras på? På vilket sätt, om något, påverkas unga tenstabor av närområdets 

mediebild? Materialet som undersökningen baseras på är 150 artiklar om Tensta, publicerade under 2008-2009, och 

intervjutranskriberingar från intervjuer med fem lokala ungdomar. Som teoretisk utgångspunkt brukades teorier om 

andrafiering och tidigare studier av hur minoriteter tenderar att skildras i medier, med särskild fokus på konstruktionen 

av "Vi" och "De Andra", samt tidigare forskning om svenska förorters nyhetsbilder. Uppsatsens metodologiska ansats är 

tudelad: dels en kvantitativ innehållsanalys för att besvara frågeställningar om de centrala tendenserna i Tenstas 

mediebild, och dels kvalitativa intervjuer med lokala ungdomar för att besvara frågeställningar om unga tenstabors 

åsikter om denna mediebild. Resultaten av innehållsanalysen har visat att Tenstas mediebild domineras av en större andel 

negativa nyheter än den genomsnittliga Stockholmsförorten, samt att det vanligaste ämnet är brottsnyheter. Dessutom 

visade resultaten att tenstabor själva sällan får chansen att uttala sig i nyhetsartiklar om sin egen bostadsort. Resultaten av 

intervjuerna visade att informanterna hade en hög medvetenhet om områdets negativa mediebild, och till stor del ansåg 

att denna bild var mer negativ än dera egna upplevelser av Tensta. Det har även visat sig att informanterna påverkas av 

att bo i Tensta, främst för att andra människor, som enbart känner till området genom informationen som finns i 

medier, reagerar kraftigt när de får veta var de bor. Samtliga resultat tyder på att området Tensta skildras som en medial 

utgrupp. 
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1 INLEDNING 

Dagens Sverige är ett segregerat och fragmenterat land, och kanske är uppdelningen mellan rik och 

fattig, inne och ute som mest påtaglig i huvudstaden. Att en lägenhet i Stockholms innerstad är värd 

sin vikt i guld har väl naturliga skäl och är kanske inte särskilt överraskande. De markanta 

statusskillnader som existerar Stockholmsförorterna emellan är mer intressanta. Medan 

ytterstadsområden som Täby och Bromma åtnjuter en relativt hög status så räds boende i andra 

områden, såsom vissa miljonprogramsförorter, ofta att erkänna var de bor för nya bekantskaper 

(Brune 1998:10). Varifrån kommer dessa statusskillnader? Vad bygger de rykten som omgärdar 

lågstatusförorter på? Medieinnehålls starka inflytande på människors åsikter och attityder är väl 

dokumenterat (bl a Van Dijk 2000:36). Kanske kan vissa förorters låga status bland allmänheten 

åtminstone delvis kopplas till mediernas rapportering om områden, och detta är varför jag i denna 

uppsats vill titta närmre på konstruktionen av miljonprogramsområden i media. 

 Mitt eget intresse för detta ämnesområde härstammar från de artiklar jag läste under förra 

sommaren om stenkastning, anlagda bränder och inställda SL-bussar. Tidningarna beskrev 

oroligheter och upploppsstämning bland ungdomar i en rad svenska förorter såsom Rosengård, 

Hisingen och Tensta, varav alla är negativt stämplade och förföljs av ett rykte som 

”problemförorter”. Själv är jag boende i Tensta sedan några år tillbaka, och märkte ingenting av 

oroligheterna som skildrades i media, något som väckte mitt intresse för förortsskildringar och hur 

rättvisa dessa skildringar egentligen är. Förortens mediebild är ett ämnesområde inom vilket mycket 

forskning redan har bedrivits (bl a Ericsson, Ristilammi & Molina 2002, Nygren 2005 & Ristilammi 

1994). Jag anser dock att det är medievetenskapligt intressant att i samband med en undersökning av 

förortens mediebild även undersöka vad lokalborna själva anser om mediebilden. 

 För att denna studie ska ha en rimlig avgränsning, både tidsmässigt och utrymmesmässigt, 

har jag valt att koncentrera mig på mediebilden av en specifik förort, och har då valt att fokusera 

min undersökning på Stockholmsförorten Tensta, som länge varit en symbol för den typiska 

miljonprogramsförorten.   

1.1 Syfte 

Syftet med min uppsats är tudelat. Först och främst vill jag med denna undersökning ta reda på hur 

miljonprogramförorten Tensta konstrueras i media, något jag ämnar åstadkomma genom att studera 

den aktuella mediebilden av denna Stockholmsförort ser ut, och kartlägga dess centrala tendenser. 
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Utöver denna kartläggning vill jag även undersöka på vilket sätt unga tenstabor uppfattar denna 

mediebild och sanningshalten i den. 

1.2 Frågeställningar 

Utifrån ovanstående syfte har jag formulerat en övergripande huvudfråga som denna uppsats ska 

besvara. Denna fråga är: Hur ser den mediala rapporteringen om Tensta ut, och vad anser unga tenstabor om 

denna rapportering? För att bättre kunna besvara denna relativt breda fråga har jag formulerat 

ytterligare stödfrågeställningar:  

 - Vad är det för ämnen som dominerar rapporteringen om Tensta? 

 - Vilka människor är det som får komma till tals i rapporteringen om Tensta? 

 - Vilken åsikt har unga tenstabor om mediebilden av Tensta och sättet området skildras på? 

 - På vilket sätt, om något, påverkas unga tenstabor av närområdets mediebild? 

1.3 Material och avgränsning 

För att kunna besvara alla frågeställningar krävs analysmaterial av två typer. Dels krävs artiklar om 

området för att genomföra en kvantitativ innehållsanalys och fastslå de centrala tendenserna i 

Tenstas mediebild. Sedan krävs intervjuer med lokalinvånare för att kunna studera deras uppfattning 

av mediebilden, och dennas eventuella påverkan på dem. 

1.3.1 Artiklar 

Materialet till uppsatsens kvantitativa innehållsanalys kommer att bestå av alla artiklar som handlar 

om Tensta publicerade under åren 2008-2009 i morgontidningarna Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet samt i kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen. Anledningen till varför dessa 

tidningar valts ut är för att de är de fyra tidningar med störst upplaga i Stockholmsregionen 

(Tidningsstatistik). Ursprungligen var jag även intresserad av att analysera artiklar ur Stockholms 

båda gratistidningar Metro och Stockholm City för att få en större bredd i typen av analyserade 

tidningar, men redan vid en tidig sökning insåg jag att för få artiklar om området publicerats i dessa 

tidningar under tidsperioden för att en analys skulle bli relevant. 

 Denna avgränsning, tidsmässig och av valda tidningar, har resulterat i 150 artiklar som blir 

basen för den kvantitativa analysen av Tenstas mediebild. 

1.3.2 Intervjutranskriberingar 

För den andra aspekten av uppsatsens syfte ämnar jag som ovan nämnt att genomföra intervjuer 
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med tenstabor, och sedan genomföra en analys av intervjutranskriberingarna för att undersöka hur 

Tenstas mediebild uppfattas av lokalinvånarna. Jag har valt att intervjua ungdomar i gymnasieåldern 

som är boende i Tensta , och mitt analysmaterial för denna del av uppsatsen består av kvalitativa 

intervjuer med fem ungdomar: tre kvinnor och två män. Varje intervju tog cirka en halvtimme att 

genomföra.  

 1.4 Bakgrund 

Förorten Tensta ligger i Stockholms nordvästra ytterområden, cirka 20 minuter med tunnelbana från 

centrala Stockholm. Området var ett av många som uppfördes under miljonprogramsåren 1965-

1975, och började byggas 1966 (Hej Bostad). Idag bor 17 747 människor i förorten, och av dessa har 

en hög andel, 85,9% av befolkningen, utländsk bakgrund (USK). I hela Stockholms län är denna 

siffra 28,1% (USK). Tensta har även en markant lägre medelinkomst än länssnittet. 2009 var 

medelinkomsten i förorten 160 100 SEK, att jämföras med 281 900 SEK i länet (USK). 
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2 TEORI 

Uppsatsens teoretiska ram har postkoloniala teorier om andrafiering, som även kopplas till teorier 

om andrafieringens roll i människans identitetsskapande, som utgångspunkt. Medier spelar en viktig 

roll i skapandet av människors referensramar, och fungerar gränssättande i konstruktionen av den 

egna identiteten, och därmed i förlängningen även in- och utgruppen (Nygren 2005:58). I en 

undersökning av hur Tensta skildras i medier är det omöjligt att bortse från områdets två mest 

utmärkande drag, rent demografiskt sett: som nämndes ovan är det ett område med låg 

medelinkomst och hög andel utlandsfödda invånare. I frågor om etnicitet och ”invandrare” har 

medier dessutom visat spela ha ett än större inflytande över människors attityder och referensramar 

(van Dijk 2000:36f). Därför baseras den teoretiska ramen på studier av hur de två faktorerna etnicitet 

och klass tenderar att konstrueras i medier, med särskilt fokus på hur detta leder till konstruktionen 

av ”Vi” och ”De Andra”. Jag kommer i detta avsnitt även att mer konkret diskutera olika 

nyhetsbilder av förorter i svensk media. 

2.1 Tidigare forskning 

Som nämnts ovan, i inledningen, har ett stort antal studier gjorts inom uppsatsens ämne. Att 

kartlägga all tidigare forskning är en uppgift som skulle vara mig övermäktig. Jag vill dock i detta 

avsnitt ge läsaren en kort överblick av några viktiga svenska studier som gjorts av förorter och 

miljonprogramsförortens bild i media.  

 Sociologen Nils Hammarén behandlar förortens problematiska mediebild i sin avhandling 

Förorten i huvudet: unga män om kön och sexualitet i det nya Sverige. Hammarén har intervjuat ett fyrtiotal 

unga män från invandrartäta förorter om hur olika aspekter av deras identitet byggs upp, och har 

funnit att allmänhetens åsikter, och framförallt mediebildens skildringar av förorten, påverkar dessa 

unga mäns självbild och identitet. Hammaréns avhandling är skriven ur ett sociologiskt perspektiv 

snarare än ett medievetenskapligt, men rör likväl samma ämne som min uppsats (Hammarén 2008). 

 Per-Marku Ristilammi, Urban Ericsson och Irene Molina har även de undersökt förortens 

mediebild i Miljonprogram och media: föreställningar om människor och förorter (Ericsson, Molina och 

Ristilammi 2000). Ristilammi har dessutom studerat hur en förorts negativa stämpel påverkar 

invånarnas självbild i avhandlingen Rosengård och den svarta poesin: en studie av modern annorlundahet 

(Ristilammi 1994).  

 Inga av ovannämnda studier rör förorten Tensta specifikt, även om Miljonprogram och media: 
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föreställningar om människor och förorter diskuterar Järvaområdet, där Tensta ingår. Det gör däremot 

boken Världens bästa land: berättelser från Tensta, en svensk förort av Anders Sundelin. Författaren har 

besökt Tensta, och intervjuat flera människor som bor i området. Det är således en närgången 

beskrivning av förorten, men är inte medievetenskaplig, och fokuserar inte heller på områdets 

mediebild (Sundelin 2007). 

2.2 ”Vi” och ”De Andra” 

Människor har ett ständigt behov av kategoriseringar för att förenkla och strukturera sin omvärld. 

Dessa kategoriseringar leder till uppdelningar såsom ”man” och ”kvinna”, eller ”vuxen” och ”barn”. 

Rent konkret skapar vi dagligen en uppdelning mellan de som är som ”vi” och de som är 

annorlunda, ”de andra”. Denna uppdelning erbjuder oss en genväg för att kunna förhålla oss till 

världen omkring oss. Skapandet av motsatspar och annorlundaskapet som uppstår genom denna 

uppdelning är i sig en oskyldig del av meningsskapande och identitetsbyggande (Hall 1997:234f). I 

postkolonial teori studeras emellertid mer specifikt uppdelningen som skapas mellan Öst och Väst. 

Den ledande postkolonialisten Edward Said har studerat ”Den Andre” och hur denna uppdelning 

uppenbarar sig i det västerländska sättet att förhålla sig till Orienten, en attityd som han betecknar 

orientalism (Said 1978).  

 Medieforskaren Ylva Brune har utgått från Saids postkoloniala teorier i sin avhandling, 

Nyheter från gränsen, i vilken hon studerat mediernas konstruktion av ”invandraren”. Hon menar att 

”de tankestrukturer som användes för att rättfärdiga kolonialismen fortfarande präglar de moderna 

västerländska samhällena” (Brune 2004:33). Den postkoloniala ståndpunkten visar att 

konstruktionen av ”Vi” mot ”De Andra” är mer än bara en kognitiv genväg, och avslöjar därutöver 

ett assymetriskt maktförhållande. Said menar att orientalismen är ett verktyg för västvärlden att styra 

över Orienten, genom att ”Vi” identifieras gentemot alla ”De Andra” som inte är européer (Said 

1978:66). Said skriver vidare om att denna identifikation skapas genom ”kulturell hegemoni”, med 

vilket han menar att en europeisk identitet skapas och anses överlägsen alla icke-europeiska kulturer 

(Said 1978:71). Enligt honom är alltså kärnan i orientalismen mer än bara en uppdelning i ”Vi” och 

”De Andra”, utan det är även en struktur som bygger på europeisk dominans (Said 1978:113). Stuart 

Hall, sociologen som skrivit om andrafiering bland annat i artikeln ”The Spectacle of the Other”, 

instämmer med att det oftast finns en dominerande grupp i alla motsatspar, men argumenterar även 

för att samma teoretiska utgångspunkt om andrafiering kan breddas och användas i andra 

dimensioner än enbart etniska uppdelningar (Hall 1997:235).  
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 Även Ylva Brune framhåller att polariseringen mellan ”Vi” och ”De Andra” resulterar i en 

ojämlik maktbalans, i och med att dessa termer definieras enbart utifrån ”Vår” synvinkel och 

används för att definiera vår egen identitet, som måste förklaras utifrån något som är annorlunda 

(Brune 2004:36). Brune menar att vår eget identitetsskapande i förhållande till något annat är centralt 

i resonemang om ”De Andra”, och att avgränsandet i sig är oskyldigt, men att det tenderar att 

resultera i att vi tillskriver ”De Andra” egenskaper som vi ogillar hos oss själva (Brune 1998:30). 

Hon visar i sin avhandling att stereotyper om ”De Andra” används för att skapa en ”utopisk 

självbild, där olikheter mellan människor och kulturer reduceras till redskap för att skapa en egen 

och överlägsen identitet” (Brune 2004:365). Med andra ord fyller överföringen av negativa 

associationer på en viss minoritetsgrupp en psykologisk funktion för att kunna framställa den 

västerländska självbilden som mer positiv, och bilden av ”De Andra” bidrar till definitionen av 

Västerlandet just genom att vara dess motbild, eller motsats (Said 1978:64).  

 Uppdelningen mellan ”Vi” och ”De Andra” uppenbarar sig även i mediers rapportering om 

minoriteter. Teun van Dijk har studerat detta och funnit en tydlig uppdelning mellan ingruppen – 

”Vi” – och utgruppen – ”De Andra” (van Dijk 2000:36f). Han menar vidare att nyheterna 

struktureras på ett sätt som diskriminerar utgruppen och framställer den som ett hot mot ingruppen 

(van Dijk 2000:42). Van Dijks resultat om medial diskriminering av ”Den Andre” får medhåll av 

Brune. I hennes analys av artiklar från 1970-talet om ”invandrarkvinnan” framgår en tydlig 

uppdelning mellan olika kulturer, där den svenska och västerländska förutsätts vara den modernare 

och den bättre (Brune 2004:248). 

 Edward Said menar att orientalismen och den västerländska kategoriseringen av ”Vi” och 

”De Andra” har lett till en syn på Västerlandet som aktören och Orienten den passiva motspelaren 

(Said 1978:200). Eftersom det är Västerlandet som skapar definitionerna av båda kategorierna har 

ingruppen tilldelats en mer aktiv roll, och anses behöva företräda utgruppen. Han beskriver en 

föreställning om att ”om Orienten kunde företräda sig själv skulle den göra det, men eftersom den 

inte kan det fullför ställföreträdandet den uppgiften för Västerlandets del och i brist på bättre för 

den stackars Orienten” (Said 1978:89). Said menar slutligen att denna orientalistiska uppfattning 

existerar i överflöd både i medier och hos allmänheten (Said 1978:199). Detta är något som både van 

Dijk och Brune undersökt och de har visat hur  bilden av ”Vi” som aktiva och ”De Andra” som 

passiva återspeglas i medier, något som jag går in på i mer detalj i avsnittet ”Effekter av medial 

andrafiering”. 
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2.2.1 Postkolonial teori i Sverige 

Edward Saids begrepp ”orientalism” och tanken om ”Den Andre” är grundläggande i postkolonial 

teori. När Said diskuterar och definierar begreppet ”orientalism” fokuserar han huvudsakligen på 

den franska och brittiska kulturen som präglad av orientalism (Said 1978). Sverige har i egentlig 

mening aldrig har varit någon betydande kolonialmakt, i jämförelse med brittiska och franska 

kolonialmakterna. Därför kan man fråga sig om en postkolonial utgångspunkt överhuvudtaget är 

relevant för en analys av svenska medier. Ylva Brune argumenterar dock för att detta ändå är möjligt 

i hennes avhandling, där hon förklarar att den svenska synen på utomstående och vårt nationella 

identitetsskapande påminner mycket om det europeiska synen på nationell identitet (Brune 2004:34). 

Utifrån detta anser jag att det i högsta grad är relevant att nyttja en postkolonial ståndpunkt om 

andrafiering, även för en svensk undersökning. 

2.2.2 Effekter av medial andrafiering 

Som nämndes ovan används konstruktionen av ”De Andra” för att kunna överföra icke önskvärda 

egenskaper i samhället i stort till utgruppen, för att förbättra den egna identiteten. Detta har ett antal 

konkreta effekter, inte minst i mediernas representation av utgruppen. En tydlig effekt av 

andrafiering i mediers rapportering om ”invandrare” och etnicitet visas i Ylva Brunes avhandling, 

där hon analyserat rapporteringen kring två våldsbrott som begåtts av invandrare och skapat stora 

mediedrev. I denna visar hon att dessa brott inte framställts som isolerade händelser, som brukar 

vara fallet när det rör sig om svenska gärningsmän. Istället har rapporteringen om dessa händelser 

försökt hitta någon generalitet, och antytt att brotten skulle vara representativa för gärningsmännens 

kultur (Brune 2004). Detta kan ses som ett exempel på hur mediernas rapportering använder sig av 

andrafiering för att cementera definitionen av ”invandrare” och ”invandrarkultur” som något 

annorlunda från hur ”Vi” är.  

 De nyheter där minoriteter är närvarande är dessutom ofta begränsade till ett fåtal specifika 

ämnen, som i huvudsak rör negativa händelser. Van Dijk skriver om detta och nämner ämnen som 

illegal invandring, integrationsproblem och kriminalitets- och våldsfrågor som exempel (van Dijk 

2000:38). Även detta kan alltså förklaras med andrafieringens identitetsskapande roll, där utgruppen 

får skulden för de negativa och icke önskvärda händelserna i samhället.  

 Vidare har det visats att utgruppen, etniska minoriteter, saknar en tillräcklig tillgång till 

medier och till medieproduktion, något som leder till att minoritetsgrupper inte får möjlighet eller 

makt att motsäga felaktiga eller diskriminerande nyhetsrapporteringar (van Dijk 2000 & Brune 2004). 
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Etniska minoriteters åsikter bedöms som mindre trovärdiga, varför minoriteter sällan framträder 

med en egen röst i medier. Teun van Dijk har visat att även när rapporteringen rör etnicitetsfrågor så 

blir minoritetsgrupper sällan citerade i medier, och när de blir det behövs ofta en vit person för att 

bekräfta åsikten (van Dijk 2000:39). Ylva Brune är inne på samma spår när hon kritiserar att 

invandrare saknar en egen röst. Hon utvecklar dessutom detta resonemang, och visar att i de artiklar 

där invandrare citerats blir de ofta emotsagda, antingen explicit av någon expert, eller implicit genom 

att texten antyder att det som sagts omöjligt kan stämma (Brune 2004).  

 Både van Dijk och Brnue har en diskursanalytisk utgångspunkt i sina analyser, och visar hur 

texternas språkbruk, layout och utformning påverkar mediebilden som produceras av etniska 

minoriteter. I och med att jag inte kommer att göra någon närgående kvalitativ analys av texter så 

blir denna utgångspunkt inte aktuell för min uppsats, men jag vill ändå kort beskriva deras resultat 

här. Författarna diskuterar meningars koherens och vilka ord som används i texter om 

minoritetsgrupper, och de visar att medier ofta använder sig av negativt laddade kodord, exempelvis 

”illegal” eller ”bidrag” i rapportering om minoriteter (van Dijk 2000:40 & Brune 2004:316). 

Dessutom omnämns minoriteter ofta i en passiv roll i positiva nyheter, medans de tilldelas en aktiv 

roll när nyheter rör en negativ händelse (van Dijk 2000:40 & Brune 2004:50).  

2.3 Förortsskildringar i svenska medier 

I Skilda medievärldar behandlar medieforskaren Gunnar Nygren hur representationerna av olika delar 

av Stockholm skiljer sig åt. Han har funnit att alla Stockholmsförorter så att säga är i medieskugga, 

det vill säga att det skrivs långt mindre om samtliga av Stockholms ytterområden jämfört med hur 

mycket utrymme som tillägnas innerstaden (Nygren 2005:161). Dessutom visar det sig att 

nyhetsbilden från innerstaden skiljer sig markant från nyhetsbilden av förorterna. Nygren har funnit 

att 36% av nyheterna från innerstaden är positiva, att jämföra med endast 25% av nyheterna från 

förorten, där nyheter om brott och sociala problem istället får långt mer utrymme (Nygren 

2005:163).  

 Nygren pekar samtidigt på skillnaderna som existerar mellan förorterna, och visar att ämnena 

som tas upp i rapporteringen från olika förorter skiljer sig åt markant (Nygren 2005:174ff). Nyheter 

från högstatusförorter präglas av initiativrika människor som aktivt tar ställning och påverkar sin 

vardag. Detta kontrasteras mot bilden av resurssvaga och invandrartäta förorter, där kriminalitet och 

sociala problem istället dominerar nyhetsbilden nästan helt (Nygren 2005:177). Dessa resultat 

påminner om Teun van Dijks studie, som jag beskrivit i avsnittet ”2.2.2 Effekter av medial 



11 
 

andrafiering”, där han visar att liknande ämnen präglar rapporteringen om etniska minoriteter (van 

Dijk 2000). 

 Helena Blomberg, Christian Kroll, Tommy Lundström och Hans Swärd har skrivit om 

lågstatusförorter i Sociala problem och socialpolitik i massmedier. De menar att en generaliserande, 

schablonliknande rapportering är typisk för rapporteringen om sociala problem och så kallade 

”problemområden”. I denna rapportering återfinns också en problematiserande och objektifierande 

blick på människor från lägre samhällsklasser, där de behandlas som passiva och hjälplösa 

(Blomberg, et al. 2004:13). Gunnar Nygren håller med om detta, och visar att nyhetsbilden från 

miljonprogramområden skildrar invånarna som ”föremål för insatser” (Nygren 2005:185f). Ett 

ytterligare sätt att skildra lågstatusförorten är genom exotiska reportage där De Andra ska beskrivas 

för läsaren av journalisten, som Blomberg et al. kallar för ”turist” och medievetaren Per-Markku 

Ristilammi döpt om till ”den koloniale upptäcktsresanden” (Ristilammi 1998:65, Nygren 2005:178f, 

Blomberg et al. 2004:13).  

 Slutligen vill jag nämna studien ”Good News from a Bad Neighbourhood,” gjord av James 

Ettema och Limor Peer. Förvisso studerar de ett amerikanskt låginkomstområde, men resultaten kan 

tänkas vara applicerbara även på en svensk studie. De har undersökt skillnader mellan 

nyhetsrapporteringen från ett överklass- och ett låginkomstområde i en amerikansk stad, och lyckats 

slå fast att det förvisso är sant – överraskande nog – att majoriteten av nyheterna från 

låginkomstområdet innehåller positiva nyheter, men att en stor del av dessa nyheter ändå framas i 

termer av sociala problem (Ettema & Peer 2004:290). Det verkar som om även när det har hänt 

något positivt i ett låginkomstområde så måste det skildras utifrån ett problem. 
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3 METOD 

Syftet med denna uppsats är tudelat, och kräver likaledes en tudelad metodologisk ansats. Därför 

vilar uppsatsens empiriska undersökning på två skilda ben: kvantitativ innehållsanalys och kvalitativa 

intervjuer. 

3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalysens utmärkande drag diskuteras utförligt i Kimberly Neuendorfs 

metodikbok The Content Analysis Guidebook. Här citeras Bernard Berelsons definition av metoden: 

”Content analysis is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of 

the manifest content of communication” (Berelson 1952, cit. ur Neuendorf 2002:10). 

Innehållsanalysens begränsning till att enbart analysera textens manifesta innehåll kan förvisso 

ifrågasättas, och det anses numera fullt möjligt att analysera texters mer latenta innehåll genom 

kvantitativ innehållsanalys (Neuendorf 2002:23). Oavsett vad man väljer att analysera så ligger fokus 

på innehållsanalysens kvantitativa och systematiska, sammanfattande drag. En kvantitativ 

innehållsanalys saknar den kvalitativa analysens djupgående och inträngande läsning av en text, men 

är istället väl anpassad för att lokalisera och definiera centrala tendenser i en stor mängd text, och 

kan därför dra generaliserbara slutsatser på ett sätt som kvalitativa analyser omöjligt kan. Denna 

metod kan således vara till stor hjälp för att uppnå uppsatsens ena delsyfte, att undersöka hur Tensta 

skildras i pressen. 

3.1.1 Urval 

Till analysen användes 150 artiklar om Tensta, publicerade i tidningarna Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen. Artiklarna valdes genom en sökning i databasen 

Mediearkivet, där sökordet ”Tensta” användes. För att i största möjliga mån undvika artiklar där 

området endast nämndes i förbifarten avgränsades sökningen till de artiklar där sökordet förekom i 

rubriken och/eller ingressen. Med detta resultat gjorde jag en ytterligare avgränsning, då jag valde 

bort alla artiklar som handlade om artisten Adam Tensta snarare än området Tensta, och därför var 

irrelevanta för denna undersökning.  

3.1.2 Enheter 

När en kvantitativ innehållsanalys görs är det viktigt att skilja på kodningsenheten och 

analysenheten, som inte nödvändigtvis är samma sak. Med kodningsenheten menas den enhet med 
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vilken materialet registreras, medan analysenheten, som namnet antyder, är den som används i själva 

analysen (Neuendorf 2002:71f). Allra vanligast är att bägge enheter ligger på samma nivå, men ibland 

är det mer logiskt att koda in materialet på en annan nivå än den som ska analyseras, och då är 

kodningsenheten alltid på en lägre nivå än analysenheten (Östbye et al. 2002:218f). I denna uppsats 

är analysenheten den enskilda artikeln. Materialet kommer dock att kodas på två nivåer: artikelnivå 

och aktörsnivå. För min första frågeställning, vilka ämnen som dominerar i artiklar om Tensta, kan 

både kodningsenheten och analysenheten vara artikeln. För uppsatsens andra frågeställning däremot, 

som berör vilka personer som uttalar sig i artiklarna, är det mer logiskt att registrera materialet på 

aktörsnivå, det vill säga att varje enskild person som citerats bildar en kodningsenhet.  

3.1.3 Variabler och variabelvärden 

En variabel är kort sagt ett värde som kan variera. Den kan beskrivas som en fråga som man ställer 

till materialet, medan variabelvärden då är de olika möjliga svaren på frågan (Neuendorf 2002:95). 

Valet av både variabler och variabelvärden bör ha stark anknytning till både uppsatsens 

frågeställningar och till den teoretiska ramen. En förutsättning för att få en så givande analys som 

möjligt är att de värden vi väljer att använda oss av baseras på våra ursprungliga frågeställningar 

(Östbye et al. 2002:220). Kimberly Neuendorf rekommenderar vidare att man även använder sig av 

teori och tidigare forskning för att avgöra vilka variabler är relevanta att använda sig av (Neuendorf 

2002:99).  

 Metodikböcker framhåller ytterligare några allmänna regler att tänka på i valet av variabler 

och variabelvärden. Variabelvärden bör, för att få ett givande resultat, vara ömsesidigt uteslutande 

och uttömmande, det vill säga att det finns ett lämpligt värde för varenda enhet. För att undvika att 

få enheter som inte ryms i någon kategori bör även en ”övrigt”-kategori änvändas (Östbye et al. 

2002:221 & Neuendorf 2002:118f). Samtidigt är det av yttersta vikt att variabelvärdena är väl valda, 

för att undvika att merparten av materialet landar i ”övrigt”-kategorin, eftersom denna inte tillför 

något av värde till den senare analysen (Östbye et al. 2002:221).  

 Kodschemat till denna uppsats inleds med ett antal identifikationsvariabler (Variabel 1-3) 

som identifierar i vilken tidning artikeln publicerats, och när. Att inkludera någon form av 

volymmätning i kodningen är ofta givande (Östbye et al. 2002:222). Därför har även utrymmet som 

tillägnas artiklarna kodats (Variabel 4). 

 Resterande variabler som inkluderats i min analys har att göra med artiklarnas innehåll. 

Uppsatsens frågeställningar om det publicerade materialet rör dels vilka ämnen som tas upp i 



14 
 

rapporteringen från Tensta, och dels vilka personer som kommer till tals i denna rapportering. 

Således blir de två huvudvariablerna ämne och aktör. Med ”aktör” menas enbart de personer som 

citeras i artikeln, och jag har alltså valt att inte analysera de personer som figurerar i texten på andra 

sätt. Då flera personer citerats i samma artikel har de kodats var för sig.  

 För att få fram så mycket information om artiklarnas ämne och vinkling har flera 

undervariabler lagts till variabeln ”ämne”. Utifrån Gunnar Nygrens studie som visat att 

förortsnyheter oftare är negativa, har jag valt att analysera om artikelns innehåll är positivt eller 

negativt (Variabel 5). Analysen av artikelns ämne har delats upp ytterligare med undervariablerna 

”brott” och ”sociala problem” (Variabel 7-8) för att få en djupare insikt om vilka typer av brott eller 

sociala problem som dominerar rapporteringen. Även detta baseras på Nygrens studie, som visar att 

dessa två ämnen får störst utrymme i miljonprogramsorters mediebild, varför jag anser att de är 

värda extra uppmärksamhet. Även variabeln ”aktör” har delats upp i undervariabler, för att kunna 

undersöka olika egenskaper hos personerna som uttalar sig, och bättre kunna kartlägga vad det är för 

slags personer som tillåts framträda i artiklar om Tensta. De egenskaper jag valt är etnicitet, 

bostadsort och roll (Variabel 9-11). Ursprungligen var det även planerat att aktörernas kön skulle 

analyseras, men då detta inte visade sig ge några givande resultat ströks denna variabel. 

3.1.4 Undersökningens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är två olika mått på hur precis och tillförlitlig en vetenskaplig studie är. 

Begreppet reliabilitet syftar på undersökningens kvalitet och forskarens noggrannhet. För att en 

undersökning ska anses ha hög reliabilitet bör det vara möjligt att upprepa den med samma resultat 

(Neuendorf 2002:141). Det är vanligt att kvantitativa innehållsanalyser genomförs av fler än en 

kodare, och då är det enklaste sättet att kontrollera undersökningens reliabilitet genom att testa att 

de olika kodarnas resultat överensstämmer, vilket kan testas genom en så kallad reliabilitetsprövning 

(Östbye et al. 2002:225). Denna prövning är ett mått på undersökningens reliabilitet och försäkrar att 

resultaten inte påverkas av forskarens egna fördomar. Då jag är ensam uppsatsförfattare är det 

givetvis omöjligt att testa undersökningens reliabilitet på detta sätt. Istället har jag nödgats hitta ett 

annat sätt att pröva reliabiliteten, och detta har jag gjort genom att själv koda om en mindre del av 

materialet, två veckor efter den ursprungliga kodningen, och se hur mycket av de båda kodningarna 

som stämmer överens. Denna dubbelkodning har stämt bra överens, och den konsekventa 

kodningen visar därmed på en hög intra-personell reliabilitet. 

 Med undersökningens validitet avses giltighet, eller till vilken utsträckning man lyckats 
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studera det man sagt att man ska studera (Neuendorf 2002:112 & Östbye et al. 2002:40). För att 

validiteten ska anses hög bör det valda materialet vara väl anpassad för att besvara studiens 

frågeställningar och vara underbyggt av den teoretiska ramen. Här kan det även vara på sin plats att 

skilja mellan uppsatsens definitionsmässiga validitet, som i princip baseras på hur lyckad 

operationaliseringen av de teoretiska begreppen varit, och analysens totala validitet, som baseras på 

den definitionsmässiga validiteten och reliabiliteten tillsammans (Östbye et al. 2002:40) 

 Denna undersöknings definitionsmässiga validitet anser jag underbyggs av den starka 

kopplingen mellan mina ursprungliga frågeställningar, den teoretiska ramen och mitt val av både 

analysmaterial och variabler. Utifrån de frågeställningar jag har angående Tenstas mediebild anser jag 

att mitt material, artiklar om området, är fullt rimligt. Dessutom har mina variabler och 

variabelvärden baserats på både frågeställningarna och teorin som uppsatsen utgår ifrån.  

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann anger i Den kvalitativa forskningsintervjun ett antal aspekter som 

kännetecknar metoden. Centralt för forskningsintervjuer är en fokus på intervjupersonens livsvärld. 

Forskarens syfte med att genomföra en kvalitativ intervju bör vara att söka beskriva innebörden av 

viktiga teman hos den intervjuades livsvärld (Kvale & Brinkmann 2009:44ff). Detta anser jag passa 

väl in på syftet med min undersökning, då jag är intresserad av mina informanters egna upplevelser 

av mediebilden av deras område, och deras åsikter om denna.  

3.2.1 Urval och tillvägagångssätt 

För uppsatsens kvalitativa intervjuer var jag intresserad av att intervjua unga tenstabor om deras 

erfarenheter. Anledningen till varför enbart ungdomar har valts till publikstudien är för att jag med 

denna studie vill ta del av bland annat deras uppfattning av hur det är att växa upp i området, och 

jämföra dessa upplevelser med deras tankar om den mediala rapporteringen från Tensta. En 

ytterligare anledning till varför ungdomar i tonåren valts ut var av bekvämlighetsskäl.  Efter att ha 

tagit kontakt med ledningen på Tensta gymnasium, hade jag erhållit tillstånd att vistas på skolan och 

intervjua elever där. Här skedde urvalet av informanter genom ett slags snöbollsurval: jag tog 

kontakt med skolans biträdande rektor som i sin tur rekommenderade elever som kunde tänka sig att 

ställa upp på intervju. 

 Valet av gymnasieelever som informanter i en studie om mediebilden av ett område kan 

framstå som besynnerligt, då tonåringar är en åldersgrupp som tar del av jämförelsevis lite 
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nyhetsmedier. Jag vill därför förtydliga valet av informanter till intervjuerna ytterligare här, innan 

resultaten från intervjuerna presenteras. Med dessa intervjuer syftar jag inte till att få fram en 

expertåsikt om Tenstas mediebild. En övergripande bild av hur den mediebilden faktiskt ser ut har 

förhoppningsvis denna uppsats lyckats besvara, genom innehållsanalysen. Intervjuerna med unga 

tenstabor syftar istället till att få fram informanternas egna upplevelser av mediernas och 

allmänhetens bild av Tensta, och mediebildens påverkan på dem – oberoende av hur insatta de är, 

eller hur ofta de läser tidningen. 

3.2.2 Intervjutyp 

Forskningsintervjuer kan ha olika grader av strukturering. För denna uppsats har jag valt att 

genomföra en så kallad semi-strukturerad intervju. Jan Trost diskuterar i Kvalitativa intervjuer bruket av 

termen ”strukturering”, som han menar används på ett flertal olika sätt. Det kan dels användas för 

att beskriva frågor och deras svarsalternativ. Med denna definition innebär alltså en hög grad av 

strukturering att man har fasta svarsalternativ på sina frågor, något som liknar en enkätundersökning 

mer än en kvalitativ intervju. En annan definition av strukturering rör studien i stort, och här innebär 

en hög grad av strukturering istället att man i förväg bestämt alla frågor och att man under intervjun 

håller sig strikt till forskningsämnet (Trost 2009:20f). Det är uppenbart att termen bör definieras för 

att undvika förvirring. Min definition av en semi-strukturerad intervju är närmare den sistnämnda. 

Jag kommer inte att använda mig av några fasta svarsalternativ, utan lämnar det fritt för informanten 

att beskriva med sina egna ord. Jag har givetvis ett på förhand bestämt ämne, och även frågor, men 

jag ämnar ändå låta intervjun fortlöpa relativt fritt, och kommer att ställa frågorna i den ordning som 

känns mest naturlig. Trost föreslår att låta frågorna utveckla sig ur svaren man får, för att få 

naturligast möjliga utveckling av samtalet (Trost 2009:51).  

 Vidare valde jag att genomföra en enskild intervju hellre än en fokusgruppsintervju, vilket 

innebär att forskaren intervjuar informanter en och en, hellre än att intervjua en grupp med 

informanter samtidigt, som får diskutera frågorna tillsammans (Kvale & Brinkmann 2009:166). Det 

finns ett antal anledningar bakom detta beslut. Först och främst tillåter enskilda intervjuer att jag 

som forskare behåller större kontroll över diskussionens utveckling, och som ovan intervjuare 

känner jag mig ännu inte kapabel att agera diskussionsledare över en grupp. Jan Trost nämner även 

ett antal problem som kan uppstå med fokusgrupper. Ett möjligt problem är att tystlåtna i gruppen 

får mindre utrymme att uttrycka sina åsikter, och ett annat är att deltagarna ”lätt samlas kring en 

åsikt som är ’lämplig’ i situationen (Trost 2009:26). Kort sagt kan det i fokusgrupper uppstå ett 
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grupptryck som verkar hämmande för en individ som eventuellt har avvikande åsikter, och Trost 

menar att gruppintervjuer är sämre lämpade för att vaska fram information om människors attityder, 

vilket ju är mitt syfte med denna undersökning.  

3.2.3 Dokumentation 

Det finns ett antal möjliga sätt att dokumentera en forskningsintervju. Metodikböcker föreslår flitiga 

anteckningar och ett gott minne som tänkbara alternativ till en bandspelare (Kvale 2009 & Trost 

2009). För min undersökning har jag dock valt att spela in intervjuerna. Det finns två anledningar till 

detta. Dels hyser jag inte tillräckligt stark tillit till min förmåga att anteckna tillräckligt snabbt 

samtidigt under pågående intervjuer, och vill därför använda mig av en bandspelare för att vara säker 

på att få med allt som sägs. Dessutom tillåter en bandspelare att forskaren kan vara så koncentrerad 

som möjligt på intervjuns frågor och svar (Trost 2009:53). Att sitta och anteckna under intervjun 

tror jag skulle distrahera mig och försvåra en naturlig dialog.  

 En eventuell nackdel med bandspelare är möjligheten att informanten känner sig hämmad av 

att veta att den blir inspelad. Detta skulle i så fall kunna leda till en styltad intervju, där 

intervjupersonen inte slappnar av och svarar naturligt på frågorna. Jan Trost menar dock att de flesta 

intervjuade snabbt vänjer sig vid tanken på att bli inspelade på band, men poängterar samtidigt att 

det är viktigt som forskare att tänka på att inte ha någon inspelningsutrustning synlig (Trost 

2009:54). 

3.2.4 Etiska aspekter 

Kvalitativa forskningsintervjuer kan, med det mer eller mindre ostrukturerade frågeformatet, 

påminna om ett helt vanligt samtal. Denna likhet är dock förrädisk. Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann påminner i Den kvalitativa forskningsintervjun om maktassymetrin som råder vid ett 

intervjutillfälle, och förtydligar att forskningsintervjuer aldrig är ett ”öppet vardagligt samtal mellan 

jämbördiga parter” (Kvale & Brinkmann 2009:49). Det är istället hela tiden forskaren som styr 

samtalets ämne, och hamnar i ett slags överläge, något som medför att forskaren måste fundera på 

etiska aspekter innan genomförandet av en intervjuundersökning. 

 Vetenskapsrådet har lagt fram etiska riktlinjer om informerat samtycke, som måste följas när 

forskning involverar människor. Dessa riktlinjer rör frågor om vad intervjupersonen bör informeras 

om innan intervjun påbörjas. I enlighet med dessa ska jag berätta för mina informanter om syftet 

med min uppsats, och om hur resultaten av intervjun kommer att användas. Vidare kommer jag att 

be om informantens samtycke till inspelningen av intervjun, och berätta hur denna inspelning 
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kommer att användas. Vetenskapsrådet betonar dessutom vikten av att informanten får ta del av all 

denna information på ett lättbegripligt språk, vilket jag ska ha i åtanke vid intervjutillfället 

(www.codex.vr.se). 

 Utöver vikten av att delgiva intervjupersonen den väsentliga informationen om 

undersökningen, är det dessutom nödvändigt att reflektera över dennes anonymitet. Vikten av att 

säkra informantens konfidentialitet framhävs i flera metodikböcker (Trost 2009:41; Kvale & 

Brinkmann 2009:88f). Trost varnar dessutom för att ange mer information än strikt nödvändigt om 

intervjupersonen. I min studie har jag valt att ange bostadsområde, då det är relevant för mitt syfte 

att intervjupersonen är bosatt i Tensta. Jag anger även informanternas kön och ålder, men har valt 

att inte ange några namn, inte ens fingerade. Här har jag följt Trosts rekommendation om att inte 

fingera uppgifter på grund av risken att någon ska falskidentifieras (Trost 2009:108).  

 En ytterligare etisk aspekt är transkriberingen, och hur ordagrant jag bör citera 

informanterna. I Den kvalitativa forskningsinterjvun påpekar författarna att det finns en risk att väsentlig 

information går förlorad om transkriberingen inte är detaljerad (Kvale & Brinkmann 2009:199). Jag 

anser dock att om det inte tillför något av värde till undersökningen, vilket jag menar att 

talspråksslarv inte gör till denna studie, så är det onödigt att ta med i transkriberingen. Istället anser 

jag att det är fullt möjligt att snygga till citaten lite utan att förlora något av vetenskapligheten. 

Anledningen till varför jag valt att göra på det sättet är för att förhindra att min intervjuperson 

känner sig sårad vid en eventuell läsning av transkriberingen. Talspråk är slarvigare och annorlunda 

från skriftspråket, och ett försök att översätta talspråk till skrift kan lätt framställa talaren som 

osammanhängande och till och med ointelligent (Trost 2009:109, Kvale & Brinkmann 2009:204). 

3.2.5 Intervjuguide 

Uppsatsens övergripande frågeställningar handlade om hur Tenstabor uppfattar sin mediebild, och 

vad de anser om den. Det är med dessa som utgångspunkt som intervjuguiden konstruerats. Som 

Steinar Kvale och Svend Brinkmann skriver så måste forskningsfrågorna översättas till 

intervjufrågor. Vidare är det viktigt att hålla sig nära syftet och frågeställningarna i intervjun, så att 

man som forskare aldrig glömmer bort vad man egentligen ville ta reda på genom intervjun (Kvale & 

Brinkmann 2009:146ff). 

 Jan Trost skriver angående utformningen och formuleringen av intervjufrågor att det är mer 

givande att fråga konkret om beteende och handlingar, än att fråga abstrakta frågor om 

intervjupersonens attityder och känslor (Trost 2009:35f). Frågor om beteende kan tolkas i analysen 
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för att få svar om personens känslor, och ju mer konkreta frågor man har, desto lättare är de för 

intervjupersonen att besvara. Jag har försökt att strukturera intervjuguiden utifrån detta, och rör mig 

därför från konkreta frågor om ett specifikt fall – ”Berätta så mycket du minns om en artikel du läst 

om Tensta” – mot en helhetsbild – ”Hur tycker du att mediernas rapportering om Tensta ser ut” – 

för att det är enklare för informanten att först komma på ett konkret exempel.  

 För att få fram så bra information som möjligt ur intervjun ska frågorna naturligtvis vara 

formulerade på ett lättbegripligt och rakt sätt. Samtliga författare poängterar att frågorna ska 

formuleras på ett för intervjupersonen naturligt språk (Trost 2009:82, Kvale & Brinkmann 

2009:147). Ett ytterligare sätt att förenkla för intervjupersonen är att vara noggrann med att endast 

ställa en fråga i taget, så ingen onödig förvirring uppstår om vilken fråga det är som ska besvaras 

(Trost 2009:76). Slutligen är det dessutom viktigt att tänka på att intervjufrågorna är formulerade 

som just frågor, enligt Jan Trost. Frågor som formulerats som påståenden kan nämligen kännas 

ledande, och försvåra för informanten. ”En åsikt som strider mot ett påstående känns som om man 

måste motivera avvikelsen” (Trost 2009:85). 

 Det finns flera typer av intervjufrågor. När alla huvudfrågor känns perfekt formulerade och 

intervjuns struktur är bestämd, så finns det fortfarande en viktig aspekt att reflektera över: hur man 

ska förhålla sig till följdfrågor. Steinar Kvale och Svend Brinkmann föreslår en Sokratisk position, 

där forskaren med sina följdfrågor ifrågasätter intervjupersonens svar i ett försök att locka fram ett 

tydligare svar (Kvale & Brinkmann 2009:53f). Jan Trost propagerar för motsatsen, och förkunnar 

upprepade gånger att forskaren aldrig ska låta ifrågasättande. Trost avråder till och med från att fråga 

”varför?” som följdfråga, för att intervjupersonen inte ska uppleva att svaret är ifrågasatt (Trost 

2009:83). I mina intervjuer ska jag sträva efter att hålla mig närmre Trosts linje. Detta är för att jag 

inte vill ställa mina frågor på något sätt som kan verka hämmande. 

  



20 
 

4 RESULTAT 

Uppsatsens resultatdel är omfattande. För att erhålla bästa möjliga läsvänlighet har den därför 

strukturerats med ett flertal underrubriker. Först och främst har kapitlet delats upp efter de två 

metodologiskt skilda undersökningarna: innehållsanalysen och intervjuanalysen. Vidare har jag valt 

att strukturera detta avsnitt efter uppsatsens frågeställningar. Detta är dels för att strukturen ska vara 

lätt att följa, men dessutom för att resultatdelen alltid ska hållas nära det ursprungliga syftet med 

arbetet. 

4.1 Resultat av innehållsanalysen 

4.1.1 Vad är det för ämnen som dominerar rapporteringen om Tensta? 

Den första frågan som ställdes till materialet var vilken övergripande känsla artiklarnas tema 

förmedlades. Med detta menas alltså till vilken del artiklarnas ämne kunde sägas vara negativt, 

positivt eller varken eller. Anledningen till varför detta har blivit analyserat kan hittas i 

andrafieringsteori, som menar att utgruppen tenderar att skildras mer negativt (bl a Brune 2004 & 

van Dijk 2000). Gunnar Nygren visade i sin avhandling om Stockholmsområdenas mediebilder att 

36% av artiklar som handlade om innerstaden hade ett positivt tema (Nygren 2005).  

Figur 1. Frekvensfördelning av artiklarnas övergripande frame. 
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Resultaten av denna undersökning visar att Tenstas mediebild är betydligt mer negativ (Figur 1). 

Innehållsanalysen visade en stor övervikt av negativt vinklade artiklar: 70% av alla kodade artiklar 

hade ett tydligt negativt tema, så som kriminalitet, våld och andra problem. Endast 17,3% av de 

kodade artiklarna hade ett tydligt positivt tema, vilket visar på en mediebild som är långt mer negativ 

än Stockholms innerstads. Detta visar dessutom att Tensta har en markant sämre mediebild än den 

genomsnittliga Stockholmsförorten, som enligt Nygren har 25% positiva artiklar (Nygren 2005). 

Figur 2. Frekvensfördelning av artiklarnas huvudtema 

 

 En närmare titt på vilka ämnen som dominerar rapporteringen om Tensta visar att brott är 

huvudtemat i nära hälften av artiklarna om området, och omnämns i ännu fler (Figur 2 & bilaga 7.3, 

tabell 4). Den näst vanligaste kategorin hade enligt tidigare forskning förväntats vara sociala 

problem, då det har visat sig att miljonprogramområden ofta skildras på ett utsatt och passivt sätt, 

som mottagare för åtgärder (Blomberg 2004). Denna undersökning pekar dock på att kultur och 

nöje får mer utrymme i rapporteringen om Tensta, och är huvudämne i 16,7% av alla kodade 

artiklar. Det är Tensta konsthall som står för i princip samtliga av dessa artiklar. Det är även i denna 

kategori som flest positiva artiklar om området återfinns, då så mycket som 60% av artiklarna om 

kultur och nöje är tydligt positiva (Bilaga 7.3, figur 3). 15 utav de totalt 26 positivt vinklade artiklarna 

om Tensta har kultur och nöje som huvudtema. Det kan dock ifrågasättas hur mycket detta 

återspeglas på området, då flera av dessa artiklar är recensioner av utställningar på konsthallen, och 

nämner utöver detta inte förorten. 
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Då kategorin ”brott” utifrån tidigare forskning förväntats ta upp en betydande del av Tenstas 

medieutrymme har den analyserats närmre. Resultaten av detta visar att den överlägset vanligaste 

brottskategorin är skadegörelse. Dessa brott är huvudämne i 18% av alla artiklar, och i denna 

kategori ingår bland annat ungdomsstökigheter såsom stenkastning och uppeldade papperskorgar. 

Ekonomisk brottslighet är en annan kategori som får relativt mycket utrymme, på grund av en 

enskild händelse i början på 2008, då ett företag som drev ett antal förskolor i området anklagades 

för ekonomisk brottslighet. Med ett längre tidsperspektiv i denna analys hade enskilda händelser haft 

mindre inflytande på statistiken (Bilaga 7.3, tabell 4). 

 Som ovan nämnt visar resultaten att sociala problem inte tar upp lika mycket medieutrymme 

som förväntat. Endast 12% av artiklarna hade denna kategori som huvudtema. Dock är det desto 

vanligare att sociala problem omnämns i samband med andra ämnen, något som sker i 36,7% av alla 

artiklar. En närmre undersökning av vilka typer av sociala problem som omnämnts visar att en 

majoritet hamnat i kategorin ”övriga sociala problem” (Bilaga 7.3, tabell 5). Detta kan delvis bero på 

bristfälligt planerade variabelvärden, men resultatet visar även att det är relativt vanligt när tidningar 

skriver om händelser i Tensta att förorten i förbifarten beskrivs i luddiga termer som ”socialt utsatt”, 

utan att gå in på någon närmre förklaring. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare studier 

som visat att resurssvaga områden tenderar att skildras utifrån sociala problem (Ettema & Peer 

2004). En sådan beskrivning förstärker den negativa bild som skapas av Tensta genom en kraftig 

övervikt av negativa ämnen.  

 Tenstas generella mediebild är således långt mer negativ än Stockholms mediebild i 

genomsnitt, och förorten framstår som ett område drabbat av både hög brottslighet och omfattande 

sociala problem. Detta resultat stämmer väl överens både med andrafieringsteori, som menar att 

utgruppen tenderar att tillskrivas negativa egenskaper, och tidigare forskning, som visat att etniska 

minoriteter och miljonprogramorter tenderar att skildras negativt (bl a van Dijk 2000, Nygren 2005 

& Brune 2004). Dock visar den stora övervikten av artiklar med brott som huvudtema att Tensta 

framstår i pressen som mer brottsdrabbat och kriminellt än socialt utsatt.  

4.1.2 Vilka människor är det som får komma till tals i rapporteringen om Tensta? 

Flera egenskaper hos människor som citerats i de kodade artiklarna har analyserats, för att få en 

uppfattning om vilka personer som tillåts uttala sig i artiklar om Tensta. Andrafieringsteori pekar på 

att utgruppen får mindre medieutrymme, även när artikeln i sig handlar om utgruppen (van Dijk 

2000). Med detta som utgångspunkt valde jag att analysera aktörernas bostadsort, för att undersöka 
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till vilken utsträckning tenstabor själva får komma till tals i rapporteringen om sitt eget område 

(Tabell 1).  

Tabell 1. Frekvensfördelning av aktörernas bostadsort i analyserade artiklar om Tensta. 

 

 

 

 

Detta har visat sig vara en svår egenskap att analysera hos aktörerna, då det inte sällan är svårt att 

fastställa aktörens bostadsort. I flera av fallen har det utifrån den tillgängliga informationen i artikeln 

varit omöjligt att avgöra. De fallen där aktörens bostadsort kunde fastställas visar dock ett tydligt 

stöd för teorin, i och med att tenstaborna utgör en klar minoritet av de citerade källorna i materialet, 

där källor från människor med andra bostadsorter än Tensta är mer än dubbelt så många som 

tenstabor. Detta resultat tyder utifrån andrafieringsteori att tenstabor tillhör "De Andra". 

 En annan egenskap som studerats hos de citerade källorna var med vilken roll de framträdde 

i artikeln (Tabell 2).  

Tabell 2. Frekvensfördelning av aktörernas roll i analyserade artiklar om Tensta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Här blir det snabbt uppenbart att en överväldigande majoritet av alla aktörer framträder i någon 

form av expertroll i de kodade artiklarna. Enbart 16,9% av alla analyserade aktörer framträder i 

egenskap av privatpersoner. Intressant nog är denna siffra nära på exakt samma som den totala 

andelen tenstabor enligt Tabell 1. En bivariat analys av bägge variabler, aktörens bostadsort och roll, 

  
Frekvens Procent (%) Kumulativ procent (%) 

 Ingen aktör 49 19,3 19,3 

Tenstabo 42 16,5 35,8 

Utomstående 103 40,6 76,4 

Framgår ej 60 23,6 100,0 

Total 254 100,0 
 

  Frekvens Procent (%) Kumulativ procent (%) 

 Ingen aktör 49 19,3 19,3 

Myndighetsperson 48 18,9 38,2 

Politiker 29 11,4 49,6 

Polis 38 15,0 64,6 

Lärare 12 4,7 69,3 

Näringsliv 21 8,3 77,6 

Privatperson 43 16,9 94,5 

Övrigt/framgår ej 14 5,5 100,0 

Total 254 100,0 
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bekräftar att de tenstabor som framträder i artiklar om området nästan uteslutande framträder som 

privatpersoner, medan utomstående citeras i diverse expertroller såsom polis eller 

myndighetspersoner, ett starkt samband som även visats vara signifikant (Bilaga 7.3, figur 5). Detta 

resultat stöder tidigare forskning, som visat att när utgruppen väl citeras i media så gör de det som 

privatpersoner, vilkas åsikter måste styrkas - eller avfärdas - av en källa i expertposition som nästan 

uteslutande tillhör ingruppen (Brune 2004 & van Dijk 2000).  

 Eftersom Tenstas befolkning till stor del består av människor med utländsk bakgrund har 

även denna egenskap hos aktörerna undersökts (Tabell 3). Van Dijk har i tidigare studier visat att 

etniska minoriteter får mindre utrymme att uttala sig i medier (van Dijk 2000). Detta visar sig vara 

sant även i denna undersökning. Andelen aktörer med utländsk bakgrund är förvisso relativt hög, 

med tanke på att det är långt färre människor med utländsk bakgrund än svenskar som bor i Sverige, 

och det således även är naturligt att fler svenskar framträder i medier. Tar man dock i beaktning att 

detta inte är en undersökning av vilka personer som framträder i samtliga artiklar i landet, utan 

endast en undersökning av personer som framträder i artiklar om Tensta, ett området som är väldigt 

annorlunda demografiskt uppbyggt, och där människor med utländsk bakgrund de facto är i 

överlägsen majoritet, så är det förvånande att denna grupp ändå är i minoritet som källor i 

rapporteringen om området. 

Tabell 3. Frekvensfördelning av aktörers etnicitet i analyserade artiklar om Tensta. 

  Frekvens Procent (%) Kumulativ procent (%) 

 Ingen aktör 49 19,3 19,3 

Svensk 120 47,2 66,5 

Utländsk bakgrund 59 23,2 89,8 

Framgår ej 26 10,2 100,0 

Total 254 100,0  

 
Även här har en bivariat analys genomförts, för att undersöka sambandet mellan aktörernas etnicitet 

och roll. Föga överraskande, eftersom aktörerna som är tenstabor och aktörerna med utländsk 

bakgrund till stor del överlappar, så visar denna bivariata analys en tendens till att utländska personer 

som framträder i artiklar gör det i egenskap av privatpersoner, och inte som experter. Expertrollerna 

innehas i en majoritet av fallen av svenskar, något som illustreras dramatiskt av variabelvärdet polis, 

där inte en enda av de 38 citerade poliserna visat sig ha utländsk bakgrund (Bilaga 7.3, figur 4). 

 Utifrån både andrafieringsteori och tidigare forskning bekräftar ovanstående resultat att 

tenstabor och personer med utländsk bakgrund tillhör den mediala utgruppen, och därför tillåts ta 
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upp ett begränsat utrymme i artiklarna. Att utgruppen dessutom i princip uteslutande citeras som 

privatpersoner, snarare än experter, finner sin förklaring i tidigare studier genomförda av bland 

andra Teun van Dijk och Ylva Brune, som bägge visat att när "De Andra" framträder i media så 

måste deras åsikter oftast bekräftas av en expertkommentar från ingruppen (Brune 2004 & van Dijk 

2000). 

4.2 Resultat av intervjuer 

4.2.1 Vilken åsikt har unga tenstabor om mediebilden av Tensta? 

Oavsett hur ofta de läser tidningen eller hur insatta de är i det allmänna nyhetsklimatet har det visat 

sig relativt tidigt i interjvuprocessen att informanterna uppvisar en allmänt hög medvetenhet om 

Tenstas mediebild. Samtliga informanter tycks vara väl medvetna om deras närområdes negativa 

stämpling som stökigt och farligt, och detta är en stämpel som de alltjämt måste förhålla sig till. Jag 

inledde alla intervjuer genom att be informanten att berätta lite fritt om sina egna erfarenheter av 

området: att berätta lite om vad de ansåg vara positivt respektive negativt med att bo i Tensta. 

Denna öppna fråga ledde till att fyra utav totalt fem informanter helt oprovocerat tog upp 

trygghetskänslan i området. Uppenbarligen sätter områdets stämpel en stark prägel på 

informanternas egna upplevelser av hur det är att bo här. Två av informanterna berättade att de 

tycker att Tensta är ett farligt område att vistas i, och vittnar om att de känt sig otrygga här. 

”Men alltså, jag skulle inte vilja att min mamma, eller min syster, eller mina barn skulle vara ute så sent 

på kvällarna här”  – Man, 18 år 

”Ibland tror jag att det är farligt att vara ute på nätterna och sådär”  – Kvinna, 17 år 

Än mer intressant är dock det faktum att två andra informanter istället nämner områdets trygghet 

som en positiv sak med Tensta. Så här berättar en informant när jag ber henne beskriva vad hon 

tycker är positivt med att bo i området: 

”Jag känner mig hemma, jag känner mig trygg här. Jag känner att jag kan röra mig fritt, och känner 

aldrig att jag behöver vara orolig när jag är ute sent på kvällarna. Jag känner mig bara trygg”  - 

Kvinna, 18 år 

Att i första hand nämna tryggheten som ett områdes positiva egenskap verkar vid en första anblick 

lite märkligt, då trygghet och säkerhet snarare kan anses vara en grund för en dräglig tillvaro, än 

någonting som förgyller denna. Däremot blir det mer lättbegripligt att informanterna väljer att ta 

upp detta, när man reflekterar närmre över att de eventuellt känner ett behov av att försvara 
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området mot sitt negativa rykte.  

 Jag bad vidare informanterna att beskriva de ämnen som de ansåg dominerade mediernas 

rapportering om Tensta, och vilka ämnen de kom att tänka på när de tänkte tillbaka på artiklar eller 

tv-inslag om Tensta, som de tagit del av. Som svar fick jag uteslutande negativa ämnen. Fokuset på 

negativa ämnen har även återfunnits i innehållsanalysen. Den negativa mediebilden av Tensta har 

dessutom gensvar i teori om hur bilden av ”De Andra” skapas, och stämmer väl överens med bland 

annat Teun van Dijks forskningsresultat i ämnet (van Dijk 2000). 

”Alla säger ju bara negativa grejer om Tensta, egentligen, alla som jag har läst, i alla fall. Typ något 

bråk här, eller någon som har blivit rånad”  - Man, 18 år 

Samtliga informanter menade att brottsnyheter dominerar Tenstas nyhetsbild helt, och gav följande 

exempel på vanliga ämnen i rapporteringen om Tensta: stenkastning, bränder, rån, knark, misshandel 

och bråk. När jag frågade dem hur de ansåg att området brukar beskrivas så var det negativa ord 

som ”stökigt”, ”segregerat” och ”bråkigt” som nämndes. Detta resultat styrker idén av att förorten 

Tensta, och människor bosatta i området, är en utgrupp i mediebilden, och är därmed i enlighet med 

andrafieringsteori, som förkunnar att ”De Andra” ofta tillskrivs negativa egenskaper, för att 

förbättra ingruppens självbild (bl a Brune 1998 & Brune 2004). 

 Informanterna bekräftade att de tycker att Tensta huvudsakligen beskrivs i negativa termer, 

och att det huvudsakligen är negativa händelser som rapporteras från området, när jag poängterade 

detta. De ansåg att medierna lade alltför stor fokus på de negativa händelserna i Tensta. 

”När det gäller media så hamnar ju det negativa i fokus, men så är det ju överallt. Så, media, ja, de 

fokuserar på de negativa bilderna, men det finns många bra fördelar också”  - Kvinna, 18 år 

Informanterna förnekar inte att de negativa händelserna som medierna berättar om är sanna, men 

menar däremot att det finns många positiva händelser och utvecklingar i Tensta som inte får lika 

mycket uppmärksamhet, utan att negativa händelser lyfts fram istället. Även denna snedvinkling av 

nyheter från Tensta tyder på att området tillhör en medial utgrupp. Genom att fokusera på negativa 

händelser och tillägna positiva nyheter från området mindre uppmärksamhet, framställs utgruppen 

som mer negativ. Detta medför i sin tur att ingruppen jämförelsevis framstår som mer positiv, och 

kan därmed stärka sin självbild (Brune 2004). Informanterna ansåg att mediebilden av Tensta inte 

alls stämde överens med deras egna upplevelser av området, som var långt mer positiva. 

”Man tar inte fram det bra. Det kommer inte fram”  - Man, 18 år 
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En informant önskade att tidningarna skulle skriva mer om nätverk som Tensta Against Crime, 

medan en annan ville se mer rapportering från positiva händelser som den årliga Tenstafestivalen. 

Utav fem informanter ansåg fyra att en orättvis bild av Tensta skapas genom mediernas vinkling och 

nyhetsval.  

”De tar bara upp nackdelar, de tar inte upp fördelarna som finns med Tensta. Ja, det är en orättvis 

bild, för att det finns även fördelar som vi har här”  - Kvinna, 16 år 

En ytterligare fråga som ställdes till informanterna var hur de ansåg att tenstabor tenderar att skildras 

i medier. Även här blev svaret att skildringarna i huvudsak var negativa.  

 ”De är arbetslösa. De kan ingenting”  - Man, 18 år 

Informanterna menade bland annat att den allmänna synen på tenstabor var att de är kriminella, 

arbetslösa och okunniga. En informant påpekade dessutom att hon sällan såg tenstabor framträda 

som individer med egen röst i media, utan att Tensta ofta bara omnämndes som en plats, som en 

enhet. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare forskning, som visat att både etniska 

minoriteter och miljonprogramsinvånare tenderar att skildras negativt, som passiva och okunniga 

(Nygren 2005 & Blomberg, et al 2004). Att tenstabor sällan framträder med egna röster i media 

återfanns även i innehållsanalysen, och är dessutom i enlighet med tidigare studiers resultat av hur 

bilden av ”De Andra” tenderar att skapas: ofta definieras utgruppen i hög utsträckning bara utifrån 

ingruppens perspektiv (Brune 2004 & van Dijk 2000).  

 En av informanterna erbjöd som förklaring till medias orättvist negativa skildring av Tensta 

att journalister istället för att besöka området enbart baserar sina berättelser på Tenstas rykte, och 

vet därmed inte hur det egentligen ser ut i området. 

”Jag säger själv, "Kom hit. Upplev det som de talar om, sedan snacka på.Se hur folk är, gå runt i 

staden, sedan kan du snacka." Men de gör inte det”  - Kvinna, 16 år 

Ytterligare en informant är inne på samma spår när jag ber henne förklara varför hon tycker att 

medierna skriver mest om negativa händelser i Tensta. Hon anser att det är ett problem att 

journalister ofta bara gissar om hur Tensta är.  

 Samtliga informanter uppmärksammar en stark koppling mellan bilden som uppstår genom 

mediernas rapportering om Tensta, och allmänhetens åsikt om området, i och med att de allra flesta 

inte har någon egen upplevelse av området, utan baserar deras bild av Tensta, och invånarna i 

Tensta, helt på den mediala bilden. 
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”Och sedan, när folk inte vet så mycket om blattar, alltså de i Norrland, de bönderna alltså, de ser 

inte så mycket blattar. Sedan när de läser en massa sådant i tidningen, då tänker de ’Ja, men alla är 

såhär. Ut med packet.’”  - Man, 18 år 

Flera av informanterna pekar på konsekvenserna av Tenstas negativa mediebild. De påpekar att när 

människor som inte bor här enbart får höra om de negativa händelserna och utvecklingarna i Tensta 

så får de en felaktig uppfattning om att området är farligt, och att människorna som bor i området är 

farliga.  

”Jag har hört en massa rykten att folk utanför, från ’svenska områden’ inte vågar komma ut för att 

de är rädda att de ska hända dem något. Och en gång, när jag åkte tunnelbana, så var det en svensk 

man som bara ’Jag måste hålla mig vaken, jag får inte hamna i Hjulsta eller Tensta med... Jag måste 

hålla mig vaken.’”  - Man, 18 år 

4.2.2 På vilket sätt, om något, påverkas unga tenstabor av närområdets mediebild? 

Resultaten av den kvantitativa innehållsanalysen visade att området Tensta skildras som en utgrupp 

av medier. I teoriavsnittet belyste jag hur motsatspar och uppdelningen dem emellan är viktiga för 

vårt skapande av mening och identitetsbyggande (bl a Hall 1997). Med detta som utgångspunkt har 

jag därför också velat utforska hur de unga tenstaborna som intervjuats känner sig påverkade av att 

tillhöra den mediala utgruppen, så att säga av att vara ”De Andra”.  Identitetsbyggande är en 

komplicerad process att undersöka, och detta visade sig vara en komplicerad fråga i intervjuerna. På 

frågan om informanterna kände att Tenstas mediebild hade någon effekt på dem personligen 

svarade alla utom en informant att de absolut inte kände sig påverkade. Efter att ha ställt några 

följdfrågor kom det dock fram att samtliga informanter hade märkt olika effekter av att bo i Tensta. 

 Jag frågade informanterna om de ansåg att människor utifrån förorten brukar reagera på 

något särskilt sätt när de får höra att informanterna är bosatta i Tensta, en fråga som majoriteten 

svarade jakande på. Flera av informanterna upplevde det som att de ibland behandlades sämre på 

grund av deras bostadsort. Som exempel nämnde de större svårigheter med att komma in på krogar, 

eller till och med på högskoleutbildningar.  

”Det känns lite som att bara för att man kommer från Tensta så ska man inte kunna komma in på 

någon utbildning. Det kanske inte är så, jag vet inte, men...”  - Man, 18 år 

De berättade även att bostadsorten många gånger lett till att det varit svårare att få kontakt med nya 

människor, på grund av att människor som inte kommer från området sett ner på tenstabor, och 

haft en negativ inställning till dem. 
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”De som vet vart Tensta ligger, och de som vet vad Tensta är känt för, de blir inte glada. Hade jag 

sagt att jag kom från Kungsholmen, då hade de varit mycket trevligare. Kanske pratat mer, och 

varit mer sociala”  - Man, 18 år 

”När jag ska träffa en person som inte har bott här, som inte har varit här någon gång, då tänker 

den personen att "Åh, var rädd för henne. Hon är från Tensta, hon är farlig." Ifall jag ska till, säg, 

Östra Reals gymnasium, så finns de som säger att "Nej, hon är från Tensta. Var försiktig runt 

henne." De tar ett litet steg bakåt, förstår du? Och då kommer jag inte trivas där, såklart. För jag 

kommer känna att "Jaha, folk är rädda för mig." Då kommer jag själv att bli rädd, för att de är rädda 

för mig. Det är därför, det är så det påverkar mig att jag är från Tensta”  - Kvinna, 16 år 

Det tydliggörs att informanterna upplever det som att människor som inte bor i området har en 

negativ bild av de som gör det. Detta resultat kan anses vara i enlighet med andrafieringsteorier som 

visat att ingruppen, ”Vi”, överför negativa aspekter av samhället till utgruppens, ”De Andra”, 

identitet (Brune 1998 & Brune 2004). Med dessa teorier som utgångspunkt är det inte orimligt att 

anta att ingruppen därigenom får en sämre bild av utgruppen, och därför bemöter denna grupp 

sämre. 

 Som nämnts tidigare har Ylva Brune tidigare visat att personer från miljonprogramförorter 

ibland räds  att berätta var de bor, när de träffar nya människor (Brune 1998). Med anledning av 

detta frågade jag informanterna om de någonsin har eller har velat dölja sin bostadsort. Tre av 

informanterna svarade at de aldrig gjort det. De bekräftar att andra människor ofta reagerar kraftigt 

när de får veta var de kommer från, men säger att de personligen är stolta att bo i Tensta. 

 ”Alltså, de reagerar ju väldigt starkt, just för att de har fått den här mediebilden, och då får jag sitta 

kvar och förklara för dem, hur det ligger till med Tensta. Och jag försöker ändra den här bilden. Jag 

gör mitt bästa. Och jag skäms inte för att jag säger att jag kommer ifrån Tensta”  - Kvinna, 18 år 

Två av informanterna berättar dock att det finns tillfällen då de undviker att berätta var de bor, för 

att deras bostadsort har en negativ klang. 

”Kanske om man pratar med någon tjej, för att det ska låta finare...”  - Man, 18 år  

”Ibland känner jag att jag vill inte berätta att jag bor i Tensta, men jag är tvungen”  - Kvinna, 17 år 

Uppenbarligen upplevs andra människors reaktioner på bostadsorten som tillräckligt kraftiga för att 

eventuellt ge negativa effekter på interaktionen med dem. Att komma från Tensta tycks vara en 

tillräcklig viktig del av identiteten för att klassas som ”Den Andre”, eller åtminstone för att det ska 

upplevas av tenstabor själva som det. Uppdelningen mellan ingruppen och utgruppen görs än mer 

explicit när en av informanterna kommenterar att det är synd att människor utifrån Tensta reagerar 
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med rädsla när de får veta var hon kommer ifrån, och uttryckligen talar om en uppdelning mellan 

”Vi” och ”De”: 

”Varför är ni rädda för oss? De kan väl lika gärna säga, ’Aha, då kan vi sitta och läsa tillsammans. 

Du lär mig något, jag lär dig också något.’ Men de gör inte så. ’Nej, du är från Tensta och Rinkeby, 

jag vill inte komma i närheten av dig. Stopp.’”  - Kvinna, 16 år 
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5 SLUTSATSER  

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur mediebilden av Stockholmsförorten Tensta ser ut i 

dagsläget, och vidare att undersöka unga tenstabors åsikter om denna mediebild. Den teoretiska 

utgångspunkten var andrafieringsteori, som har använts för att undersöka om, och i så fall hur, 

förorten och de boende i området skildras som en utgrupp. Förortens mediebild är ett brett 

forskningsområde, vari många studier tidigare bedrivits, och där många frågor återstår att besvara. 

Naturligtvis finns det inte utrymme i en c-uppsats att svara på mer än en bråkdel av dessa frågor, 

men jag anser att jag genom denna undersökning lyckats med att besvara åtminstone mina 

avsmalnade frågeställningar. 

 Undersökningens resultat har visat på ett flertal punkter som tyder på att området Tensta, 

och även människor som bor i området, behandlas som en medial utgrupp, och även uppfattar sig 

själva som en medial utgrupp. Med andra ord förstås denna grupp, på ett flertal sätt, som "De 

Andra" i min analys av undersökningens material. 

 I de kodade artiklarna återfanns en högre andel negativa nyheter från Tensta än den 

genomsnittliga andelen negativa nyheter från Stockholm i helhet som tidigare forskning har visat. 

Den negativa bilden av Tensta i jämförelse med andra områden tyder på att Tensta behandlas som 

utgrupp enligt den teoribildning som finns om "Vi" och "De Andra". Utifrån dessa teorier skildras 

utgruppen negativt för att ge ingruppen en mer positiv självbild. 

 Vidare har resultaten visat att tenstabor får ett begränsat utrymme att själva uttala sig i media 

om sitt eget område och händelser i området. Även detta tyder på att de behandlas som en utgrupp, 

då tidigare forskning har visat att utgruppen tenderar att få mindre medialt utrymme. Dessutom 

innehar utgruppen sällan en expertposition, utan behöver i regel få sina åsikter bekräftade av någon 

med expertposition som tillhör ingruppen (Brune 2004 & van Dijk 2000). Även detta styrktes av 

undersökningens resultat. 

 Resultaten från intervjuerna som genomförts har visat på en hög medvetenhet om områdets 

mediebild hos unga tenstabor. Resultaten visar dessutom en tendens till att tenstabor till viss del 

påverkas av bostadsortens negativa mediebild, och då särskilt i mötet med nya människor. Tenstas 

negativa mediebild, som återfanns i resultaten av innehållsanalysen, och även bekräftades av 

informanternas egna uppfattningar av tidningarnas rapportering, verkar dock inte alltid stämma så 

väl överens med den verkliga bilden av området. Informanterna ansåg att Tenstas mediebild var 

vinklad på ett orättvist negativt vis, och stämde därmed inte väl överens med deras egna upplevelser 
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av att bo i området. Genom att medierna fokuserar på negativa nyheter från området framstår det, 

och de boende i området, mer negativt, och ingruppen framstår samtidigt jämförelsevis som mer 

positiv. Även detta resultat styrker tidigare nämnda slutsatser, och därmed kan konstateras att 

uppsatsens samtliga resultat pekar på att Tensta och tenstabor behandlas av medier, och även av 

allmänheten, som utgruppen, eller "De Andra".  

5.1 Förslag på vidare forskning 

Som jag nämnde ovan finns det alltjämt ett flertal frågor kvar att besvara inom detta 

forskningsområde, och det finns även många sätt på vilka denna studie skulle kunna utvecklas. En 

möjlig riktning för vidare forskning inom området skulle kunna vara att genomföra en komparativ 

studie av hur olika förorter behandlas i medier. I denna studie har jag fokuserat min analys på 

tidningarnas skildring av enbart en förort, men det skulle även kunna vara intressant att istället 

exempelvis jämföra mediebilderna av en resursstark och en resurssvag förort för att se hur dessa 

skiljer sig åt.  

 Det skulle även kunna vara intressant att utveckla denna studie på diverse sätt. På grund av 

begränsad tid och ett begränsat utrymme är detta endast en liten undersökning med ett väldigt litet 

material. Det skulle vara intressant att se hur resultaten blir med exempelvis fler informanter, eller 

artiklar från en större tidsperiod. 

5.2 Eventuella åtgärder 

Arbetet med denna uppsats har varit mycket utvecklande och lärorikt, och en tillbakablick på 

uppsatsprocessen och på det slutliga resultatet uppdagar ett antal brister med arbetet, som skulle 

behöva åtgärdas vid en ny studie. Först och främst baserades mycket av uppsatsens resultat på 

intervjuer med tenstabor, något som komplicerades något av att jag inte hade någon tidigare 

erfarenhet av att genomföra forskningsintervjuer. Som ovan intervjuare har jag utvecklats mycket 

under uppsatsarbetets gång, och har blivit bättre på många element, såsom att ställa följdfrågor och 

att be informanten förtydliga sina svar. Detta medför att jag kanske inte fick ut lika mycket 

information ur de första intervjuerna som av de senare, och att de informanter som intervjuades 

först inte fick lika goda förutsättningar att få fram sina åsikter.  

 Ett annat problem var att jag endast genomförde relativt korta intervjuer med samtliga 

informanter. Ändå var en av mina intressepunkter med studien att undersöka hur människors 

identitet påverkas av att bo och växa upp på en plats med negativt rykte, och jag upptäckte snart 
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svårigheterna med att ta reda på frågor om människors identitet under en så kort intervju. En utökad 

studie av detta skulle kräva mer ingående intervjuer, och eventuellt uppföljningsintervjuer, för att 

generera bättre resultat. 

 Slutligen påverkades statistiken i den kvantitativa innehållsanalysen av enskilda händelser 

som fick mycket medieutrymme under en begränsad tid, något som nämndes redan i resultatkapitlet. 

Med material från en längre tidsperiod hade detta problem kunnat undvikas. 
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7 BILAGOR 

7.1 Kodschema 

1) ID 
2) Tidning 
 1 = Dagens Nyheter 
 2 = Svenska Dagbladet 
 3 = Aftonbladet 
 4 = Expressen 
3) Datum (2008-01-01 - 2009-12-31) 
4) Artikelns längd i ord 
5) Artikelns övergripande frame 
 0 = Neutral 
 1 = Positiv 
 2 = Negativ 
6) Artikelns huvudtema 
 1 = Brott 
 2 = Sociala problem 
 3 = Kultur/nöje 
 4 = Sport 
 5 = Utbildning 
 6 = Övrigt 
7) Brottsnyheter 
 1 = Misshandel 
 2 = Mord/dråp 
 3 = Våldtäkt 
 4 = Skadegörelse 
 5 = Rån/inbrott 
 6 = Ekonomisk brottslighet 
 7 = Övrig brottslighet 
 8 = Brott omnämns ej 
8) Sociala problem 
 1 = Arbetslöshet 
 2 = Socialbidrag 

 3 = Övrigt fattigdomsrelaterat 
 4 = Språkproblem 
 5 = Frågor kring kultur eller religiös  
 tillhörighet 
 6 = Drogrelaterat 
 7 = Övrigt socialt problem 
 8 = Sociala problem omnämns ej 
9) Aktör - bostadsort 
 0 = Ingen aktör 
 1 = Tenstabo 
 2 = Icke-tenstabo 
 3 = Framgår ej 
10) Aktör - roll 
 0 = Ingen aktör 
 1 = Myndighetsperson 
 2 = Politiker 
 3 = Polis 
 4 = Lärare 
 5 = Näringsliv 
 6 = Privatperson 
 7 = Övrigt/framgår ej 
11) Aktör - etnicitet 
 0 = Ingen aktör 
 1 = Svensk 
 2 = Utländsk bakgrund 
 3 = Framgår ej 
12) Aktör - kön 
 0 = Ingen aktör 
 1 = Kvinna 
 2 = Man 
 3 = Övrigt/framgår ej 
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7.2 Intervjuguide 

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du bott i Tensta? 

- Hur trivs du med att bo här? 

 - Kan du berätta något du tycker är bra med området? 

 - Och något dåligt? 

- Kan du berätta om en artikel du läst/TV-inslag du sett som handlade om Tensta?  

 - Berätta så mycket du minns. Vad handlade artikeln om? 

 - Kommer du ihåg flera artiklar? Vad handlade de om? 

- Hur tycker du att Tensta brukar beskrivas i medier?  

 - Skildras miljön på något särskilt sätt? 

 - Människorna som bor här? 

 - Kommer du att tänka på några särskilda ämnen som tas upp ofta i samband med Tensta 

  - Brott? 

  - Skola/utbildning (t ex omnämnande av Tensta gymnasium)? 

  - Annat? 

- Vad tycker du om sättet som Tensta beskrivs?  

 - Stämmer det överens med din egen upplevelse av området? 

 - Verkar rapporteringen rättvis? 

 - Verklighetstrogen? 

- Brukar människor reagera på något särskilt sätt när du berättar för dem var du bor? 

- Känner du att sättet som Tensta beskrivs i medier påverkar dig på något sätt? 

 - Förändras din åsikt om området? 

 - Har du någonsin undvikit att berätta var du bor? 

 - Har du upplevt svårigheter med att söka jobb/skola på grund av bostadsorten? 
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7.3 Övriga tabeller och figurer 

 
Tabell 4. Frekvensfördelning av omnämnda brottstyper i artiklar om Tensta. 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

 Misshandel 6 4,0 4,0 

Våldtäkt 11 7,3 11,3 

Skadegörelse 27 18,0 29,3 

Stöld/inbrott 9 6,0 35,3 

Ekonomisk brottslighet 19 12,7 48,0 

Övrigt brott 6 4,0 52,0 

Inget brott omnämns 72 48,0 100,0 

Total 150 100,0  

 
 
Tabell 5. Frekvensfördelning av omnämnda sociala problem i artiklar om Tensta. 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

 Arbetslöshet 4 2,7 2,7 

Övrigt fattigdomsrelaterat 5 3,3 6,0 

Språkproblem 4 2,7 8,7 

Frågor kring kultur eller 
religiös tillhörighet 

11 7,3 16,0 

Drogrelaterat 1 ,7 16,7 

Övrigt 30 20,0 36,7 

Inga sociala problem 
omnämns 

95 63,3 100,0 

Total 150 100,0  
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Figur 3. Bivariat analys av sambandet mellan artiklarnas huvudtema och övergripande frame. 

 
Cramer’s V: 0,568 Approx. sig.: 0,00 

 

Figur 4. Bivariat analys av sambandet mellan aktörernas roll och deras etnicitet.

 
Cramer’s V: 0,671 Approx. sig.: 0,00 
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Figur 5. Bivariat analys av sambandet mellan aktörernas roll och deras bostadsort.

 
Cramer’s V = 0,715 Approx. sig.: 0,00 

 

 


