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Sammanfattning/abstract:  

The suburbs are on fire! – A study of alternative media's 

emergence in Stockholm suburbs 

In this study we examine five selected media organisations with different forms of production 

platforms that all appear in Stockholm's southern and western suburbs, which are part of the 

million-construction project. Their stated ambition is to present an alternative image of the 

suburbs than that found in mainstream media. They want to portray themselves instead of 

constantly being described by others. 

   The purpose of the study is to gain a better understanding of the reason for the emergence 

of these media, their visions according to the media producers themselves, and how they 

relate to mainstream media. The study is based on a theoretical framework that focuses on 

diverse approaches of alternative media and the journalists' role in a democratic society. 

    The wide data analysis from qualitative informant interviews, with small observations as a 

complement, showed results indicating criticism against the misrepresentation of Stockholm 

suburbs in mainstream media. Furthermore the results show that the overall dissatisfaction of 

this misrepresentation is one of the main reasons why the different media, which are both 

represented by citizens and journalists, were founded. The founders saw their work either as a 

reaction to this misrepresentation or as a way to fill a gap in their community. The local 

papers we visited embraced the notion of citizen journalism, which proved to be a part of 

filling the mentioned gap, while other organisations expressed political goals. In summary, 

there were similarities between the media organisations in terms of problem definition as well 

as differences in how they approached these problems. Furthermore the analysis confirmed 

the democratic shortage that is experienced in these areas, and that these media therefore are 

trying to oppose. They provide the local community they operate in with news, information 

and opinion, but they also aim to be a platform for participation and discussion. 

Nyckelord/ keyword  
(SV)    Förort, Alternativa medier, Radikala medier, Miljonprogram, Stockholm, 
Medborgarjournalistik, Demokrati 
(ENG)  Suburb, Alternative Media, Radical Media, Million Programme, Stockholm, 
Citizen journalism, Democracy  
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“Jag	  att	  tror	  att	  många	  förut	  sett	  förorten	  som	  skit,	  det	  är	  liksom	  en	  

ansiktslös	  betong.	  Men	  nu	  är	  det	  en	  smart,	  en	  levande,	  en	  kreativ,	  en	  

kaxig,	  en	  självsäker	  plats.”	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Basar	  Gerecci,	  Megafonen)	  
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1. Inledning   
 

”Folk vill inte höra om orten men det är här vi är.”  

Orden tillhör en anonym Instagramanvändare. De symboliserar en verklighet som många i 

Stockholm upplever. Det visar på en frustation men också en medvetenhet om hur orten de 

lever i uppfattas. Det är just den här medvetenheten hos vanliga medborgare som väckte vårt 

intresse och som inspirerade oss till att genomföra denna studie.  

   Vi som författat denna uppsats har vuxit upp i Kista respektive Solna, två förorter norr om 

Stockholm. I maj 2013 rapporterade medier flitigt från närliggande områden; live webb-TV 

filmade brinnande bilar och journalister skrev om stenar som kastades. ”Arga unga män” 

förklarades ansvariga för de så kallade ”Husbykravallerna”, ”upploppen” eller ”revolten”, 

som fick sitt startskott i förorten Husby. Medieuppbådet kring händelserna blev ett tydligt 

exempel på hur porträtteringen av dessa områden ser ut i etablerade medier och hur den, som 

så ofta annars, inte är förenlig med våra egna erfarenheter och upplevelser. Vi matas ständigt 

med rapportering kring kriminaliteten, om arbetslösheten, om det så kallade ”utanförskapet”, 

ofta med ett utifrån-, och uppifrånperspektiv.  

   Det är i detta som vi hade vår utgångspunkt när vi valde ämnet för den här uppsatsen. Vi 

märkte att fler och fler föreningar, organisationer och medier har börjat växa fram, som vill 

föra fram en alternativ bild av orten där de lever. Människor vill beskriva sig själva i stället 

för att ständigt bli beskrivna. De förser lokalsamhället de verkar i med nyheter, information 

och opinion, men organiseringen som pågår är också en viktig plattform för deltagande och 

diskussion, som tillsynes ständigt växer. Att studera dessa medier blev för oss ett sätt att 

fokusera på lösningen snarare än på problemen. Vi vill uppmärksamma och lyfta fram de 

människor som tagit saken i egna händer och som jobbar för att föra fram andra perspektiv än 

de vi får tillgång till genom etablerade medierna. Med de pågående nedläggningarna av 

lokala redaktioner runt om i landet och bristen på bevakning från etablerade medier av många 

platser ser vi det här som en viktig och demokratisk väg att gå. 

   Vi ser att förorten brinner, inte bara i medierna, men i viljan att förändra. Vi ser en kamp för 

rättvisa, en kamp för framtiden och denna kamp brinner i såväl unga engagerade ortsbor som 

i lokala medier. Det är dags att sätta hela Stockholm på kartan. Därför undersöker vi fem 
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medier från Stockholms miljonprogramsförorter; Megafonen från Husby, Rinkeby och 

Vällingby. Norra Sidan från Kista och stadsdelen Spånga-Tensta. Södra Sidan som verkar 

längst den röda tunnelbanelinjen och slutligen Albys Röster från Alby, Botkyrka. Förorten 

brinner! – Det här är en studie av alternativa medier i Stockholms förorter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Fig. 1, Illustration över alternativa	  mediers	  verksamhetsområden	  
utplacerade	  över	  Stockholms	  tunnelbanelinje] 	  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Avsikten med studien är att studera fem valda medier med säte i Stockholms förorter 

(Megafonen, Orten i Fokus, Södra Sidan, Norra Sidan och Albys Röster) för att öka 

förståelsen för alternativa medier1 som växt fram i Stockholms förorter. Den här studien 

ämnar undersöka de valda mediernas ambitioner, visioner och arbetssätt, hur de förhåller sig 

till mainstream-media2  samt vilka likheter och skillnader det finns mellan de alternativa 

medierna.  

 

Våra tre huvudsakliga frågeställningar är: 

• Varför har de valda medierna vuxit fram i Stockholms förorter enligt 
medieproducenterna själva? 

 
• Vilka mönster och skillnader kan urskiljas i de valda mediernas  

arbetssätt?  
 

• Hur ser de valda medierna på den rådande journalistiken? 
 

 

1.2 Material och avgränsning  

Vårt material består i första hand av den information som erhållits genom de utförda 

informantintervjuerna och kompletterande observationer. Avgränsning sker dels geografiskt 

till Stockholmsområdet och dels genom att välja ut några specifika organisationer att studera. 

På grund av begränsat utrymme har vi valt att avgränsa oss i tidigare forskningsavsnittet till 

en svensk kontext. Därmed kan vi ge mer plats för viktig bakgrundsinformation som vi finner 

nödvändig i denna studie. Fler och längre intervjuer med framför allt Orten i Fokus och även 

en intervju med Botkyrkas Röster hade varit givande för en bredare förståelse för det valda 

området, men på grund av brist på tid och tillgänglighet har detta inte kunnat genomföras.  

 

                                                
1 Begreppet alternativa medier utvecklas i teoriavsnittet.    
2 Med mainstream-media syftar vi i denna studie på etablerad och/eller kommersiell media inklusive public 
service.  
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2. Föreställningar av förorten 
 

Att studera alternativa medier från miljonprogramsområdena i Stockholm kräver först en 

förståelse för hur dessa områden uppkommit och hur medierapporteringen tidigare sett ut i 

dessa områden. En viktig aspekt i den mediala skildringen av Stockholms förorter grundar sig 

i vad bostadsområden inom miljonprogrammet representerade redan innan de byggdes klart; 

“Tensta och Rinkeby var redan i planeringsfasen, innan de byggdes, utsedda av 

massmedierna till platser för det misslyckade modernitetsprojektet” (Ericsson, Molina & 

Ristilammi 2000:19). På 1960-talet när det nya samhället växte fram fanns visionen om 

nymodighet och utveckling – femtio år senare har visionerna av dessa områden sedan länge 

fallit i glömska. Till en början var dessa platser ovanliga och moderna, men när byggprojektet 

blev klart övergick den mediala rapporteringen av området till att de nu var ofärdiga, 

smutsiga och skräpiga. Den politiska debatten höll sig stadig i medierapporteringen, än 

beskrev mainstream-media inte invånarna som ansvariga för samhällsproblemen. Den 

avgörande vändningen skedde istället under 1970-talet när Rapport Tensta publicerades 

(Ericsson et al. 2000:17). Slutsatsen från rapporten var rak och tydlig; ”Tensta håller på att bli 

ett samhälle som knappast någon kommer att vilja bo i” (ibid). Denna syn fäste sig snabbt 

och rapporteringen utvecklades till att kalla områdena för ”problemförorter”.  

   Under 1980-talet började invånarna i förorten skildras som orsaken 

till ”problemen”; ”Områdena, vilka upphör att vara en del av det svenska landskapet, omges 

av en kolonialistisk retorik om annorlunda, exotiska, farliga, problematiska och gåtfulla 

platser. De tidigare elementen i stigmatiseringsprocessen blir kvar och förs samman i olika 

konstellationer för att bilda komplicerade uppsättningar av budskap om 

miljonprogramsförorterna” (Ericsson, Molina & Ristilammi 2000:19). Den sista fasen från 

sent 90-tal har enligt Ericsson, Molina och Ristilammi (2000) inneslutit sexualiserat våld i 

representationerna (ibid). Vilken representation av förorterna som pågår under 2000-talet 

återstår att undersöka, inte minst efter medierapporteringarna under händelserna 2013, de så 

kallade ”Husbykravallerna”.   
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3. Medieskugga över Stockholms förorter  
 

Miljonprogramsområden har kommit att symbolisera bilden av förorten. Schablonbilderna av 

förorterna har under 40-50 år präglats i medierna och blivit gemensamma referensramar i ett 

kollektivt samhälleligt medvetande – åtminstone hos dem som inte bor där. Att beskriva 

miljonprogramsområden som ”problemområden” är en journalistik med traditioner 35-40 år 

bakåt i tiden; en studie av förortsbevakning i DN och SvD visar att bilden av förorten som ett 

”problemområde” var etablerad i journalistiken redan 1976 (Nord & Nygren 2002:135-136). 

Detta menar Gunnar Nygren och Lars Nord i sitt forskningsprojekt Medieskugga, som 

inriktar sig på mediebevakning och mediekonsumtion i Storstockholm (Nord & Nygren, 

2002:127,129).  

   Studien visar på hur Stockholm generellt är dåligt bevakat (Nord & Nygren 2002:9). Utöver 

detta konstateras bland annat att rapporteringen från miljonprogramsområden i Stockholm 

underrepresenteras eller representeras på ett annat sätt än ”högstatusförorter” i etablerad 

media, i både val av händelser och i språk. De huvudsakliga resultaten av mediestudierna i 

projektet Medieskugga är att bilden av förorten i medierna är övervägande negativ, och det 

finns övervägande skillnader i mediekonsumtionen bland dem som bor i Storstockholm 

(Nord & Nygren 2002:129-131,204). Dock skiljer sig bilden av förorterna i lokaltidningarna 

starkt från de regionala medierna – framför allt i det faktum att de över huvud taget berättar 

någonting om förorterna (Nord & Nygren 2002:144). 

   ”Medieskugga” är ett begrepp som avser en bristande eller obefintlig medierapportering av 

ett särskilt område. Medieskugga kan alltså uppstå över ett område på grund av såväl bristen 

på mediebevakning som innehållet i de medier som faktiskt förekommer (Nord & Nygren, 

2002:32). Trots en stor potentiell mediepublik och en marknad för både mediekonsumenter 

och annonsörer, befinner sig många av Stockholms kranskommuner i en medieskugga som är 

mycket svårare att förklara än den geografiska medieskuggan. Det handlar om de 

kranskommuner utanför Stockholm som haft en mycket stor inflyttning under lång tid, och 

expanderat kraftigt både befolkningsmässigt och näringsmässigt (Nord & Nygren, 2002:33).  
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4. Val av fall i Stockholm 
 

De fem medierna vi valt att undersöka i denna studie har alla rötter i miljonprogramsområden 

och är en blandning av nyetablerade medieplattformar såsom Orten i Fokus och etablerade 

som Megafonen och Södra Sidan. Medieorganisationerna representerar olika typer av 

alternativa medier eftersom de verkar på olika plattformar, vilket är tacksamt för att få en 

bättre förståelse för alternativa medier i Stockholm som helhet. Vad de har gemensamt är den 

uttalade ambitionen att dela med sig av berättelser och information från områden som de 

stora medieaktörerna inte ger utrymme för, och därmed arbeta för att mediebilden av dessa 

områden förändras. Medierna ”förser förortsamhället med nyheter och information men 

erbjuder också en plattform där frågor som är aktuella och relevanta för lokalsamhället lyfts 

fram och diskuteras” (Orten i Fokus 2014). Vi finner likheter och olikheter i de valda 

organisationerna och därför är de valda i syfte att undersökas mer djupgående.  

 

4.1 Megafonen 

   Megafonen3, som finns i Husby samt Norra Botkyrka, Rinkeby och Hässelby/Vällingby, är 

en organisation för ungdomar och unga vuxna som arbetar för social rättvisa och för ett 

samhälle där alla ska ha lika förutsättningar (Megafonen 2014). Grundarna är Basar Gerecci 

och Rami Al-Khamisi. Organisationen är en ideell förening som startade 2009 som en 

nättidning med stöd av Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder. De kommunicerar genom 

sociala medier och hemsidan megafonen.com samt genom att aktivt delta och debattera 

frågor som berör områdena de verkar i. Megafonen utmärker sig främst som en social 

rörelse/aktivistmedium som genom kampanjer drivit politiska frågor som rör människorna i 

förorten. Lokala aktiviteter så som läxhjälp och föreläsningar är andra arbetsmetoder som 

används.  

 

                                                
3 Organisationen/ungdomsrörelsen Megafonen har vi i denna studie valt att benämna som ett medium med 
motiveringen att de startade som en nättidning och har bedrivit mediearbete och åsiktsjournalistik parallellt med 
andra aktiviteter. 



 12 

4.2 Orten i Fokus 

   Orten i Fokus beskriver sig som en alternativ medieplattform ”för orten, från orten, av orten” 

(Orten i Fokus 2014). Den grundades av Patricia Palma, Daniella Johansson och Paulina 

López 2014 och drivs på ideell basis, framför allt från hemsidan www.ortenifokus.se och 

genom en Facebooksida. Redaktionen består totalt av tio personer. På hemsidan publiceras 

blogginlägg, debattartiklar, krönikor och information med utgångspunkt i förorter runt om i 

Sverige. Organisationen arbetar aktivt för att vara en digital medieplattform med syfte att 

nyanserat skildra och diskutera verkligheten i miljonprogramsområden och dess invånare och 

därmed förbättra mediebilden av ”betongförorten”. Likt Megafonen vill Orten i Fokus 

motivera förortsbor att engagera sig genom att ta plats i samhällsdebatten.  

 

4.3 Södra Sidan 

  Södra Sidan är en gratis lokaltidning som verkar i Stockholms södra förorter längst den röda 

tunnelbanelinjen, Mälarhöjden- Norsborg, samt i Segeltorp, Tumba, Vårsta, Grödinge och 

Tullinge. Tidningen delas ut till 51 000 hushåll och företag av DP DirektPress 

Tidningsförlags AB (DirektPress 2014A) och är därmed det mediet som når ut till störst 

andelen publik bland våra valda medier. Nyheter, åsikts- och debattinlägg, bloggar och 

reportage publiceras även på www.direktpress.se/sodra_sidan samt på sociala medier.  

Tidningen grundades 2006 av Rouzbeh Djalaie samt tidigare DN-journalisten Petter 

Beckman, och bygger på idén om medborgarjournalistik: 

Människor behöver mötas och samtala för att samhället och demokratin ska fungera. 

Pratar vi aldrig med dem som tycker olika kan vi aldrig lösa några gemensamma 

problem. Vet vi inte hur våra grannar tänker kan vi aldrig lära känna dem på riktigt. 

Medierna borde vara en sådan självklar mötesplats. (Södra Sidan, 2014A). 

  Södra Sidans redaktion består numera av sammanlagt tio stycken medarbetare däribland, 

VD/ ansvarig utgivare Petter Beckman, fyra stycken annonsförsäljare, fyra reportrar/ 

redigerare och en redaktör/ redaktionssekreterare (Södra Sidan, 2014B).  
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4.4 Norra Sidan 

   Norra Sidan, systertidning till Södra Sidan, är en gratis lokaltidning som verkar i 

Stockholms norra förorter längst ut på den blåa tunnelbanelinjen, i stadsdelarna Spånga-

Tensta och Rinkeby-Kista. Tidningen startade fem år efter att Södra Sidan lanserades på 

initiativ av grundarna- för att det saknades en liknande journalistik i dessa områden. ”Norra 

Sidan har alltid lyft fram de boendes röster och deras förslag på förändringar. Det är upp till 

politikerna att ta tillvara på Järvabornas engagemang och lyssna på dem.." (Norra Sidan, 

2014A). Redaktionen består för numera av Rouzbeh Djalaie som bland annat har befattningar 

som, chefredaktör, reporter och redigerare samt en deltidsreporter. Vidare ägs tidningen av 

tidningsföretaget Norra MedborgarPress. Tillsammans med DirektPress utkommer Norra 

sidan en gång i månaden till 39 000 hushåll och företag i stadsdelarna Spånga-Tensta och 

Rinkeby-Kista (DirektPress 2014A). Nyheter, åsikts- och debattinlägg, bloggar och reportage 

publiceras även på www.direktpress.se/norra_sidan samt på sociala medier.  

 

4.5 Albys Röster  

Albys Röster är en plattform av och för unga förortsbor framför allt i Alby, Botkyrka. De 

sänder radio varje onsdag på Radio Botkyrka, frekvens 91,6, samt publicerar artiklar och 

krönikor på www.albysroster.se.  

De positiva nyheterna om vårt område når inte ut till alla. Det behövs också en plats 

där alla aktiviteter för ungdomar i Alby samlas på samma ställe […] En hemsida med 

våra egna nyheter, historier, perspektiv och kultur där en naturlig dialog kan föras 

mellan edborgarna och tjänstemännen och politikerna. (Albys Röster 2014). 

   Redaktionen består av grundaren Lejla Bibezic samt fem ungdomar i åldern 15-22. Albys 

Röster startades på initiativ av den ideella föreningen Föreningen Fanzingo, som även driver 

mediehuset Fanzingo i Alby och som vill ”skapa möjligheter för unga i allmänhet och 

underrepresenterade grupper i synnerhet, att lära sig berätta historier utifrån sitt perspektiv. ” 

(Fanzingo 2014). 
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5. Tidigare forskning 
 

Att undersöka de valda medierna som alternativa medier, och därmed som ett alternativ till 

mainstream-media, är ett nytt område inom studier som berör Stockholms 

miljonprogramområden. Detta både kräver och ger möjlighet till att applicera olika teorier 

och studera många olika tidigare forskningsområden. I den mån forskningen fokuserat på 

ämnen rörande miljonprogramsområdena har det i stor utsträckning handlat om integration-

/segregationsfrågor, strukturell rasism och om mediebilden av dessa områden, men sällan 

med ett medborgarperspektiv. Bostadsområden inom miljonprogrammet och dess invånare 

har alltid varit ett ämne som kritiserats i media, om än mer nu. För stunden saknas 

medieforskning ur medieproducenternas perspektiv (som även här i vissa avseenden består av 

medborgarna). Vårt bidrag till den tidigare forskningen är därför ett produktionsperspektiv på 

alternativa medier utifrån medieproducenterna själva, inom de geografiska gränser som vår 

studie sträcker sig, vår studie blir därmed den första i sitt slag.  

 

5.1 Mediebilden av förorter  

Forskning kring mediebilden av förorter och i synnerhet miljonprogramsområdena är ett 

högaktuellt ämne som undersökts ur många olika aspekter. Under 2013 års händelser som 

startade i Husby och sedan spred sig till många andra Stockholms förorter, gav upphov till en 

rad av efterforskningar rörande mediebilden av dessa områden samt av representation och 

missrepresentationen i medier.   

   En av de senaste forskningsrapporterna berör medborgarperspektivet i och med dessa 

händelser. Rapporten ”Bilen brinner… men problemen är kvar” (De los Reyes et al. 2014), 

presenteras i samband med att vår studie avslutas. Med forskargruppens specialitet inom 

områden som kriminologi, statsvetenskap och ekonomisk historia, betonar detta högaktuella 

ämne och dess komplexa sammanhang som studeras ur olika forskningsområden. Resultatet 

från de drygt trettio informantintervjuerna bidrar med Husbybornas egna berättelser kring de 

författarna beskriver som ”Husbyhändelserna 2013”, som innefattade en rad oroligheter, 

sammandrabbningar med polis och ett medieuppbåd. I studien identifieras fem 

återkommande teman, däribland återfinns en stark gemenskap bland ortsborna och en tydlig 

misstro till ordningsmaktens och dess kontinuerliga våld som pågått i området både innan och 
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under Husbyhändelserna (De los Reyes et al. 2014:77). Polisens auktoritära roll visar sig 

också i studien vara den som mest fick representera Husbyhändelserna i medierapporteringen. 

De två sista återkommande mönstren är intressanta för oss då de pekar framförallt på 

misstron till journalistiken och en identitetsuppfattning hos Husbybor som känner att deras 

tillhörighet i samhället är ifrågasatt (De los Reyes et al. 2014:46,55). Den här typen av 

forskning bidrar till förståelse för hur mediebilden av förorten påverkar lokalsamhället, och 

bekräftar den utgångspunkt till varför lokalbefolkning i dessa områden organiserar sig mot 

stigmatiseringen av Husby och mediebilden (De los Reyes et al. 2014:58).      

    I en tidigare forskningsrapport, Ericsson, Molina & Ristilammi (2000) 

fallstudie ”Miljonprogram och Media – Föreställningar om människor och förorter”, 

reflekteras det bland annat över massmedias metoder till att förmedla bilden av 

miljonprogramsområdet kring Järvafältet ur ett historiskt och integrationspolitiskt perspektiv. 

Resultaten pekar inte bara på en stigmatiseringsprocess där invånare pekats ut som objekt 

men även blivit objektifierade, kriminaliserade, rasifierade4 och sexifierade.  Ovan nämnda 

studier har båda reflekterat kring journalistikens arbetsmetoder; ”man besöker dem, beskriver 

dem, föreslår hur man bör, kan åtgärda dem” (Ericsson et al. 2000:15,17). Detta har skapat ett 

igenkännbart mönster; ”De tolkas och beskrivs med element som kan hänvisas till redan 

givna kategorier.” (Ericsson et al. 2000:32).  

   Vidare talar forskning för att desto mer socialt och/eller etnisk marginaliserad en grupp är 

desto mer missnöje finns det till mainstream-media (Waltz 2005:8). Denna utgångspunkt har 

universitetslektorn Mitzi Waltz (2005) som skriver om alternativa medier. Hon drar bland 

annat paralleller till ursprungsamerikaner som en marginaliserad grupp i USA. Den negativa 

synen på etablerade medier samt underrepresentationen i dessa har uttryckt sig genom att 

sextio procent uttrycker missnöje mot TV-program riktade mot vuxna (Waltz, 2005:7). 

Alternativa medier svarar således på den sociala situationen som den är producerad i. 

   I en annan studie om medier som medel och hinder för integration, beskriver Lasse 

Sandström dagstidningen Sydsvenskans försök att nå en ny målgrupp genom att starta 

Tidningen Rosengård. Tidningen Rosengård var en månatlig lokaltidning som delades ut 

gratis till hushållen i Rosengård i Malmö och närliggande kvarter och spelade från början en 

aktiv roll i lokalsamhället genom att bevaka föreningar, bostadsföretag, politiker och 

                                                
4 En rasifierad person förknippas med en uppsättning egenskaper eller beteenden på grund av sin härkomst 
(Institutet för språk och folkminnen, 2014).  
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tjänstemän (Sandström 2004:82,84). Sandström (2004) beskriver de inblandade 

journalisternas första upplevelser av att arbeta i Rosengård som följande;  

En av de första iakttagelserna på plats var att rädslan för det främmande hindrade oss i 

arbetet och det var därför något som vi var tvungna att ta itu med. […]Det som 

framför allt slog oss var att Rosengårdsborna inte är en homogen grupp. Det är mer 

som skiljer invandrarna åt än som förenar dem. Det gällde att bemöta dem utifrån det 

perspektivet och också förstå att deras referensramar är lika giltiga som våra. 

(Sandström 2004:81) 

   Utifrånperspektivet som citatet illustrerar gör att vi inte bedömt närmare fördjupning av 

studien som relevant tidigare forskning för vårt eget område. Detta då vår ambition är att 

undersöka medier som startat på initiativ av människor som själva bor/bott i områdena där de 

verkar. Sammanfattningsvis har den tidigare forskning som kan vara relevant för vår studie 

främst berört mediebilden av förorterna som förmedlas, men det finns ingen framstående 

forskning om medieproduktion i Stockholms förorter. 

 

6. Teoretiskt ramverk 
 

Uppsatsens teoretiska ramverk utgår främst från teorier om alternativ samt radikal alternativ 

media, av flera framstående teoretiker inom dessa områden. Detta för att bidra med ett 

medieproduktionsperspektiv till forskning om förorten i svenska medier. Denna teoretiska 

utgångspunkt hjälper oss att förstå uppkomsten av alternativa medier som ett fenomen samt 

ger oss redskap för att förklara och kontextualisera våra valda fall. 

   Utöver detta har vi använt oss av mer generella teorier om journalistikens roll och ansvar i 

ett demokratiskt samhälle. Vi anser att detta är nödvändigt för en mer övergripande 

diskussion om vad de valda alternativa medierna fyller för funktion i Sverige i allmänhet, och 

i förorten i synnerhet. 
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6.1 Det journalistiska uppdraget 

Människor har ett behov av att vara medvetna om vad som händer i världen runt omkring 

dem. Kunskap om det okända ger människor säkerhet och möjligheten att planera och 

diskutera sina egna liv – utbytet av denna information blir grunden för att skapa samhörighet. 

(Kovach & Rosenstiel 2014:22). Nyheter är den delen av kommunikation som håller oss 

informerade om händelser, problem och människor utanför den egna världen. Historiker har 

antytt att makthavare använde nyheter som medel för att hålla ihop sina samhällen. Det gav 

befolkningen en känsla av enhet och mening. Det hjälpte till och med tyranniska makthavare 

att kontrollera sitt folk genom att ena dem mot ett gemensamt hot (ibid). 

   Historien visar på en annan viktig trend; ju mer demokratiskt ett samhälle är, desto mer 

nyheter och information tenderar det ha (Kovach & Rosenstiel 2014:22). Den tidigaste 

demokratin, det antika Grekland, förlitade sig på muntlig journalistik på Athens marknader, 

där nästan allting viktigt som rörde allmänhetens angelägenheter var offentligt (Hohenberg 

1973:2). Idag måste en journalist inte bara förstå och förklara världen, men också förstå och 

förklara det flöde av information om världen som når medborgarna. För att göra detta måste 

journalistiken bjuda in lokalsamhället5 till produktionsprocessen. Lokalsamhället bidrar med 

en mångfald av perspektiv, ämneskunskaper och livserfarenheter. Journalister, å sin sida, kan 

bidra med kunskaper om nyhetsvärdering, källor på maktpositioner och förmågan att samla in 

och analysera information (Kovach & Rosenstiel 2014: 290). 

Vad bör man i ett demokratiskt samhälle förvänta sig från journalistiken? Detta besvarar vi 

med hänvisning till journalistikens tio grundvalar, som uttryckta av Bill Kovach och Tom 

Rosenstiel (2014): 

1. Journalistikens främsta förpliktelse är mot sanningen. 

2. Dess främsta lojalitet är till medborgarna. 

3. Dess disciplin är verifiering. 

4. Dess utövare måste hålla sig fristående från dem som ska bevakas. 

5. Den måste agera bevakare av makten. 

6. Den måste tillhandahålla ett forum för öppen kritik och kompromiss. 

7. Den måste sträva efter att göra det viktiga intressant och relevant. 

8. Den måste hålla nyheterna överblickbara och proportionerliga. 

                                                
5 Begreppet ”community” översätts genomgående till ”lokalsamhälle” i denna studie.  
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9. Dess utövare måste tillåtas följa sitt personliga samvete. 

10. Medborgare har rättigheter och skyldigheter när det kommer till nyheter – särskilt då 

de själva blir producenter och redaktörer (Kovach & Rosenstiel 2014:9). 

Vi kommer i den här studien att utgå ifrån att journalistikens syfte och ansvar är att förse 

människor med informationen de behöver för att vara fria och självbestämmande (ibid).  

 

6.2 Alternativa medier 

Alternativa medier innefattar en bredd av olika medier som på olika sätt utgör ett alternativ 

till etablerad media/massmedia/mainstream-media. Medieforskaren Linus Andersson (2006) 

beskriver hur sociala rörelser rört sig från att anpassa sina budskap mot massmedierna till att 

utveckla egna alternativ. Detta eftersom ny medieteknik som genom digitala redigerings- och 

publiceringsverktyg gör det möjligt att producera eget medieinnehåll. Den egna medieringen 

bidrar till att göra dem som tidigare varit mediernas subjekt till objekt; de som tidigare varit 

underställda mediernas makt blir själva dess aktiva utövare (Andersson 2006:22-23,26).  

Genom att öppna produktionsprocessen och ge utrymme för en myriad av röster 

utmanas normer och värderingar inom den professionaliserade journalistiken i fråga 

om objektivitet och distans. (Andersson 2006) 

   Användningen av alternativa medier blir ett sätt att ta kontroll över både vad som sägs och 

hur det sägs och ett medel för att ta aktiv del i den politiska offentligheten. Genom de 

alternativa medierna kan människor uttrycka missnöje eller ställa samhälleliga frågor där 

dessa kan bemötas snarare än fördömas (Andersson 2006:23,26-27).  

 

6.2.1 Att definiera alternativa medier  

Användandet av begreppet “alternativa medier” är omdiskuterat, inte minst på grund av det 

binära förhållandet som ordet ”alternativ” antyder. Andra begrepp som används är 

”medborgarmedier”, ”community-medier” och ”radikala medier”. Generellt för dessa typer 

av medier är dock att de innefattar ett vitt spektrum av olika sorters medier som arbetar för att 

demokratisera information/kommunikation (Bailey, Cammaerts & Carpentier 2008: xi). 

Medieteoretikern Chris Atton argumentar för att alternativa medier framför allt handlar om 
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att erbjuda medel för demokratisk kommunikation till människor som normalt sätt är 

exkluderade från medieproduktionen (Atton 2002:4).  

   Begreppet “radikala alternativa medier”, eller “radikala medier” som förkortning, används 

med utgångspunkt i att allting vid någon tidpunkt är alternativt till någonting annat. 

Benämningen “radikal” hjälper därmed till att strama åt definitionen av alternativa medier 

(Downing 2001:v-ix). Med radikala medier menas medier som generellt är småskaliga och 

finns i många olika former, och som uttrycker en alternativ syn till hegemoniska 

handlingssätt, prioriteringar och perspektiv. Vad som definieras som radikala medier beror 

helt på innehåll och kontext (Downing 2001:x).  

   Radikala (alternativa) medier har två övergripande syften: 1) att uttrycka motstånd vertikalt 

från underordnat håll mot maktstrukturer och dess beteenden och 2) att bygga stöd, 

solidaritet, och nätverk horisontellt mot policyer eller mot maktstrukturers själva överlevnad 

(Downing 2001:x-xi). De försöker ofta vara mer mottagliga än mainstream-media för de 

exkluderades röster, har ofta en tät relation till pågående sociala rörelser och uttrycker 

spontant därmed åsikter och synsätt som är exkluderade från, eller förlöjligade i, mainstream-

media. De är ofta ledande i att ta upp ämnen som först senare uppmärksammas av 

mainstream-media (Downing 2001:44).  

   Vi kommer i studien främst att använda oss av begreppet ”alternativa” medier, eftersom 

detta är det mest förankrade begreppet inom liknande forskning. Användningen av 

benämningen ”radikal” skulle dessutom utesluta de medier som inte ser sitt eget arbete som 

särskilt radikalt. På grund av den bredd av medier som våra informanter representerar, vill vi 

vara inkluderande vid användningen av begreppet alternativa medier. Så väl mer etablerade 

lokaltidningar som proteströrelser som bedriver åsiktsjournalistik ska få plats i denna 

definition. Vår främsta utgångspunkt är i den här studien medieproducenternas/grundarnas 

uttalade ambitioner att föra fram röster (från olika förorter) som tidigare inte 

uppmärksammats av mainstream-media. Detta är delvis i motsats till Downings syn på att 

radikala (alternativa) medier inte bara kan definieras utifrån kommunikatörernas egna 

intentioner, eftersom ”historien är full av fall av individer och grupper som inte hade någon 

aning om vilka socialt upplösande händelser de satt i rörelse” (Downing 2001:x). Downings 

beskrivning av radikala (alternativa) mediers syften, tendenser och varierande form är dock 

någonting vi vill ha med oss då de medier vi valt skiftar både i arbetssätt och form.  
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6.2.2 Fyra sätt att förstå alternativa medier  

I Understanding Alternative Media (Bailey et al. 2008) presenteras fyra modeller som kan 

kombineras för att förstå och förklara alternativa medier. 

1. Alternativa medier som ett sätt att tjäna lokalsamhället 

Alternativa medier existerar för att stärka lokalsamhället, som kan vara baserat på 

geografiska eller intressemässiga faktorer. Lokalsamhällets deltagande kan ske genom att 

invånarna är med som producenter och beslutsfattare, eller genom att mediet fungerar som ett 

forum för att ta del i det offentliga samtalet. Deltagarna blir inte bara mottagare av budskap, 

men också delaktiga genom ömsesidig dialog (Bailey et al. 2008:7-8,10). 

   Ämnen som anses relevanta för lokalsamhället kan diskuteras av invånarna och medierna 

kan fungera som en plattform där människor kan göra sina röster hörda och distribuera sina 

egna ideologier. Alternativa medier har visat sig mer framgångsrika än mainstream-media när 

det kommer till att organisera djupare former av deltagande i medierna (Bailey et al. 

2008:11,14). 

 

2. Alternativa medier som ett alternativ till mainstream-media 

Alternativa medier ses framför allt som just ett alternativ till mainstream-media; detta har en 

bakgrund i den marxistiska teoretikern Antonio Gramscis teori om kulturell hegemoni och 

relationen mellan media och representation. Anledningen till själva existensen av alternativ 

media är att föra fram ideologier hos grupper som är under- eller missrepresenterade i 

mainstream-media (Bailey et al. 2008:15-17). Alternativa medier blir en möjlighet för under- 

eller missrepresenterade grupper att producera mot-hegemoniska framställningar. 

   Alternativ media definieras här som att vara i en negativ relation med mainstream-media, 

även om vad som uppfattas som alternativt vid en tidpunkt kan definieras som mainstream 

vid en annan tidpunkt (Bailey et al. 2008:18). Att ge röst åt olika sociala rörelser, minoriteter, 

sub- och motkulturer, med fokus på självrepresentation, kan resultera i ett bredare 

medieinnehåll med en mångfald av olika röster i samhället (Bailey et al. 2008:20). 
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3. Alternativa medier som en del av civilsamhället 

Alternativa medier definieras som en av många olika typer av organisation inom 

civilsamhället och som något som är avgörande för en levande demokrati (Bailey et al. 

2008:24). Demokratiseringen av media tillåter medborgare att vara aktiva i en av många 

mikrosfärer i det vardagliga livet. Dessa former av mikro-deltagande ses som viktiga då de 

ger människor möjlighet att anta en demokratisk hållning. (Bailey et.al. 2008:24,25). De 

alternativa medierna bidrar till demokratisering genom medier; de möjliggör deltagande i den 

offentliga debatten samt självrepresentation i den offentliga sfären. 

   Även här refereras till Gramsci, som menade att civilsamhället är en plats där hegemoni 

produceras och reproduceras. Trots detta kan civilsamhället även utgöra en plats där 

hegemonin utmanas, och kan därför ses som en arena där hegemoni kan stridas om. Därmed 

tar man fokusen mot en mer samhällelig än lokal nivå (Bailey et al. 2008:21,23).  

 

4. Alternativa medier som rhizom6 

De alternativa medierna blir en plats i civilsamhället där människor från olika typer av 

rörelser kan mötas och samverka; rhizommedierna fördjupar demokratin genom att länka 

olika demokratiska kamper. Medierna ses som trans-hegemoniska snarare än mot-

hegemoniska, då de har en relation med marknad och/eller stat för att kunna överleva, och 

alltså inte är fristående från dessa. Rhizommediers mångfald och flyktighet gör det dock svårt 

att reglera och kontrollera dem (Bailey et al. 2008:27-28,31). 

 

7. Metod  
 

7.1 Kvalitativa intervjuer  
För att besvara våra frågeställningar finner vi kvalitativa forskningsmetoder lämpligast för att 

införskaffa grundligt prövande kunskap. I denna studie kommer vi att komplettera 

observationsstudier med informantintervjuer detta då den först nämnda metoden, förespråkas 

av metodförfattaren Aksel Tjora som att vara ett bra komplement (Tjora 2012:34). 
                                                
6 Rhizom betyder ”jordstam”, ”underjordisk stamdel”. 
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Huvudmetoden är kvalitativa forskningsintervjuer som genomförs med syfte att förstå 

världen utifrån informantens synvinkel (Kvale & Brinkmann 2009:17) – med andra ord är det 

informanterna egna upplevelser, hur de resonerar och upplever det egna arbetet i de olika 

medierna som vi avser att ta reda på. Forskningsintervjun strävar efter att producera kunskap 

som konstrueras i samspelet mellan intervjuare och informant. Den halvstrukturerade 

livsvärldsintervjun, inspirerad av fenomenologin och hermeneutiken, används oftast inom 

kvalitativ metod. Där utbyts två personers åsikter och kunskap om ett specifikt ämne (Kvale 

& Brinkmann 2009:18,30). Den förstnämnda intresserar sig för informantens upplevelser och 

den sistnämnda, hermeneutiken, bygger på en meningstolkning som vi tittar närmare på i 

avsnittet intervjuanalys.  

   Forskningsprocessen är oftast induktiv, det vill säga att man inte utgår från en teori som 

man försöker bevisa och testa sig fram på (Kvale & Brinkmann 2009:100); den här studien 

försöker med utgångspunkt i intervjuerna och iakttagelser (observationer) ge förklaring till 

eller upptäcka mönster i alternativa medier i Stockholm förorter. Den data vi får tillgång till 

kommer att utgöras av ord och beskrivningar som vi alltid kommer att ha i åtanke att förhålla 

oss kritiskt till. 

 

7.1.1 Urval och tillvägagångssätt 

Inför denna studie har sammanlagt åtta semistrukturerade intervjuer genomförts med 

representanter från valda medier varav två är kortare intervjuer med ungdomar och en 

telefonintervju. Vi hade som utgångspunkt att strategiskt välja ut en grundare och/eller 

representant från varje medium (Tjora 2012:113). Därefter valde vi att komplettera med 

informanter med olika befattningar och arbetsuppgifter för att få ett variationsrikt perspektiv 

se tabell:  

Organisation/	  
tidning	  

Antal	  
intervjuer	   Befattning	  

Södra	  Sidan	   2st	   Reportrar	  (grundare)	  
Norra	  Sidan	   1st	   Grundare/	  reporter	  
Megafonen	   1st	   Grundare	  
Albys	  Röster	   3st	   Grundare/	  2st	  ungdomar	  
Orten	  i	  Fokus	   1st	   Grundare(Telefonintervju)	  	  

[Tab. 1, Informanturval från medierna med befattning]  
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Detta bidrog dessvärre till att fördelningen av informanter från medierna blev ojämn, detta i 

brist på tid och tillgänglighet. Vi bedömer däremot att fler perspektiv, i detta fall från 

journalister och ungdomar, kan bidra till större inblick i hur medierna faktiskt arbetar. 

Exempelvis består Albys Rösters redaktion av ungdomar och att ha ungdomar som 

representanter och inte endast grundaren anser vi därför är berättigad. Journalisternas 

perspektiv kan bidra till bredare förståelse för medborgarjournalistiken som tidningarna 

Södra och Norra Sidan bedriver. Samtliga intervjuerna skedde på mediernas redaktion/kontor 

förutom en som hölls på en offentlig plats. Djupintervjuerna varade i genomsnitt i 50 minuter 

varav de kortare varade i cirka 20 minuter.   

 

Informanter:  

Bibezic, Lejla, 21. Grundare av Albys Röster. 

Djalaie, Rouzbeh, 48. Grundare av Norra Sidan och Södra Sidan. 

Gerecci, Basar, 24. En av grundarna av Megafonen.  

Jarnlo, Hampus, 31. Reporter/redigeringsansvarig på Södra Sidan. 

Palma Miranda, Patricia, 32. Journalist och en av grundarna av Orten i Fokus. 

Sirco, Hilda, 15. Aktiv i Albys Röster. 

Sjögren, Anna, 29. Reporter på Södra Sidan. 

Özturk, Mine, 20. Aktiv i Albys Röster.  

 

7.1.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden består av våra forskningsfrågor som översatts till konkreta och lättbegripliga 

intervjufrågor under fyra teman: det personliga engagemanget, organisationen, relationen till 

mainstream-media och lokalsamhället. Intervjufrågorna är därefter strukturerade i dessa 

huvudkategorier på så vis att de är anpassade efter mediernas olika produktionsförhållanden, 

och som ändå genererar svar efter forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann 2009:148). Vi 

värderar tematiseringen i intervjuguiden högt istället för många detaljerade frågor för att 

kunna föra samtalet naturligt och spontant. Eftersom att vi är två intervjuare så kunde vi 

under intervjuerna reflektera över vad informanten sade och sätta det i förhållande till teman 
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vi valt; detta visade sig bli ett effektivt arbetssätt då vi bland annat använder oss utav kodning 

som analysmetod. Det bidrog även till att vi kunde bekräfta de mönster vi märkte av under 

intervjun.  

   Den andra intervjuguiden (Intervjuguide 2, se bilaga) är anpassad till ungdomar med frågor 

som är formulerade på ett för intervjupersonen naturligt språk (Kvale & Brinkmann 

2009:147). I detta avseende använder vi oss inte av korta frågor som ofta rekommenderas 

utan förklarar begrepp och ämnen som vi anser kan missuppfattas mer utförligt.  

 

7.2 Forskningsetiska överväganden   

En nackdel med semistrukturerade intervjuer som metod är att denna är en social 

konstruktion. Därför är det viktigt att reflektera kring sin roll som forskare. Maktasymmetrin 

inom det ”professionella samtalet” är en ständig balansgång där förståelsen för relationen 

mellan forskare och informant ofta kan glömmas bort (Kvale & Brinkmann 2009:48).  

Maktsymmetrin kan exempelvis påverkas då informanten ”mer eller mindre medvetet kan 

uttrycka vad hon tror att intervjupersonen vill höra” (Kvale & Brinkmann 2009:50). Detta var 

någonting vi hade i åtanke, exempelvis; 1), att det med grundarna kan falla naturligt att man 

vill lyfta det egna mediet och 2), med ungdomarna som vill ge ”ett bra svar”.  Eftersom att 

det är vi som forskare som styr intervjuerna genom de teman vi valt ut samt hur länge 

intervjupersonen får besvara en fråga, så hamnar vi medvetet eller omedvetet i en fördelaktig 

position. Här krävs det en självinsikt och medvetenhet som forskare då den mänskliga 

interaktionen i en intervju ofta bäddar för en rad forskningsetiska övervägande.  

   Att hitta en personlig koppling mellan intervjuperson och informant är en av sak som vi 

ansåg viktig, och vi reflekterade innan intervjuerna mycket kring hur vi som intervjuare kan 

uppfattas. I detta sammanhang vill vi betona den avgörande rollen som närvarande, öppen 

men passiv forskare som ett viktigt uppdrag för att skapa balans och kvalitet (Kvale & 

Brinkmann 2009:90,100). Eftersom att vi är två intervjuare med både likheter och olikheter 

blir det naturligt att man intar olika roller i intervjun. Den ena mer strukturerad och försynt 

och den andra mer bekant med de områdena vi besökte och deltagande i samtalet. Detta kan 

ha sina för- och nackdelar. Kanske visar det sig vara en fördel med dessa "roller" och 

"olikheter" för att skapa balans och dynamik i intervjun. Informanten kanske finner 

tillit/relaterar till den ena eller andra rollen vilket kan leda till att vi får ut mer väsentlig 

information ur informanten. Det är även viktigt att poängtera hur vi som intervjuare kan 
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uppfattas eller missuppfattas i samband med intervjuerna då vi också kommer från två olika 

miljonprograms- och förortsmiljöer.   

 

   Ett annat forskningsetisk övervägande innefattar de sju forskningsstadierna – från 

exempelvis tematisering av intervjuguiden till utskrift och rapportering (Kvale & Brinkmann 

2009:79). Att överväga exempelvis informantens potentiella stressupplevelse inför intervjun 

kräver att forskaren ”i förväg tänker igenom etiska dilemman” (ibid). Vi anser därför att det 

var viktigt att informera kring intervjuns uppbyggnad och ämnesområden samt poängtera 

intervjuns forskningssyfte då detta kan minska den stressrelaterade eller utsatta upplevelsen. 

Att informera informanten om dess rätt till anonymitet och inspelningsmaterialets 

konfidentialitet ska försäkra informanten men också forskaren från tänkbara konsekvenser 

(Kvale & Brinkmann 2009:87,89). Samtliga informanter avstod från att anonymiseras vilket 

vi anser var positivt då vi vill förtydliga medieproducenternas egna upplevelser och svar som 

vi anser är unika och därmed värdefulla för vår studie.  

 

7.2.1 Språkliga överväganden 

En avslappnad stämning är en viktig förutsättning för att lyckas med djupintervjuer (Tjora 

2012:84) – därför är språket en annan viktig aspekt att reflektera kring innan en intervju 

utförs; i vårt fall då det ”akademiska” och ett eventuellt ”förortsslang” i vissa avseenden kan 

krocka. Vilka akademiska termer kan man använda sig av? Kommer informanten att lägga 

samma värderingar i exempelvis begreppet ”mainstream-media” som vi gör? Detta är några 

av de funderingar vi hade inför intervjuerna. Dessa överväganden leder till att vi, första 

gången vi tar upp begreppet, lägger till ”exempelvis dagstidningar och TV-nyheter” för att 

förtydliga vad vi menar med begreppet mainstream-media. Språket kan däremot också bidra 

till gemenskap, exempelvis när vi som forskare kan relatera till uttryck och platser som 

informanten talar om.  

 

7.3 Observationer 

Att använda olika kvalitativa forskningsmetoder rekommenderas av Tjora; man får då en 

bredare förståelse för det undersökta området och det blir lättare att urskilja hur metoderna 

kompletterar varandra, vilket ökar trovärdigheten av analysen. I detta fall är observationer ett 

lämpligt komplement till kvalitativa intervjuer (Tjora 2012:34). Observationerna från passiva 
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till deltagande har utförts där det funnits tillgång och i mån om tid, därför bidrar 

observationerna endast som ett komplement till intervjuerna och därmed presenterar vi inte 

vid närmare bemärkelse det etiska överväganden som man vid etnografiska observationer 

annars bör reflektera kring.  

   Syftet med observationerna är att hjälpa oss få en närmare inblick i, och förståelse för, hur 

medierna arbetar. Tjora beskriver att en fördel med observationer är att de kan öppna upp nya 

dörrar (2012:35). Detta visade sig då observationer som genomfördes innan intervjuer bidrog 

med nya uppslag till intervjun och det gav även informanterna en chans att känna sig 

avslappnade med oss som forskare och öppna upp sig inför den kommande intervjun. Ny 

information kan erhållas då den 1) kan vara kontroversiell och endast synbar vid en 

observation eller 2) att den uppfattas som vardaglig och tråkig och därför inte framkommer i 

intervjuerna. De två utförda observationerna genomfördes på radioredaktionen Albys Röster 

och redaktionen för tidningen Södra Sidan samt ute på fältet med en Södra Sidan-reporter. 

Observationsdata, alltså det vi såg och hörde, registrerades i form av anteckningar. Vi inledda 

observationerna med att samla in grundläggande fakta om personen vi följde, detta gjorde vi 

även under intervjuerna. Därefter följde vi de vardagliga rutinerna reportern på Södra Sidan 

och ungdomarna på Albys Röster hade. Observationerna följde inte ett observationsschema 

med däremot utgick vi från vår intervjuguide med fokus på produktionsförhållanden och 

nyhetsvärdering.  

Medium	  
Antal	  
observationer	   Observerad	  	  

Södra	  Sidan	   1	  dag	   Reportrar	  
Norra	  Sidan	   0	  dag	   Grundare	  
Megafonen	   0	  dag	   Grundare	  
Albys	  Röster	   1	  dag	   Grundare	  och	  ungdomar	  
Orten	  i	  Fokus	   0	  dag	  	   Grundare	  	  
[Tab. 2, Urval inför observationer med befattning och antal]  

 

7.4 Transkribering  

För att kunna analysera intervjuerna överförde vi det inspelade materialet (talspråk) till 

skriftspråk; under denna process hade vi i åtanke att lyssna på och försöka tyda vad 

intervjupersonen verkligen menade. Observationerna antecknades systematiskt för att senare 

användas som ett komplement eller som motstridig fakta till det som sagts i intervjuerna. 
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Tjora förespråkar ansvaret man som forskare har att under transkriberingen att kontrollera 

sakupplysningar (2012:125). Detta gjorde vi genom att låta samtliga informanter få en chans 

att se över utskriften av intervjun eller de citat som skulle komma till användning i 

analysdelen. 

    Eftersom att djupintervjun är en social interaktion som flyter över gränser och är rikt på 

gestaltningar både i ord, ljud och kroppsspråk så anser vi likt Kvale och Brinkman att vår 

uppgift som intervjuare och forskare är att kritiskt se över vad som ska återges. Vi ämnar inte 

göra någon detaljerad språklig analys och därför anger vi inte betoningar, pauser och skratt i 

utskriften (Kvale & Brinkman 2009:197). I transkriberingsprocessen valde vi att bortse från 

naturliga uttryck som ”ehh”, ”ju”, ”liksom” och liknande, då det kan framställa informanten 

på ett ofördelaktigt vis och för att det inte bidrar med någonting av vikt. Vidare har vi använt 

oss av några utskriftskonventioner där en punkt inom parantes (…) illustrerar ett gap eller 

paus mellan ord eller meningar (Kvale & Brinkman 2009:198). Det ska tilläggas att enstaka 

ändringar i transkriberingen har utförts på begäran av informanter men vi bedömer inte att 

dessa små ändringar har en avgörande påverkan i resultatet. Samtliga citat som vi har valt ut 

till analysdelen är valda utifrån kriterierna att illustrera mönster och tydliga skillnader som 

framkommit i intervjuerna på bästa möjliga sätt.  

 

7.5 Intervjuanalys 

Ett genomgående viktigt uppdrag för forskare är att säkerställa att den kunskap som ska 

analyseras och presenteras ska uppnå en hög vetenskaplig kvalité som är ”korrekt och 

representativ” (Kvale & Brinkmann 2009:91). De analysmodeller vi finner lämpliga att 

tillämpa på vårt utskriftmaterial beskrivs utifrån Kvale och Brinkmann som ett sätt att 

identifiera återkommande mönster och mening. Fenomenologisk meningskoncentrering, 

kodning och slutligen tolkning kommer att kombineras då vi anser att detta ger en bred 

förståelse och kvalité för underförstådda mönster i intervjuerna som vi kan sättas i relation till 

större sammanhang (ibid:217). 

   En sammanfattande steg för steg metodform enligt Kvale och Brinkmann (2009: 212),  

presenteras i tablå 11.1 Analysens sex steg vi valde att göra en variant av analysmetoderna 

och fokuserade på stegen efter utskriften snarare än analysprocesser som beskrivs kan ske 

under intervjun. Inledningsvis hade vi gärna velat att intervjuerna skulle få chans att mogna 
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för att få distans till dem, men då intervjuerna genomfördes sent i forskningsprocessen kunde 

detta inte ske. 

Steg 1. Meningskodning: innebär i stort att man bryter ner intervjun i nyckelord, 

kategoriserar och jämför data för att få en överblick av materialet (Kvale & Brinkmann 

2009:218).  En utförlig genomgång av intervjuer med tillämpning av verktyget ”klippa och 

klistra” användes till att koda och placera citat utefter mönster under olika teman som 

återfinns i intervjuguiden (ibid:215).  Kategoriseringen tjänade ett tydligt syfte att strukturera 

all data på ett för oss lätthanterligt sätt.  

Steg 2. Meningskoncentrering: Många av våra informanter var vana vid att tala om ämnena 

vi tog upp vilket resulterade i uttömmande och nyanserade svar. Meningskoncentrering blev i 

dessa avseenden ytterst användbart då vi försökte leta efter naturliga meningsenheter och 

sammanfatta svaren där huvudinnebörden lös igenom (Kvale & Brinkmann 2009:221,223).  

Steg 3. Meningstolkning är en annan analysmetod som i tablå 12.2 "Rättesnören för 

hermeneutisk tolkning" (Kvale & Brinkmann 2009:226) består utav 7 väsentliga punkter 

varav den första pekar på en djupare förståelse av meningen- genom den hermeneutiska 

cirkeln. Uttolkningen är effektiv att kombinera med observationerna då den letar efter 

strukturer som inte framgår tydligt i texten.  Meningstolkningen lägger fokus på små delar i 

interaktionen jämfört med de andra stegen; den underliggande meningen i det informanten 

sagt är något vi reflekterade kring, exempelvis vad ett ord kan stå för? Motsättningar och 

tvetydigheter är andra aspekter som synliggjordes under analysprocessen och som bidrog 

med ett rikt material.   

 

8. Analys och resultatredovisning 
 

Resultat från intervjuer och observationer redovisas under följande tre huvudkategorier: 1) 

Journalistiska ideal och arbetssätt, 2) Relationen till andra alternativa medier och 3) 

Relationen till mainstream-media. Därefter har vi identifierat sammanlagt sju teman/mönster 

utifrån varje huvudkategori. Huvudkategorierna är övergripande teman främst tagna från vår 

intervjuguide och underkategorierna är baserade på mönster och skillnader som vi funnit. Här 

vill vi poängtera att alla medier vi valt att undersöka har olika förutsättningar och ambitioner, 
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vilket påverkar resultat; det finns naturligtvis stora skillnader mellan mer etablerad 

lokaljournalistik och organisationer med uttalade politiska ambitioner som främst verkar på 

sociala medier. Rouzbeh Djalaie kommer i analysdelen att representera både Norra- och 

Södra Sidan där detta är relevant. Detta då han är grundare av båda tidningarna, och för att 

han i intervjun i vissa avseenden talade för dem båda. Där han däremot specifikt talar för 

Norra Sidan anges inte Södra Sidan i samband med citatet. 

 

8.1  Mediernas syfte och mål  

Den första huvudkategorin omfattar mediernas syfte och mål. Vad står de för och vilka 

skillnader och likheter finns det mellan medierna? Svaren från intervjuerna är först och 

främst medieproducenternas egna ord om varför de startade och vad de har för mål. Detta 

hjälper oss att förstå hur de tänker kring sitt eget arbete.  

 

8.1.1 Mediernas syfte - varför startade de? 

”När vi startade var det två grejer. Det ena var just det här att vi märkte att det 

finns en dålig bevakning. Vad vi vill göra är helt enkelt att göra bra 

lokaltidningsjournalistik i de områdena. Göra vanliga, grundläggande 

bevakningar som man borde göra.” (Rouzbeh, Norra Sidan/Södra Sidan).  

Som citatet ovan snuddar vid är de valda mediernas övergripande roll att förse samhället, 

med fokus på miljonprogramsområdena, med nyheter och berättelser, men de erbjuder också 

en plattform där frågor som är aktuella och relevanta för lokalsamhället lyfts fram och 

diskuteras. Därtill är ofta de alternativa mediernas ambition att främja samhällsutvecklingen, 

invånarnas identitetskonstruktion och/eller demokrati i sin helhet. Gemensamt för alla medier 

är att de grundades på grund av en personlig medvetenhet om de brister och problem i 

mediebevakningen av de områden där de verkar eller bor. Följande citat är från grundarna av 

alla de valda medierna; 

”En grej som vi kunde enas om att det fanns ett behov av, var en annan bild av 

där vi bodde. Vi kände att folk hade för mycket fördomar och förutfattade 

meningar, och att man sällan fick se allt som hände.” (Basar, Megafonen).  
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”Man bor på ett ställe, man bor på en plats […] då vill man veta hur saker och 

ting ligger till där man bor.” (Rouzbeh, Norra Sidan/Södra Sidan) 

”Albys Röster är en plattform för ungdomar. Vi tar tag i saker och får våra röster 

att bli hörda, själva. Där vi kämpar och visar upp vår bild av förorten. Vi tar 

makten i våra egna händer, vi låter aldrig våra röster tystas ner.” (Lejla, Albys 

Röster) 

”Vi såg en problematik. Jag, med min journalistbakgrund, började se allting som 

hände i Husby. Jag blev chockad och illa till mods. […] Människorna som skrev 

om förorten i media gjorde det från ett sånt utifrånperspektiv, det gjorde nästan 

ont att läsa för de förstod ju inte.” (Patricia, Orten i Fokus) 

 

Svaren visar på en medvetenhet om områdenas missrepresentation i medierna. Behovet av en 

annan bild av där de bor/verkar är därför en av de gemensamma nämnarna till att de startades. 

Andra drivkrafter är nyfikenheten att veta hur saker och ting ligger till samt målsättningen att 

visa en annan bild av förorten, för folk som själva bor i orten eller för samhället i stort. Orten 

i Fokus uttrycker en tydlig ambition och vision för att skapa en plattform ”för ortsbor av 

ortsbor”, vilket är intressant ur den aspekten att de verkar för sig själva, och inte för de som 

bor någon annanstans. Detta visade sig även i att de har ambitionen att börja skriva på lättläst 

svenska för att nå en bredare publik, då de upptäckt att många människor i deras områden 

avstod från att läsa nyheter eftersom ”de ändå bara förstår hälften av det som skrivits”. De 

fem medierna verkar i olika områden och med skilda produktionsplattformer. I dagsläget 

arbetar Orten i Fokus och Megafonen mycket utifrån sociala medier och de egna hemsidorna. 

Även Albys Röster har förutom sina radiosändningar en hemsida där artiklar och krönikor 

publiceras. 

”Vi vill fånga in det, skapa en mötesplats. Både opinionsbilda vår aktivism kring 

förorten och samtidigt förmedla, på vårt sätt, på vårt språk. Det vi tycker, tänker 

och tror om livet här. Upplysa om problemen som finns, men även om allting 

som är bra.” (Patricia, Orten i Fokus) 

”Vi vill inte vända oss till folk utanför förorten. Våra grannar är våra läsare!” 

(Patricia, Orten i Fokus)  

Organisationen och plattformen Megafonen visade sig ha mer uttalade politiska ambitioner 

än de andra medierna. Här uttrycks inte bara en politisk medvetenhet men också en kamp mot 
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ojämlikhet i samhället och mot invånarnas olika förutsättningar i kontrast till 

högstatusförorter och innerstaden;   

”Kärnan i vårt arbete är att vi tycker att det finns ett problem, det problemet har att 

göra med hur den här stan ser ut, hur det här landet ser ut, allt det här. Att vissa 

människor har helt andra förutsättningar, andra villkor, att vissa områden 

systematiskt får bättre pengar, får mer uppmärksamhet.” (Basar, Megafonen).  

De ekonomiska och strukturella svårigheterna indikeras av såväl Norra Sidan som Orten i 

Fokus och Megafonen. Eftersom att arbetet ofta börjar med det personliga engagemanget och 

ett ideellt arbete så kan arbetet påverkas och vara obalanserat jämfört med etablerade medier.  

”Vad vi ville göra då var att vara nättidning, det var det som var 

ursprungsaktiviteten […] Med nättidningen märkte vi att det var mycket arbete. 

Det är inte lätt att vara tidning och bara vara några stycken som känner för det.” 

(Basar, Megafonen) 

Orten i Fokus har exempelvis backat med uppdateringarna på hemsidan, och nämner att det 

är ”svårt att hålla det levande med endast ideella krafter”. Patricia från Orten i Fokus 

reflekterar kring svårigheterna med att få en sajt att gå runt med annonser eftersom det kräver 

höga besökarantal. Likt många av medierna utrycker hon att de ”körde stenhårt i början, och 

nu har fått backa”. Albys Röster är en kommunal verksamhet och informanterna uttryckte 

inga svårigheter gällande ekonomiska aspekter. Norra Sidan började till exempel som en 

redaktion på sex personer, men är nu nere i en heltidsanställd som gör det mesta (reporter, 

chefredaktör och ekonomiansvarig), samt en reporter på deltid. Grundaren reflekterar kring 

svårigheten att hitta annonsörer i området de verkar i, trots att Kista Galleria som ligger nära 

skulle kunna vara en potentiell annonsör; han menar att gallerian vill komma åt en annan 

publik, och att de som besöker och jobbar i gallerian ofta åker hem från Kista i slutet av 

dagen.  

   Det kan tilläggas att det vid intervjun framkom det även att Megafonen vid starten årsskiftet 

2008/2009 hade ambitionen att vara en nättidning. Idag går organisationen igenom en 

omfattande process där händelserna i Husby 2013 och andra förorter diskuteras och 

analyseras och många av medlemmarna återhämtar sig från den intensiva tiden som aktiva 

debattörer och åsiktsyttrare. Grundaren nämner exempelvis under intervjun att det ofta nu för 

tiden händer att Megafonen blir uppringd av redaktioner som vill ha deras synpunkter då det 

hänt någonting. 
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   Demokrati- och medborgarperspektivet är ett tema som vi kunnat tyda som en bidragande 

faktor till att de startade medierna/organisationerna. Att bygga broar mellan ställen med olika 

socioekonomiska situationer och öka kunskapen för jobba mot fördomar och 

missrepresentationer är en av sakerna som Södra Sidan jobbar för; 

”Det är viktigt att de olika områdena får läsa om varandra. Man pratar mycket om 

den här uppdelningen mellan Södra och Norra Botkyrka, att Södra Botkyrka tror 

att alla resurser går till Norra Botkyrka och att det är jättemycket kriminalitet där. 

(Hampus, Södra Sidan).  

Tanken är att invånare från ”båda sidorna” av Botkyrka ska få sina bilder av varandra 

utmanade och känna samhörighet, och man reflekterar här över vad det egna arbetet på 

tidningen kan bidra med i ett större perspektiv. En av reportrarna nämner dock hur de kan få 

samtal från delar av utgivningsområdet där andelen invånare med utländsk bakgrund inte är 

så stor, där någon ”inte vill ha den här jävla invandrartidningen”, och känner att Södra Sidan 

inte är ”deras tidning”. Man påpekar dock att ambitionen är att vara till för alla, och Södra 

Sidan har två olika versioner som distribueras i olika delar av utgivningsområdet, vars 

innehåll delvis varierar i vilka ställen det skrivs mer om.  

 

8.1.2 Ett medium för lokalsamhället  

Alla medier arbetar för ett deltagande samhälle och att involvera lokalsamhället i olika 

aktiviteter på ett eller annat sätt. Albys Röster inkluderar medborgare genom att erbjuda 

ortens engagerade/intresserade ungdomar att medverka i radioprogrammen och/eller skriva 

krönikor. Även Megafonen uttrycker idén om att inkludera lokalbefolkningen.  

”Hela idén är att vi består av människor som bor där, och hela vårt mål är att så 

många som möjligt ska vara med.” (Basar, Megafonen).  

Medierna använder sig däremot av olika metoder, Södra Sidan har exempelvis en valpanel/ 

medborgarpanel och bedriver medborgarjournalistik som vi senare ska gå in på, och 

Megafonen har lokalföreningar där det diskuteras och beslutas kring vad som ska göras i 

deras områden. Ett återkommande mönster genom alla intervjuer är vikten av att involvera 

lokalsamhället, medborgarnas röster och upplevelser, inte sällan med ett ungdomsperspektiv. 
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”I första hand till folk som själva bor där vi bor, och såna som vi vill ha med och 

som vi vill påverka att tänka som oss, att vi borde göra någonting. Och i andra 

hand till resten av samhället […] Men huvudpubliken är ändå alltid våra vänner 

och alla som bor där vi bor, som vi försöker påverka till att också vara mer aktiva 

inom sitt område.” (Basar, Megafonen) 

”En grej med vår tidning var att vi skulle vara inkluderande. Vi skulle göra en 

tidning som vänder sig till alla som bor i en stadsdel, oavsett ålder, kön eller 

socioekonomisk bakgrund. Vilket är jättesvårt […] Folk som bor i den här 

stadsdelen, det ska vara deras tidning.” (Rouzbeh, Norra Sidan) 

Megafonen involverar lokalsamhället bland annat genom att skapa opinion. Om de vill att 

saker ska ändras politiskt, till exempel en nedläggning av en skola, är det deras syfte att ”vara 

medvetna om situationen, att samla folk där vi bor”. De tar upp frågor som berör 

lokalsamhället – ett exempel på detta är när de arbetade emot Husby strukturplan. Stockholm 

Stad ville då göra en omfattande ombyggnation av framför allt Husby centrum och 

bilvägarna, där den nuvarande trafiksepareringen skulle ändras till en innerstadsmodell som 

invånarna inte tyckte var lika trygg. 

”Vi kämpade för den grejen väldigt länge och hade olika möten, protester och 

höll på ett helt år bara för att få dem att fatta att vi inte vill att de ska göra det 

där. Och vi lyckades.” (Basar, Megafonen) 

   I intervjuerna kom samtalet ofta in på mediernas syn på politik och lokalsamhällets 

involvering i politiska frågor. Albys Röster var noga med att poängtera att de är 

samhällsintresserade snarare än politiska, och Norra- och Södra Sidan framhävde sin icke-

politiska hållning, vilket kan ses som naturligt för lokaltidningar.   

”Vi har ingen politisk agenda men vi har en demokratisk agenda.” (Rouzbeh, 

Norra Sidan/Södra Sidan).  

” […] Det är en annan sak som jag tror misstolkas ofta, att tidningen har en 

politisk färg för att vi verkar i ett område som är riktigt rött, men vi vill 

understryka att vi inte har en politisk agenda. Det är en sak som jag som 

reporter har imponerats av, neutraliteten som vi lyckas hålla.” (Hampus, Södra 

Sidan).  
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”Folk kan tro att man är politisk men ska jag vara ärlig så tycker jag att vissa 

politiker bara går runt i cirklar. Jag är inte så intresserad av det. Jag är bara 

intresserad av att lyfta upp samhället.” (Lejla, Albys Röster).  

Trots Lejlas konstaterande tog man gärna upp saker i radiosändningarna som rör politiska 

frågor på lokalnivå. Ett exempel på detta är det åttaåriga löftet om ungdomshuset i Alby, som 

togs upp i en av sändningarna. Mine förklarar utifrån hennes perspektiv hur ämnet diskuteras 

i Albys Rösters radiosändning;  

”Förra veckan snackade vi [i radiosändingen] till exempel om mötesplatsen 

som ska byggas i Alby som de har lovat oss jättelänge. Kommunen har lovat 

oss det i åtta år men det har aldrig blivit av […] Nu så tror vi att det kommer 

pressa mycket eftersom vi också har sagt det i radiosändningen. Alla har 

kunnat höra – vi vill det här och vi ska kunna få det vi har blivit lovade. Vi 

ska få det men inte sen, vi vill ha det nu! Vi har väntat åtta år, ungdomarna 

då har blivit stora nu.” (Mine, Albys Röster).  

 

   Sammanfattningsvis framför alla medier hur de aktivt väljer att jobba för lokalsamhället. 

Orten i Fokus försöker uteslutande skapa material för lokalsamhället men av journalister; i 

intervjun poängterar grundaren att deras dörrar alltid är öppna för individer som brinner för 

media, tycker om att skriva eller prata – de är välkomna med sin berättelse.  

 

8.1.3 Medborgarjournalistik  

Något som utmärker sig för lokaltidningarna Norra- och Södra Sidan är den uttalade viljan att 

göra medborgarjournalistik, d.v.s. att inkludera medborgare i produktionen för att påverka 

och/eller tillsammans skapa tidningens innehåll, och som därmed inte nödvändigtvis behöver 

vara kopplad till en förort. Följande citat illustrerar grundarens ambitioner med 

lokaltidningarna; 

”Förra året hade vi en så kallad “medborgarredaktion” där det helt enkelt var 

läsare som var med och både tyckte till om tidningen som vi hade haft och där vi 

pratade om kommande nummer.” (Rouzbeh, Norra Sidan).  

”Min ambition är att hitta en läsarkrets som känner igen sig i det man skriver, som 

blir inspirerade och känner ett engagemang inför det de läser, som känner att det 

här var en bra ingång för att väcka ett engagemang eller för att känna sig 
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inspirerad för att göra något, att delta i något, att känna stolthet över något, att 

känna sig upprörd över något. Att känna något. Så att det aldrig blir slentrian.” 

(Hampus, Södra Sidan)  

   Att lyfta fram läsekretsen är en uttalad vilja på redaktionen, och att reflektioner över 

fördelar och svårigheter med denna typ av journalistik var återkommande. På Norra Sidan 

underströk man också att man inte var en ”förortstidning”, utan att de bedriver samma 

journalistik som var som helst; 

”Vi är en lokaltidning. Jag skulle kunna göra den här typen av journalistik i 

Östermalm. Jag gör ingen journalistik som är anpassad till den här orten. […] I 

grund och botten är det samma journalistik som var som helst.” (Rouzbeh, Norra 

Sidan/Södra Sidan). 

”Det blev väldigt tydligt väldigt snabbt av att jobba här och på Norra Sidan hur 

mycket det betyder för människor och hur medvetna människor är om 

mediebilden av sitt eget område. […] Den kunskapen finns verkligen i områden 

där den påverkar på ett så påtagligt sätt. Där man omskrivs.” (Anna, Södra 

Sidan) 

I det andra citatet talar reportern om lokalsamhällets medvetenhet om bilden av sig själva 

och området där de bor, och menar att medborgare i områden som ständigt skrivs ner har en 

större kunskap om denna problematik. Hon drar paralleller till sig själv, som växte upp på 

”det medietäta Södermalm” och inte alls reflekterat över liknande saker. 

   Vidare diskuteras det om Södra Sidan har en fördel av att ha bra relationer med 

lokalsamhället. Dock tror hon att mediers agerande gör att folk får en misstro till 

journalister i allmänhet. Som exempel tar hon upp hur ”det blir svårare för oss att snacka 

med folk och få förtroende, eftersom medier i stort skriver ner området”. På frågan om hur 

de väljer de ämnen som tas upp i tidningen, svarade Hampus att ”jobbet kommer till från 

snacket på torget”. Att inkludera medborgarna visar sig även i praktiken, en av metoderna är 

exempelvis i reportageserien ”På Torget” som består utav olika deltagare från 

lokalsamhället som diskuterar händelser/ ämnen som inte alltid har ett självklart svar.  

”Det som jag tycker är tidningens hjärta och det vi försöker göra, är det här ”På 

Torget” som vi har.” (Anna, Södra sidan).  

Att värdesätta tips från lokalbefolkningen är en annan prioritering som exemplifierades under 

observationerna. Vid besöket/observationerna på Södra Sidans redaktion blev det tydligt att 
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detta även kan visa sig det praktiska arbetet. Under förmiddagen ringde en elvaårig pojke in 

och ville att Södra Sidan skulle skriva om en grusig fotbollsplan som hade försämrats efter en 

ombyggnation. Han menade att alla de stora killarna fick spela på den fina planen, men han 

och hans kompisar, som spelade fotboll varje dag, hade bara en halv plan med alldeles för 

små mål.  

   När artikeln om den dåliga grusfotbollsplanen sedan publicerades visade det sig att dessa 

unga killar kommer att bjudas in till dialog med kommunen angående situationen (Södra 

Sidan, 2014C). Detta tyder på att det arbete som bedrivs är viktig för de unga i orten när 

tidningen ses som en möjlighet att påverka. Norra och Södra Sidan uttrycker själva i 

intervjuerna att ungdomar verkar ha ett större förtroende för deras tidning jämfört med vad de 

har till annan journalistik. Anna på Södra Sidan menade att detta var ett exempel som tyder 

på ungdomars ökade initiativförmåga och tidningen som ett verktyg för förändring. Hon 

trodde att detta dels hade att göra med ungdomars framgångar i Alby, i och med vinsten om 

fritidsgården som bland annat även Albys Röster uppmärksammade i en av 

radiosändningarna. Kommunikationsbrister inom förorten är något som Orten i Fokus 

beskriver i intervjun; exempel som togs upp var det uppifrånperspektiv som visar sig när 

något exempelvis ska anordnas till ungdomar, där man sällan för en dialog med dem innan 

man startar ett projekt som är riktat till dem. Kommunikationsbristens konsekvenser blir 

således misslyckade projekt på grund av ett uppifrånperspektiv snarare än ett 

medborgarperspektiv. 

”Vi ungdomar, vi har så mycket att säga och vi får inte alltid chansen att göra det. 

Det är alltid det negativa som kommer upp i media, om orten” (Hilda, Albys 

Röster).  

Hilda talar i detta citat om ett ungdomsperspektiv som likt många av medierna värdesätter 

och för fram. Ungdomarna vi talade med har exempelvis ett tydligt mål med att vara med i 

Albys Röster, och det är att vara en del av att förbättra synen på ungdomarna i förorten.  

 

8.1.4 En vilja att förbättra samhället och lösa problem 

Ett gemensamt mönster som återfanns i intervjuerna med Södra och Norra Sidan är viljan att 

förbättra samhället/områdena de verkar i genom sitt arbete; 
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 [Om journalistiska mål och visioner] ”Det är att skapa ett bättre lokalsamhälle. 

Att hur svåra problemen än är kan vara så går det att, om inte hitta en lösning, 

åtminstone diskutera vad som skulle kunna vara en lösning. Bara genom att få 

igång det samtalet har man kommit ett steg närmare lösningen, för då har man fått 

människor att engagera sig. […] Det är väl den drivkraften som finns, ett väldigt 

tydligt lösningsfokus. Aldrig skrämma upp och göra sensation för att få människor 

att öppna tidningen, utan snarare att alltid fokusera på lösningar.” (Hampus, Södra 

Sidan).  

Den lösningsfokus som Norra och Södra Sidan såväl som de andra medierna uttrycker, kan 

därför ses som en del av att bygga broar och vara en del av att uppmärksamma och fylla ut 

den bristande medierapportering som finns i de områden de verkar i. Citaten nedan tyder 

också på ambitionen att bedriva ett lösningsorienterat arbete; 

”Vi vill låta medborgarperspektivet styra i våra tidningar. Deras 

problemformuleringar, och gärna ha lösningsorienterad journalistik.” (Rouzbeh, 

Norra Sidan/Södra Sidan).  

”Vi vill vara äkta. Säga det vi tycker. Vi vill inte visa att allt är perfekt, vi tar upp 

brister också, saker som är fel och saker som kan förbättras.” (Hilda, Albys 

Röster).  

”Det är inte som att vi inte skriver om stenkastning och oroligheterna som var 

förra våren. Det är väl mer sättet som man skriver på. Det ska alltid finnas en 

framåtrörelse.” (Anna, Södra Sidan). 

   I denna ambition framgår det tydligt att man hela tiden reflekterar över sättet att arbeta, 

bland annat vikten av att ta kontakt med andra medborgare och inte bara utgå från egna 

referensramar. 

”Man ska berätta hur det är. Våga ta kontakt med folk. Jag tycker man borde lyfta 

upp förorterna som journalist, det är viktigt. Att man inte sänker dem, […] Berätta 

också de fina saker som sker. Man kan också berätta hur man kan göra stället 

bättre.” (Lejla, Albys Röster). 

”Men generellt kan man säga att vad som är gemensamt för hela organisationen, 

alla lokalgrupper, alla aktiva - ursprungstanken är denna: vi bor i områden som på 

ett eller annat sätt har mindre eller har det sämre än andra områden, än vad vi 

tycker att vi förtjänar. Vi vet att den här situationen beror på saker som kan 
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åtgärdas. Det är inte av sig själv, det finns personer eller institutioner som ligger 

bakom att det ser ut som det gör. Men även att hela vår idé är att samla folk, tänka 

på de här sakerna. Vad är rätt, vad är fel? Hur kan vi göra det bättre? Och sen 

försöka göra en del av det.” (Basar, Megafonen).  

 

   Svaren indikerar en gemensam vision att föra fram alternativa röster och nyanserade bilder 

samt viljan att förbättra området medierna verkar i. Det sista citatet illustrerar också återigen 

den politiska framtoning som Megafonen har jämfört med de andra medierna. Informanten 

visar på god insikt i situationen och hade en tydlig bild av vad som var roten till problemen. 

Han ser att arbetet som Megafonen utför kan bidra till förbättringar i samhället och för 

invånarna.  

   Konsekvenstänkande inom det journalistiska arbetet var också något som beskrevs som 

viktigt, och som vi tolkar hänger ihop med viljan att lösa problem i lokalsamhället. Exempel 

som gavs var hur man i vissa fall valt bort att publicera saker som man ansåg skulle göra mer 

skada än nytta; Rouzbeh mindes ett fall då han väntat i några veckor med att publicera en bild 

under Husbyhändelserna. Bilden föreställde en skylt i Fittja med brinnande bilar i 

bakgrunden. Han berättar att han då resonerat så, att publicering av den typen av bilder bara 

skulle bidra till att bekräfta gärningspersonerna och väntade således med att använda bilden 

till ett senare reportage, när det inte var så nytt längre.  

   En av reportrarna på Södra Sidan visade på ett liknande konsekvenstänkande då det 

diskuterades hur man ibland valde bort att citera högljudda unga killar, ”som säger saker som 

unga killar gör, för att vara tuffa”. Motiveringen var att uteslutandet av liknande citat inte 

skulle göra någon skada, medan publicering kanske hade bidragit till att reproducera bilden 

av den stökige förortskillen. 

 

8.2 Relationen till andra alternativa medier 

Norra Sidan och Megafonens hade tidigare ett samarbete i form av en debattsatsning som 

hölls inom journalistiska ramar – det underströks att debattsidan i tidningen inte skulle vara 

en plattform för en politisk kamp utan enbart som en debattsida med lokala debattörer. Detta 

tyder på att samtidigt som att tidningen prioriterar medborgarperspektivet för att få ett 

bredare medieinnehåll, så vill de inte tumma på de journalistiska idealen.  
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   Relationen till andra alternativa medier visar sig också tydligt på individnivå. Grundaren av 

Albys Röster bloggar och frilansar för Södra Sidan och flera av informanterna hade arbetat 

eller praktiserat på något av de andra medierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fig. 2, Illustration av relationerna alternativa medier samt 
mellan informanterna och medierna] 

 

Vidare framhävde såväl Megafonen som Albys Röster att, även om de inte alltid har uttalade 

samarbeten med liknande organisationer/föreningar, så är man medveten om varandras 

existens, har kontakt med varandra och deltar ibland i demonstrationer och andra aktiviteter 

som arrangeras. Föreningen/intresseorganisationen ”Alby är inte till salu!” nämndes av båda, 

där man uppgav att man varit med och kämpat för att Albybergets hyresrätter inte skulle 

säljas ut.  

”Man känner ju till dem, vilka de är, men just nu samarbetar vi inte tätt. Men om 

det är någonting är alla på plats och försöker hjälpa varandra. Som på 

demonstrationer, då ser man varandra där.” (Lejla, Albys Röster). 

”Vi har kontakt med de flesta som vi vet finns i Stockholm. Vi kanske inte har 

jättemycket aktiviteter tillsammans, men man vet vilka man är, det är mer att man 

har kontakt.” (Basar, Megafonen)  

   Södra Sidan har ett nystartat samarbete med Botkyrkas Röster, som likt Albys Röster 

startats på initiativ av Fanzingo, mediehuset i Alby.  
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”Det är ungdomar själva som skriver. Det har varit allt från EPA-traktorer i 

Grödinge till nedskräpning i Fittja […] Det har varit ett givande och tagande. Vi 

har fått jättemånga bra texter att publicera med deras logga. Och de har fått 

spridning på sina grejer och dragit nytt folk, förhoppningsvis, till sin hemsida.” 

(Hampus, Södra Sidan) 

   Det intressanta som framkom under intervjuerna var att de valda medierna och/eller 

medarbetare hade många relationer som vi inte tidigare känt till. Samarbeten sträcker sig ofta 

både på individ och organisationsnivå. Människorna som är engagerade i lokala frågor som 

rör områdena de bor eller verkar i, är också ofta engagerade i de större sammanhangen som 

kan handla om politiska frågor och strukturer, och därför stöttar och engagerar de sig i 

varandras arbeten.  

 

8.3 Relationen till mainstream-media 

När vi samtalade om mainstream-media märke vi av två huvudsakliga teman; dels missnöjet 

med hur etablerade medier framställer miljonprogramsområden (de omskrivs bara när det 

begås brott), och dels att de märkt av en förändring av detta och att det kanske till och med 

börjat ske en förbättring. 

”Vi finns till för våra läsare, även om tidningen [Södra Sidan] uppstod ur det 

faktum att ingen tidning skrev om t.ex. Skärholmen, förutom om brott eller dåliga 

saker. Tidningen blev någon slags motkraft till t.ex. svenskan, DN… Vi vill ge de 

som läser vår tidning och som bor i våra områden en bra och nyanserad, 

heltäckande journalistik.” (Anna, Södra Sidan)   

   Den medieskugga som många av dessa områden hamnar i var ett intressant ämne som 

grundaren av Norra och Södra sidan ledde in samtalet på. Rouzbeh uttryckte inte bara 

problematiken med situationen i utomstående medier utan också hur kommunala tjänstemän 

knappt kontaktas av journalister; 

”När jag pratar med tjänstemän i de här stadsdelarna är de ovana att journalisterna 

ringer till dem.” (Rouzbeh, Norra Sidan/Södra Sidan)  

   En annan aspekt är att informanternas upplevelser och relation till mainstream-media 

påverkades beroende på vilka vi pratade med. Eftersom Norra- och Södra Sidan bedriver 

lokaljournalistik, jämförde de sig i intervjuerna ofta med annan lokaljournalistik. Reportrarna 
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på Södra Sidan ansåg att Mitt i7 precis som de hade bra koll på vad som hände i deras 

områden, men att det ibland fanns tydliga skillnader i hur de valde att skriva om saker; 

[Om Mitt i] ”Det finns tydliga skillnader i hur vi väljer att profilera oss, hur vi 

väljer att beskriva verkligheten då och då. Ibland är det ändå ett faktum att det blir 

för mycket fokus på det enskilda fallet, att man gör människor till offer på ett sätt 

som kan bli rätt destruktivt.” (Hampus, Södra sidan)  

Ett exempel som togs upp var hur Mitt i respektive Södra Sidan valt att vinkla en 

undersökning som gjorts om tryggheten i Norsborg centrum. Resultaten av undersökningen 

var att femtiofyra procent av de svarande kände sig trygga eller mycket trygga i centrumet 

medan sexton procent kände sig otrygga och de resterande hade ingen åsikt. Mitt i hade valt 

att skriva att ”gängen regerar i Norsborg centrum – och bara hälften av invånarna känner sig 

trygga”, med rubriksättningen ”Kommunen vädjar – fler poliser i Norsborg” (Mitt i, 2014). 

Reportrarna på Södra Sidan beskrev att de i stället valde att vinkla ganska hårt på 

undersökningen och var sedan ”ute och pratade med folk och försökte få dem att spekulera i 

vad de tror att de kan bero på”. Reportrarna medger att exemplen inte alltid är lika tydliga, 

men menar på att deras nyhetsvärdering ofta ser annorlunda ut jämfört med annan 

lokaljournalistik, inte minst i fråga om brottsjournalistik.  

   Ett annat exempel som både Anna från Södra sidan och grundaren av Orten i Fokus tog upp 

är en händelse som skedde i Botkyrka kommun i samband med mainstream-medias 

rapportering under ”Husbykravallerna” som även spred sig till Botkyrka. Patricia från Orten i 

Fokus berättar; ”PR-& kommunikationsansvarig för Botkyrka kommun får ett samtal från en 

journalist angående hur många bilar som bränts.” Journalisten får då detta svar: ”Om ni vill 

veta någonting som faktiskt spelar roll så har ungdomarna i Fittja städat upp glassplitter och 

annat för att göra det fint.” Hon menar att här försöker någon på individnivå aktivt 

uppmärksamma journalisterna om någonting som faktiskt var bra. Samtliga informanter 

uttrycker en misstro till att mainstream-media gör ett bra jobb när det kommer till att 

rapportera från förorter i allmänhet eller händelser som dessa i synnerhet.  

   Ovan nämnda exemplen visar på ambitionerna att involvera medborgarna för att reflektera 

och diskutera fram lösningar fungerar i praktiken, samt vad skillnader i nyhetsvärdering och 

journalistiska prioriteringar kan få för konsekvenser. Ett intressant mönster som dock visade 

                                                
7 Lokaltidningen Mitt i är en lokaltidning som kommer ut med 31 utgåvor för olika områden i Stockholm (Mitt i 
2014B). 
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sig i intervjuer med Södra Sidan är journalisternas förståelse för andra mediers 

produktionsförhållanden, som detta citat får illustrera;  

”En stor skillnad mellan Södra sidan och andra mer etablerade medier som jag har 

jobbat för tidigare – Aftonbladet och Metro – det är att den redaktionella 

diskussionen inför ett jobb känns längre. […] Man försöker se synvinklar och 

verkligen försöker precisera vad det är vi gör, varför vi gör det.” (Hampus, Södra 

Sidan) 

   De som själva arbetade som journalister uttrycker en förståelse för att tidspress kan vara en 

bidragande faktor till att andra journalister inte är på plats i förorterna när det inte är 

någonting stort som händer. Detta gällde även val av källor; samtliga journalister på Norra-

/Södra Sidan påpekade att de själva bedriver en journalistik som tar mer tid och ifrågasätter 

varför journalister inte väljer att ”krångla till det” när verkligheten är krånglig. I den 

journalistiken de bedriver har man har möjlighet att ta sig tid att prata med människor och 

inte bara ser dem som ett ”case”, därför blir den också mer kostsam.  

 

8.3.1 Synen på mediebilden kring förorten  

Som tidigare nämnt är mediebilden av områdena där grundarna bor/har bott/verkar i en av de 

främsta anledningarna till varför medierna startades. Vi såg i intervjuerna en återkommande 

kritik från samtliga informanter mot mainstream-medias porträttering av 

miljonprogramområden; 

”När ungdomarna var i kommunhuset i Tumba angående fritidsgården så hade de 

[medierna] skrivit ’Ungdomarna var beväpnade med… ‘ en fotboll eller 

beväpnade med någonting litet. Men varför ska man använda ordet beväpnade? 

Det låter väldigt fel, man kan ju misstolka det väldigt mycket” (Mine, Albys 

Röster) 

”Man tror att vi lever i någon diktatur. Man tror inte ens att vi är en del av 

Sverige.” (Hilda, Albys Röster) 

   Det diskuterades i viss utsträckning om missrepresentationen i journalistkåren; den 

allmänna uppfattningen var att mediebilden av de egna områdena hade sett annorlunda ut om 

folk som själva bodde i områdena skulle vara en del av produktionen. 
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”Eftersom människor som är från, bor i, eller har en stark relation till vad vi kallar 

förorten sällan är med och producerar media. De är bara ständigt beskrivna.” 

(Basar, Megafonen) 

”Det känns som att vi kanske inte har representanter för oss. Vi är våra egna 

representanter, vi är våra egna journalister.” (Lejla, Albys Röster) 

   Under intervjuerna var förra årets händelser (läs 2013) i Husby och andra miljonprograms-

områdena ett återkommande tema som många av informanterna självmant tog upp. Flera 

menade att mediebilden av händelserna hade sett annorlunda ut om 1) de journalistiska 

arbetssätten hade sett annorlunda ut, och 2) om medborgarperspektivet fått en större plats i 

rapporteringen. Vissa uppgav att polisens och/eller andra makthavare var överrepresenterade 

som källor i mainstream-media.  

”Jag är hundra procent säker på att om folk själva hade skrivit hade det sett helt 

annorlunda ut. Man hade fokuserat på andra saker. Det hade gjort jätteskillnad om 

en artikel skrivits av någon som hade koppling till händelsen, en relation till det 

området som beskrivs, eller om det bara var en vanlig Metro-journalist.”  (Basar, 

Megafonen) 

   På Norra Sidan gjorde man bland annat ett stort reportage med medborgarnas egna 

berättelser och upplevelser av händelserna i Husby som publicerades några veckor efter 

händelserna.  

 

8.3.2 Synen på journalistiken  

Informanternas sammanfattande syn på journalistens roll kan presenteras i tre nyckelord; 

ansvarstagande, mångsidighet och reflektion.   

”En journalist ska vilja göra det bättre. Och bättre för mig handlar om jämlikhet, 

om lika villkor, lika förutsättningar. Det handlar om ett levande demokratiskt 

samhälle. Folk ska ha möjligheten att delta, folk ska ha möjligheten att säga, 

känna, tycka vad de vill, alla ska leva bra. Det här är min bild av var man borde 

vara, och det är inte så det ser ut varken här eller någon annanstans. ” (Basar, 

Megafonen) 
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   Citatet ovan illustrerar likt många av informanternas uttalanden en syn på att journalister 

bör känna ett ansvar och att inte vara ”en fluga på väggen” – journalistiken ska vilja mer än 

att bara beskriva.  

”Jag kan inte tänka i de termerna att jag gör journalistisk oavsett följderna, som en 

opartisk neutral betraktare som står och pekar ut ”såhär ser det ut”. Jag kan inte 

vara neutral, ingen kan vara neutral.” (Rouzbeh, Norra/Södra Sidan) 

”Ansvaret måste väl ändå vara att skildra verkligheten så sanningsenligt som 

möjligt […] i praktiken är det ju inte alltid så enkelt, man ställs inför massor av 

val och två människor kommer aldrig att skildra verkligheten på samma sätt.” 

(Hampus, Södra Sidan)  

   Att en mångsidig journalistik är den som visar hela bilder är en gemensam åsikt som många 

av informanterna delade. De efterfrågande också mer reflekterande journalistik som 

reflekterar över sina egna utgångspunkter. Patricia på Orten i Fokus hade en liknande 

uppfattning, och berättade att det av hennes erfarenhet är svårt för journalister från förorter att 

ta sig in på mediebolag, mycket på grund av att invånarna ofta saknar de kontaktnät som 

krävs.  

”Vårt mål är att skapa en alternativ medieplattform där man faktiskt kan jobba 

med det här och få lön för det man gör. Öppna upp för fler medieintresserade 

som kommer från förorter och som inte vill jobba i traditionella medier” 

(Patricia, Orten i Fokus)  

Orten i Fokus ska fungera som en plattform för journalister och medieintresserade från 

förorten. I hennes arbete märker hon av fler journalistintresserande från förorten jämfört med 

tio år sedan, vilket vi tolkar som att det kanske trots allt håller på att ske en förändring. 

 

8.3.3 Förbättringar i mainstream-media 

Trots kritik mot att mainstream-media bara är i förorten när det händer någonting 

sensationellt och att man bara väljer att skriva om det negativa som händer, återkom 

journalisterna på Södra Sidan till att de märkt av en förändring; 
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” […] En annan närvaro. Det är inte så att de kommer bara när det har brunnit 

en bil, utan det känns ändå som att de finns här. Man ser att veckans 

stockholmare ibland är en Bredängs-bo.” (Hampus, Södra Sidan) 

   Även Anna menade på mainstream-media blivit bättre på att föra fram röster från andra 

områden än innerstaden. Hon tog exemplet att hon märkt av att Metro gjort enkäter om 

skolan i Fittjaskolan i stället för till exempel Vasa Real. 

”Ibland tycker jag också att det finns en bild av att medier är så dåliga men jag 

tycker att den håller på att ändras, medvetenheten håller på att bli större.” 

(Anna, Södra Sidan) 

 

Detta visar på att medarbetarna på Södra Sidan har ett annorlunda perspektiv utifrån rollen 

som journalister. De talade som tidigare nämnt om förståelsen för tidspress och mediers olika 

roller (till exempel att det är en skillnad på Aftonbladets sensationsjournalistik och deras 

lokaljournalistik).  

”Det blir orättvist att jämföra med Aftonbladet eller Expressen – de är inga 

lokaltidningar. De ska inte göra samma sak som vi gör, men de kan. Jag tror 

att vi känner ett större ansvar.” (Anna, Södra Sidan) 

   Anna tar dock upp att det förmodligen blivit lättare idag för medier att veta var de ska 

vända sig för ”experthjälp” då det hänt någonting i förorterna. En tänkbar förklaring till 

denna eventuella förbättring som informanterna pekade på var bland annat Megafonens, och 

likande organisationers, arbete med att föra fram andra perspektiv. 

”Min känsla är ändå att med Megafonen, ”Alby är inte till salu!”, med flera 

gräsrotsrörelser i förorten så har det också blivit ett annat genomslag […]. Jag 

tror det är ett faktum att etablerad media är i förorten mer än vad de var för 

fem år sen, även när det inte händer spektakulära saker.” (Hampus, Södra 

Sidan)  

 ”Det jag tänker mig är att det finns fler föreningar eller organisation som är 

från, och verkar i, de här områdena. Som Orten i Fokus, Albys Röster, 

Fanzingo - mediehuset i Alby som jobbar jättemycket med att få ungdomar 

att inse att de kan berätta, och ger de redskap. Så jag tror att det finns en del 
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initiativ som jobbar aktivt för att fler berättelser ska komma ut.” (Anna, 

Södra Sidan). 

   Även Basar på Megafonen delade bilden av att Megafonens och andras arbete har gett resultat. 

Han beskriver det utifrån ett teoretiskt ramverk om att gå från att vara objekt till subjekt, som 

därmed också sammanfattar en gemensam bild som många av informanterna på ett eller annat 

sätt uttryckte; 

”Alla de grejerna där vi stred, där vi var väldigt offentliga, snackade, tog 

plats och var kaxiga, det har förändrats. Jag tror det har fått effekten att 

många människor som tidigare sett förorten som en plats av skit, ingen som 

gör någonting, en håla för massa skumma aktiviteter… Nu ser man att det 

finns människor som försöker att vända detta till någonting nice. Man går 

från, om man nu ska vara teoretisk, att vara ett objekt som det ständigt talas 

om, som ständigt porträtteras, som ständigt finns med som en statist, bara 

som en bakgrundsaktör, till att vara ett subjekt som tar plats, som beskriver 

själv, som agerar. Jag att tror att många förut sett förorten som skit, det är 

liksom en ansiktslös betong. Men nu är det en smart, en levande, en kreativ, 

en kaxig, en självsäker plats – till viss del. Och det är ju inte bara vi som 

bidragit till det men vi har varit en del av det. Vi och andra, kanske Linje17, 

eller Pantrarna från Göteborg, att det samtidigt har dykt upp ”Alby är inte till 

salu”... under samma tid har det varit flera som pressat på för det här. ” 

(Basar, Megafonen) 

”Folk som har tjatat från alla håll och försökt driva den här utvecklingen 

framåt. Kanske har det bidragit till någonting positivt.” (Basar, Megafonen).  

   En försiktig optimism uttrycks alltså av fler av informanterna, och tanken på att saker och 

ting kommer att förändras till det bättre ligger nära. Många av informanterna har tydliga 

visioner för framtiden, hur de ska fortsätta utveckla sin verksamhet till någonting 

betydelsefullt och, i de fallen där arbetet drivs ideellt, till någonting som man ska kunna leva 

på. 

 

 



 47 

9. Slutdiskussion  
 
 

I slutdiskussionen sammanfattas resultatet från de kvalitativa informantintervjuerna och 

återknyts till syfte, frågeställningar och teoretiskt ramverk. Studien ämnade undersöka de 

valda mediernas ambitioner, arbetssätt, hur de förhåller sig till mainstream-media samt vilka 

likheter och skillnader det finns mellan de alternativa medierna – detta enligt 

medieproducenterna själva.  

   Varför har de valda medierna egentligen vuxit fram i Stockholms förorter enligt 

medieproducenterna själva? Bilden som förmedlas i mainstream-media av den egna orten 

och liknande områden, samt en frånvaro av rapportering i dessa områden, var startskottet till 

bildandet av samtliga medier – detta pekar exempelvis på teorier om den rådande 

medieskuggan. Vidare skulle studien kunnat utgå från denna tes men att sträva efter 

medieproducenternas egna beskrivningar och tankar ansåg vi vara nödvändigt, framförallt då 

det redan finns många utifrånperspektiv, i synnerlighet inom journalistiken. Slutdiskussionen 

är uppdelad i två teman; 1) Det journalistiska misslyckandet och 2) Framväxten av alternativa 

medier för att sedan avslutas med egna reflektioner kring studiens betydelse i ett större 

perspektiv, i denna uppdelning besvaras studiens två sista frågeställningar.   

 

9.1 Problemet: Det journalistiska misslyckandet? 

Hur ser de valda medierna på den rådande journalistiken? Svaren under 

informantintervjuerna var entydiga. En journalist ansvar är att; vara på plats. Ta sig tid. Visa 

hela bilden. Känna ansvar. Vilja lösa problem. En mångsidig, ansvarstagande och mer 

reflekterande journalistik ansågs vara idealet. Detta kan kopplas till Kovach & Rosenstiels 

(2014) tio grundvalar för journalistiken, och pekar också på ett misslyckande för svenska 

medier att upprätthålla dessa. ”Journalistikens främsta lojalitet är till medborgarna” – men 

vilka medborgare har journalistiken varit lojala mot? Som studien Medieskugga visar på, 

finns det stora skillnader mellan både mediekonsumtion i, och rapportering från, 

Stockholms ”högstatusförorter” respektive ”lågstatusförorter”. Nyhetsutbudet styrs av 

ideologin hos de grupper som kontrollerar nyhetsprocessen (Nord & Nygren 2002:28-29); och 

faktum är att majoriteten av de journalister som bor i Stockholm bor i innerstaden (Ekberg 

2014).   
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   Denna fördelning inom journalistkåren (och till viss del på medieutbildningar) snuddades 

vid, både av de som själva jobbade som journalister och de som inte gjorde det. Vi tror att 

faktorerna till denna missrepresentation är många, bland annat minskad tillgång till kontaktnät 

inom mediebranschen för invånare i ”lågstatusförorter”, som en av informanterna föreslog. En 

annan förklaring som antyddes var att identitetskonstruktionen av förortsbor som pågått i 

mainstream-media satt spår i den egna självbilden och därför påverkat den egna synen på 

möjligheterna att göra sina röster hörda. Vi menar att vi som författat denna uppsats för 

tillfället lever och verkar i en av dessa faktorer; antalet studenter med utländsk bakgrund vid 

JMK är mycket låg – detta trots att nästan var tredje invånare i Stockholm har utländsk 

bakgrund (Stockholm Stad, 2014). I många av Stockholms förorter är andelen invånare med 

utländsk bakgrund hög; vi kan alltså ana hur dessa faktorer samspelar. Att 

nyhetsrapporteringen därmed formas och eventuellt kommer fortsätta att formas utifrån ett 

snävt innerstadsperspektiv kan kanske förklaras delvis med detta som bakgrund.  

   Bilden som förmedlas i mainstream-media av förorter, samt en frånvaro av rapportering i 

dessa områden, var startskottet till bildandet av samtliga medier. Denna frånvaro som 

uttrycktes visar på en tydlig medieskugga. Den kan uppstå på grund av att inget rapporteras 

från ett visst ställe, eller för att det brister i det som faktiskt rapporteras. Majoriteten av 

informanterna tog självmant upp händelserna i Husby under maj 2013 som exempel till där 

medierna för en gångs skull var på plats, men rapporterade på ett olämpligt sätt. Här satte de 

som själva arbetar som journalister mainstream-medias arbetssätt i relation till sina egna. Det 

påpekades ofta att man tog sig mer tid för att prata med människor och försöka se en 

helhetsbild, samt fattade beslut om urvalet först efter att ha funderat över konsekvenserna av 

publicering. Exempel som togs upp var att man på Norra Sidan bestämt sig för att vänta ett 

par veckor med att publicera en bild på brinnande bilar i Fittja, eftersom man inte ville ge 

gärningspersonerna omedelbar bekräftelse; på Södra Sidan hade man valt bort att publicera 

citat från unga killar som ”sa sådant som unga killar säger, för att vara tuffa” i samband med 

kraven på fritidsgården i Alby eftersom man ansåg att det inte bidrog till någonting av vikt. 

Vad som framgick var att etiska överväganden såsom dessa var en naturlig del av arbetet. 

Journalistikens utövare måste enligt Kovach & Rosenstiels grundvalar tillåta följa sitt 

personliga samvete – och det är vad som här gavs exempel på. 

 

   Samtidigt fanns en viss förståelse för mainstream-medias agerande, utifrån ett 

journalistperspektiv. Redaktioner krymper, allting ska gå snabbt och man vet inte vart man 
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ska vända sig för information när någonting händer. Kvällstidningar kan omöjligt ha lika bra 

koll på Stockholms södra förorter som lokaltidningarna där har. Vissa kunde även tyda en 

förbättring vad gäller inkluderandet av förorter i bilden av Stockholm, och man menade att 

bland annat gräsrotsrörelser som Megafonen och ”Alby är inte till salu!”, som kämpat för att 

göra sina perspektiv synliga i mainstream-media, kunde vara en stor del av denna förändring.  

 

 

9.2 Lösningen: Framväxten av alternativa medier 

Det finns mycket som talar för att teorier om alternativa medier kan appliceras på de valda 

medierna för att vidare kunna förklara deras uppkomst. Trots att vi vill definiera samtliga 

valda medier som ”alternativa” är det viktigt att se skillnaderna mellan dem. Ambitionerna är 

delvis lika – att föra fram andra perspektiv än de som finns representerade i mainstream-

media – men förutsättningar, arbetssätt och målsättningar ser olika ut. Formen för tidningar, 

radiokanaler och medieplattformer skiljer sig uppenbarligen, och Megafonen har för 

enkelhetens skull fått definieras som ett ”medium” i vår studie, när man i själva verket kan 

argumentera för att det är en gräsrotsrörelse som använder sig av såväl alternativa medier 

som mainstream-media för att föra fram sina budskap. 

   När vi diskuterar alternativa medier är det lätt att man fastnar i en bild av binära motsatser; 

det finns mainstream-media och så finns det alternativa medier, som ett alternativ till 

mainstream-media. Detta sätt att definiera de alternativa medierna är problematiskt, inte 

minst eftersom det definierar medierna utifrån vad de inte är (mainstream) snarare än vad det 

är. Medborgarmedier kan vara ett passande begrepp för att medier vi studerat vars främsta 

syfte är att stärka lokalsamhället och föra fram medborgarperspektiv, och som inte 

uttryckligen arbetar för att producera mot-hegemoniska budskap. 

Ett annat problem blir att man missar att se sätten på vilka dessa medier faktiskt samverkar 

med det som vi benämner mainstream, och som därmed kan sättas i förhållande till modellen 

om rhizommedier. Som tidigare nämnts har framför allt Megafonen arbetat genom 

mainstream-media för att få sina åsikter hörda, och nämner under intervjun även att det ofta 

händer att Megafonen nu blir uppringda direkt av redaktioner som vill ha deras synpunkter då 

det hänt någonting. Exempel som dessa visar att verkligheten är mer komplex än 

uppdelningen mainstream – alternativ. Man kan även påpeka att medierna ofta trots allt 

arbetar inom samma ramar och i samma former som mainstream-media, men för att föra ut 

ett budskap som kan ses som alternativt. 
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   Vilka mönster och skillnader kan urskiljas i de valda mediernas arbetssätt? I studiens 

resultatredovisning återspeglades de mönster vi fann under informantintervjuerna, ett av 

dessa är framförallt synen på journalistiken som tidigare nämnts. En annan är relationen 

mellan alternativa medier, medborgarperspektivet och ambitioner att involvera lokalsamhället 

i exempelvis medieproduktionen. Downing (2001) menar att radikala (alternativa) medier 

ofta är mer mottagliga än mainstream-media för de exkluderades röster, och har en tät 

relation till pågående sociala rörelser. Detta speglas inte minst i relationerna som återfanns 

mellan de olika valda medierna; grundaren av Albys Röster hade varit med och startat ”Alby 

är inte till salu!”, där även Orten i Fokus och Megafonen varit med och kämpat mot 

privatiseringen av hyresrätter på Albyberget. Lejla från Albys Röster hade även, i egenskap 

av bloggerska på Södra Sidan, skrivit om namninsamlingen till folkomröstningen och Södra 

Sidan skrev en artikel om försöket att få till en omröstning. På Norra Sidan hade man bland 

annat givit plats åt Megafonens debattsatsning.  

 

   Särskilt i de fall när medierna drivs av unga, kan man återkoppla till Anderssons (2006) 

teorier om hur utvecklingen av alternativa medier drivits på av ny medieteknik. Albys Röster, 

Megafonen och Orten i Fokus bedrivs bara delvis eller inte alls genom traditionella 

mediekanaler så som papperstidningar. I stället arbetar man genom sociala medier (främst 

Facebook och Twitter), samt utifrån de egna hemsidorna. Digitaliseringen (och 

demokratiseringen) av publiceringsverktyg har tydligt bidragit till medieorganisationernas 

möjlighet att delta i den lokala och offentliga debatten.   

   Flera av informanterna underströk att man inte arbetade för att ändra innerstadsbornas bild 

av sig – det allra viktigaste var att stärka den egna bilden av sig själv inom sitt område. Att 

ändra andras uppfattningar var alltid sekundärt; de alternativa medierna blir en möjlighet att 

gå från objekt till subjekt och ta kontroll över vad som skrivs och hur det skrivs. Syftet var 

över allt annat att lösa problem och jobba för demokrati i de egna områdena, och i vissa fall 

för rättvisa i ett större perspektiv. 
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9.3 Slutord  

Om [nyhetsjournalistiken] är okunnig, ytlig eller fördomsskapande, så 

försämras våra möjligheter att bygga ett demokratiskt, mångkulturellt 

samhälle. (Brune, 1998:13). 

 

Att studera vad som händer i Sveriges förorter nu är aktuellt; inte minst för att röster från 

olika förorter börjat ta plats i det offentliga samtalet. Att få dessa medborgares egna ord på 

varför de finns, vad de har för tankar och mål, är en viktig del i att förstå vad det är som 

håller på att hända. 

   Vad vi kommit fram till är i allra högsta grad relevant för att diskutera brister i, men även 

möjligheter för, svensk nyhetsjournalistik. Att journalistiken rapporterar från och om hela 

Sverige på ett nyanserat och inkluderande sätt är avgörande för vår demokrati. För vilken 

legitimitet har en journalistik som endast produceras av och för en bråkdel av medborgarna? 

   Att bedriva den här studien har gett oss, som journaliststudenter, en inblick i hur saker 

skulle kunna göras annorlunda; att göra enkäter i Fittjaskolan i stället för Vasa Real; att välja 

en Bredängs-bo i stället för en Södermalms-bo till månadens stockholmare. Små saker som 

skulle kunna bidra med tydliga förbättringar i den mediala representationen av Sverige. 

Utöver detta inser vi vikten i att alltid ifrågasätta vad det egna arbetet bidrar med, och vad det 

får för konsekvenser. Detta är någonting vi kommer att ha med oss som framtida journalister.   

 

9.3.1 Vidare forskning  

Intervjuer med framför allt grundare ger en begränsad bild. Vi rekommenderar att i en vidare 

undersökning komplettera med ytterligare och utförligare observationer och fler intervjuer 

samt att inkludera fler alternativa medieorganisationer som verkar i Stockholms förorter, 

exempelvis Botkyrkas Röster. Relationen mellan de olika medierna och gräsrotsrörelserna är 

någonting vi bara snuddade vid, men som bör studeras vidare.  
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11. Bilagor   

11.1 Intervjuguide 1 

Syfte med intervjun: få en bredare förståelse för  

• Varför de alternativa medierna startats? 
• Vad har de för värderingar? 
• Vad har de för mål? 
• Hur jobbar de för att nå de målen? 
• Vilken roll har organisationen socialt/journalistiskt i samhället? 

Följdfrågor vi kommer att ha i åtanke: Hur menar du? Kan du ge ett exempel på det? Varför? 

Grundinformation 

Namn: 

Ålder:  

Organisation: 

Yrke/Utbildning: 

 

A. (Biografiska) öppningsfrågor 

- Vad är din relation till [orten]? 

- Hur länge har du bott i [orten]? 

- Vad gillar du mest med att bo i [orten]? 

 

B. Diskussionsämnen 

1.  Det personliga engagemanget 

- När blev du aktiv i [organisationen]? Till journalister: När började du jobba?  

- Vad fick dig att börja engagera dig i [organisationen]? 

- Vad gör du/arbetar du med i [organisationen]? 

- Hur ofta jobbar du där? Hur kan en arbetsvecka se ut? (om personen arbetar 
heltid/regelbundet)   

- Vart har du jobbat förut, finns det några skillnader?  

 

2. Organisationen 

- Varför grundades [organisationen] och vad är ert mål? Till Södra sidan: - Vad skulle du säga 
att ni Södra sidan har för mål och visioner med er journalistik? 
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- Hur är [organisationen] uppbyggd? (Redaktion?) 

- Vilka plattformar använder ni er av?  

Var syns ni? (exempelvis: internet, tidningar,   föreläsningar) 

- Hur ofta uppdaterar ni dessa plattformar/ distribueras tidningen/materialet?   

- Hur väljer ni ut ämnen som ni tar upp? (Hur ser processen ut från idé till publicering?) 

- Vilka skulle du säga att ni vänder er till? (Vilka är er publik?) 

- Vad har er organisation för roll i samhället? (Vad vill ni tillföra?) 

- Har ni sett några förändringar sen ni startade?  

 

3. Relation med mainstream-media 

-Vad anser du att en journalist ska göra, vad är medias roll i samhället? 

          -Vad har du för egna journalistiska ideal? 

- Hur anser du att rapporteringen av förorten ser ut i mainstream-media? (exempel: 
dagstidningar, TV-nyheter, och liknande).  

-Vad anser ni skiljer er från mainstream-media? (Hur syns det i praktiken?)  

- Hur arbetar organisationen för att få större utrymme?  

-Specifika frågor till varje organisation kring Husbykravallerna som ett exempel kring 
rapportering av förorter i media (om de inte kommer med något eget). Tex. Megafonen kan 
man fråga varför de valt att benämna “Husbykravallerna” som “förortsrevolt”. 

- Hur uppfattade du medias rapportering under de så kallade “Husbykravallerna”? 

- Vad blev er roll under de händelserna?  

- Hur kom era perspektiv fram i media? 

 

4. Lokalsamhället 

- Hur skulle du beskriva er relation till er publik? 

(- Vad får ni för reaktioner?) 

- Samarbetar ni med andra förortsorganisationer/-medier? Hur? (Kan du ge ett exempel?) 

- Hur involverar ni lokalsamhället i era aktiviteter? (Finns det svårigheter?) 

- Hur kan lokalsamhället bidra på olika sätt? (Innehåll, idéer)  

 

C. Avslutningsfrågor 

- Är det någonting du skulle vilja tillägga eller förtydliga? 
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11.2 Intervjuguide 2 

Anpassad intervjuguide för ungdomar (ca. 15 min) 

Utkast till Intervjuguide 

Syfte med intervjun är att få en bredare förståelse för  

• tankarna bakom medverkandet i Albys Röster 
• hur de uppfattar mainstream-media/ journalistik 
• hur de uppfattar den egna verksamheten och dess roll i samhället 

 

Grundinformation 

Namn: 

Ålder:  

Organisation: 

Yrke/Utbildning: 

 

A. (Biografiska) öppningsfrågor 

- Bor du här i [orten]? 

- Hur länge har du bott i [orten]? 

- Vad  är bäst med att bo i [orten]? 

 

B. Diskussionsämnen 

1.  Det personliga engagemanget 

- Varför/Hur blev du aktiv i [organisationen]? (Albys röster)  

- Vad gör du (på) [organisationen]? Hur ser en typisk dag ut när du är här?  

 

2. Organisationen 

- Vad är Albys röster? Beskriv med dina egna ord.  

- Hur ofta är du med och sänder radio?   

- Hur väljer du/ni vad ni ska prata om i radiosändningarna?  

- Vem tycker du ska lyssna på ert program?  

- Det ni gör här, vad tror du det kan göra för skillnad i Alby?  
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3. Relation med mainstream-media (Allmänt om media)  

- Vad  tycker du att en journalist ska göra? Vad är journalistens jobb och ansvar?  

- Hur tycker du att det som skrivs om förorten ser ut i tidningar och på tv?   

-Vad tycker du (Albys Röster) skiljer sig från andra medier, tex annan radio?  

 

4. Lokalsamhället 

- Vad har du fått för reaktioner av folk runt omkring?  

- Hur får ni andra ungdomar att engagera sig i Albys Röster?  

C. Avslutningsfrågor 

 
- Är det något mer du skulle vilja säga?  


