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SAMMANDRAG  

Föreliggande uppsats syftar till att undersöka vilka perspektiv det är som främst lyfts fram när 

segregation belyses i lokal media. Det empiriska materialet utgörs av 73 artiklar från 

Vestmanlands Läns Tidning mellan åren 2016–2018. Studien är deduktiv och relaterar till 7 

stycken förbestämda teoretiska perspektiv: 1) Konflikt, 2) Mänskligt, 3) Ekonomiskt, 4) 

Moraliskt, 5) Ansvar A, 6) Ansvar B och 7) Geografisk plats. Metoden utgår ifrån 

gestaltningsteorin och baseras på både kvantitativ och kvalitativ metod där materialet utifrån 

perspektiv kodades och kategoriserades. Därefter analyserades de mest förkommande 

kategorierna från samtliga perspektiv djupgående. Undersökningen visade att samtliga 

perspektiv synliggörs på ungefär samma frekvensnivå med undantag för det mest och minst 

frekventa. Perspektiven mynnade ut i olika kategorier och underkategorier, vilket tyder på att 

läsaren får en någorlunda varierad syn på segregation. Ekonomiska Perspektivet hade lägst 

frekvens medan Geografisk Plats var mest förekommande med huvudkategorin Västerås och 

underkategorin Bäckby. 
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1 INTRODUKTION 

Inför valet 2018 var segregation en av många centrala frågor som diskuterades i media av 

politiker och journalister både på nationell och lokal nivå. Stefan Löfven presenterade i juni, 

mitt under den pågående valkampanjen ett förslag på hur regeringen ville gå till väga och 

arbeta för att bryta segregationen (SVT,2018a). 

”Målet är att inga särskilt utsatta områden ska finnas i vårt land. Inga, sa statsminister 

Stefan Löfven. […] –Det har varit för mycket av tillfälliga projekt, eller satsningar som 

bara har riktats in på en del av problemet. Det har varit kortsiktigt, det har varit spretigt 

och därför också alltför ineffektivt. Det är slut på småduttandet nu.” (SVT,2018). 

Stefan Löfven talade då om regeringens satsning Delmos, delegationen mot segregation vars 

avsikt är att understödja och ge finansiellt stöd till kommuner som har områden med stora 

socioekonomiska utmaningar (Delmos, 2019a). Västerås Stad är en av de kommuner som får 

ta del av det finansiella stödet från Delmos och blev år 2019 tilldelade 300 000 kronor och 

likaså Region Västmanland. (Delmos, 2019b).   

Forskning kring boendesegregationen i Västerås presenterades i SVT (2018b) strax efter 

Löfvens tal. Forskningen visade på att boendesegregationen och dess påföljder blivit tydligt 

märkbara i form av utanförskap och kriminella grupperingar. Staden beskrivs som uppdelad 

där Svartån delar staden likt en gräns mellan väster där låginkomst- och arbetarklassområden 

finns och öster där de välbärgade områdena ligger (SVT,2018b). 

Västerås framställs således som segregerat både av regeringen och av forskare i media. 

Makten över vilka samhällsproblem som belyses och hur de framställs problematiseras i 

forskning om demokrati och media. Samspelet mellan demokratin och medierna är betydande 

för båda parterna. Den demokratiska staten är i behov av information om samhället som 

media rapporterar om, och invånarna behöver i sin tur information om verkligheten för att 

kunna bilda sig en egen uppfattning och kunna fatta beslut (Strömbäck, 2004, ss. 72-73). 

Medias betydelse för demokratin och förväntningarna på nyheters förmåga att objektivt 

informera medborgare till informerade beslut gör det statsvetenskapligt relevant att undersöka 

medierapportering. Särskilt intressant att undersöka segregation i media med tanke på den 

aktuella positionen på den politiska agendan. Regeringens bedömning av Västerås som en 

segregerad kommun och den rådande forskningen kring staden väckte i sin tur författarens 

intresse för att undersöka hur lokal media rapporterar kring segregation i en stad som klassats 

som segregerad.   
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1.1 Bakgrund 

I föreliggande avsnitt avses relevant information redogöras för som underlag till ämnet. Först 

beskrivs segregation, därefter medias makt i det svenska samhället och slutligen segregation i 

media som mynnar ut i en problemformulering.  

1.1.1 Segregation  

Den sociala segregationen mellan människor sträcker sig långt tillbaka i tiden, under 

medeltiden i Sverige utgick samspelet mellan olika grupper utifrån en maktstruktur och 

underordning. Även under brukssamhällenas tid höll sig människorna till sin position i den 

sociala ordningen av arbetare, brukspatroner och arbetsbefäl. Social organisering har sedan 

länge speglat samhällets geografiska konstruktion utifrån den rådande sociala hierarkin som 

återgavs i den fysiska planeringen (Hort, 1999, s.3). 

Begreppet segregation uppkom inte förrän kapitalismens inträde och de snabbt växande 

städerna i västvärlden under 1800-talet. Klyftorna i samhället blev då märkbara geografiskt i 

städerna när invånarna bosatte sig utifrån sin sociala bakgrund och även i vissa fall etnicitet 

(Stigendal, 1999, s.29). Segregationsforskningen i Sverige fick dock inte sitt genombrott 

förrän urbaniseringen under 1950-talet (Stigendal, 1999, s.30). Sydafrika förde under samma 

period en politik som aktivt försökte isolera icke-vita genom lagar och våldsmonopol, även 

känt som apartheid. Diskrimineringen och reduceringen av mänskliga rättigheter för specifika 

grupper gjorde begreppet segregation laddat och känsligt. När begreppet segregation kom in i 

den offentliga debatten i Sverige på 60-talet var det därför främst förknippat med 

diskriminering och allvarliga samhälleliga problem (Stigendal, 1999, s.25). 

Regeringen hade med olika medel försökt minska skillnader mellan både klass och kön 

gällande boende, utbildning, inkomst och hälsa under en lång tid. Krafttag gjorde att den 

öppna fattigdomen i princip försvann och även den relativa fattigdomen minskade. Fattigdom 

kom istället att ersättas av begreppet segregation i den offentliga debatten och associerades 

med misär och dåliga levnadsförhållanden (Hort, 1999, s.32).  

Boendesegregationen ökade sedan under 80-talet och den etniska segregationen sammanföll 

nu allt oftare med den socioekonomiska segregationen i miljonprogramsområden, dessa 

områden kom att bli segregationens ansikte utåt (Hort, 1999, s.23). Miljonprogramsområdena 

kännetecknades av hushåll med låginkomstfamiljer, arbetslösa, invandrare och människor 

med sociala problem som uppfattas som mindre tilltalande hyresgäster. Utsatta grupper 
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tenderar därför fortfarande att samlas i särskilda bostadsområden. Fastighetsägare, mäklare 

och bostadsrättsföreningar som selektivt kan välja sina hyresgäster eller köpare har därför en 

stor inverkan på boendesegregation (Peterson & Hjerm, 2008, s.127). 

Segregation är än idag ett negativt laddat begrepp och sammankopplas nu mera till social 

hierarki som fastställer gränser mellan olika grupper av människor i en makthierarki och utgör 

hur samverkan mellan de ska ske. Sociala sammanhang som bygger på maktsystem utifrån 

klass eller etnicitet leder till polarisering av grupper som upplever orättvisa och flertalet 

gånger har detta lett till politiska strider och oroligheter runt om i världen (Hort,1995, s.2).  

På senare tid har segregation associerats med utsatta områden och förorter som har stora 

ekonomiska utmaningar och en hög invandrartäthet. Segregation som begrepp kan bli 

misstydande då det likväl innefattar resursstarka områden som resurssvaga. Det är inte enbart 

de utsatta områden som är segregerade utan även de välbärgade (Stigendahl,1999, s.28).  

1.1.2 Medias makt 

Att undersöka hur media framställer ett fenomen är speciellt relevant i Sverige p.ga.  

nyhetsmedierna grundar sig i en ”demokratisk korporatistisk modell” vilket är vanligt 

förekommande i Skandinavien och kännetecknar tidningspressens stabilitet. Det finns en lång 

tradition av tillförlit till nyheter som är brett spritt bland invånarna. Tryckfriheten värderas 

högt och journalismen präglas av autonomi även om staten anges ha inverkan på strukturen 

inom medierna till viss del (Goidel, Gaddie & Ehrl. 2017, s.40–41).   

Sverige kännetecknas av en stark tidningskultur gällande nyheter, ungefär 75% av invånarna i 

Sverige läser nyheterna varje dag i någon form och massmedian är nära i linje med politiska 

partier. Pressfriheten är skyddad men det finns även en stark historia av statligt stöd för 

offentlig sändning (Goidel, et. al. 2017, s.40–41).  

Då media upplyser medborgarna ger de dem nödvändiga inslag att på egen hand kunna 

genomföra ett informerat beslutsfattande. Media agerar även som offentlig representant och 

vakthund över regeringens agerande och kan på så sätt tillhandhålla de regerande demokratisk 

ansvarighet. Ett annat viktigt uppdrag är att socialisera medborgare, förstärka demokratiska 

värderingar och attityder vilket gör att media har en central roll i demokratin (Goidel, et. al., 

2017, s.36–37). 
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Människor är ofta beroende av informationsflödet och skapar sig en uppfattning om 

samhällsproblem och vad som är viktigt utifrån vad som rapporteras då det inte finns tid eller 

möjlighet på egen hand samla in all information. Utifrån ett demokratiskt perspektiv kan det 

vara problematiskt då medborgarnas uppfattningar inte kan skiljas från medierna, vilket kan 

tyda på att media har mer inflytande över dagordningen än medborgarna. De som inte anser 

att just det är problematiskt ställer sig istället frågan huruvida medierna har förmågan att 

producera en relevant dagordning som fokuserar på det betydelsefulla i samhället. Det är 

samspelet mellan medborgare, nyheterna, värderingar och normer som avgör medias makt 

och inflytande (Strömbäck, 2004, s. 35). 

1.1.3 Segregation i media 

I tysk massmedia är segregation främst diskuterat i samband med så kallade problematiska 

områden med en hög koncentration av migranter och fattiga människor och associeras ofta 

med brott och social ostabilitet (Gruner, s.276, 210).  

Den dominerande förklaringen i media gällande segregationen är att migranterna inte vill 

integreras. Migranterna beskylls för att bygga pararella samhällen utifrån sina kulturella 

skillnader istället för att integreras i det tyska samhället. Enligt Gruner (2010) har för lite 

uppmärksamhet lagts på rasism som en orsak till segregation, hon menar att småskalig 

segregation i bostadsområden i vissa fall kan förklaras i termer av rasism istället för kulturella 

skillnader (Gruner, s.276–277, 2010). Termen kultur har på senare tid kommit att användas på 

liknande sätt som termen ras gjorde förr. Skillnaden som görs mellan tyskar och Invandrarna 

är baserat på rasism utifrån kulturella skillnader, då kultur anses vara konstruerat som statiska 

enheter och homogent (Gruner, s.278, 2010).  

Kulturell praxis utvecklas i relation till livsstil, klass, ursprungsort och vart du bor. Likt klass 

är även kultur hierarkiskt strukturerat, migranterna besitter ett kulturellt kapital som ofta 

associeras med farliga, antidemokratiska tendenser och anses vara bakåtsträvande. 

Förutfattade meningar om problematiska områden reproduceras av media vilket kan öka 

stigmatiseringen av områden och människor utifrån grupper skapade på stereotyper av 

etnicitet och klass (Gruner, s.279–280, 2010). 
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1.2 Problemformulering och frågeställning 

Segregation är ett aktuellt ämne som media ständigt rapporterar om och politikerna debatterar 

kring. Ända sedan begreppet segregation blev aktuellt i Sverige har det haft en negativ klang 

och varit förknippat med områden vars levnadsförhållanden är sämre. Segregation betraktas 

av politikerna som ett samhällsproblem som kräver krafttag och insatser. Insatserna för att 

motverka segregation runt om i landets kommuner fick Västerås Stad del av i form av 

finansiellt stöd av Delmos. På grund av medias starka position i det svenska samhället och det 

höga antalet människor som läser nyheter varje dag blir det relevant och intressant att 

undersöka hur nyhetsrapporteringen kring segregation ter sig. Tidigare forskning kring media 

och segregation är ofta fokuserad på förorter, större städer och rikstidningar (Andersson, 

2017) Därför är det intressant att undersöka hur segregation förekommer i lokalmedia i en 

medelstor stad som klassats som segregerad. 

Således avser föreliggande uppsats besvara följande forskningsfråga:  

• Vilka perspektiv är det som främst lyfts fram när segregation belyses i lokal media? 

1.3 Syfte  

 

Studien syftar till att undersöka hur segregation gestaltas i Vestmanlands Läns Tidning för att 

kunna klarlägga vilka perspektiv som främst belyses.  
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2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

I föreliggande kapitel redogörs den teoretiska utgångspunkten för studien, gestaltningsteorin 

och segregationsteori. 

2.1 Gestaltningsteori 

Författaren har valt att applicera Gestaltningsteorin (Entman, 2007) för att se hur 

verklighetsbilden av segregation presenteras av lokal media och vilka perspektiv och nyanser 

som belyses. Gestaltningsteorin kommer att nyttjas som både teoretiskt och metodologiskt 

redskap. 

”Media kanske inte alltid lyckas med att säga åt människor vad de ska tycka, men de är 

väldigt skickliga på att säga åt människor vad de ska tänka på” (Entam, 2007, s.164).  

Citatet sammanfattar väl den grundläggande moderna mediaforskningens utgångspunkt, men 

Entman menar även att om media nu är skickliga på att få människor att tänka på vissa 

sakfrågor, måste de också ha inflytande på vad de tänker kring det. Maktperspektivet gällande 

medias nyhetsrapportering blir därmed grundläggande då det kort och gott handlar om makten 

över verklighetsbilden (Entman, 2007, s.165). 

Gestaltningsteorin kommer från engelskans Framing theory (Entman, 2007) och definieras 

som en process där enbart några detaljer av en upplevd verklighet skapar ett narrativ, vissa 

attribut och aspekter väljs bort medan andra betonas. Framing används i nyheter för att 

exempelvis definiera problem och skapa moraliska värderingar. Läsarnas tolkningar formas 

av framing med hjälp av existerande kulturella värderingar (Entman, 2007, s.166). 

Gestaltningsteorin brukar kretsa kring tre olika teser. Den första tesen handlar om hur 

gestaltningar av verkligheten i media påverkar människornas verklighetsbild. Den andra tesen 

behandlar hur media reproducerar makt och ideologiers syn på verkligheten genom dess sett 

att spegla verkligheten. Den tredje tesen handlar om vad medias rapportering faktiskt 

representerar genom att se hur sakfrågor framställs (Strömbäck, 2004, s.42). Det är medias 

faktiska rapportering kring segregation som är relevant i föreliggande uppsats, det vill säga tes 

nummer tre. 

”Teorin utgår från det enkla faktum att nyheternas format alltid är begränsat medan 

verkligheten är obegränsad ”(Strömbäck,2004).  

När nyheter och journalister rapporterar om något har de gjort urval från verkligheten, 

medvetna och omedvetna sådana. De berättar från sitt perspektiv, med sina ord och väljer 
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vilka som får komma till tals i nyheten. Därför bör inte nyheter ses som en spegling av 

verkligheten, utan istället som (re)konstruktioner av den. Verkligheten utgörs av särskilda 

gestaltningar som formas genom specifika val av benämningar, fakta, olika perspektiv och 

källor (Strömbäck, 2004, ss. 41-42). 

Gestaltningarna i sig uppstår från moraliska omdömen, kulturella preferenser, tolkningar och 

problemformuleringar som ofta presenteras med förslag på lösningar. Genom att media i viss 

utsträckning kan påverka via gestaltningar hur människor ser på verkligheten så har nyheterna 

gestaltningsmakten och kan därför påverka verklighetsbilden (Strömbäck, 2004, s. 43).  

2.1.1 Frames och kultur 

Van Gorp (2007) betonar relationen mellan framing och kultur och menar att det är viktigt att 

ha i åtanke gällande gestaltningsteorin. På senare tid har gestaltningsstudiers fokus skiftat från 

specifika frames riktat till ett ämne eller problem till mer generella frames som är allmänt 

förekommande (Van Gorp, 2007, s.61). Frames är en central del av kulturen och är 

institutionaliserad på olika sätt. Kultur redogör för en organiserad uppsättning av myter, 

övertygelser, koder, stereotyper, värderingar och normer och delas av en grupp eller ett 

samhälle (Van Gorp, 2007, s.62).  

Frames erbjuder en definition, en förklaring, problemformulering och en värdering av en 

händelse vilket resulterar i att media inte enbart förser människor med information utan även 

hur det ska tolkas. Mottagaren av nyheten får det då lättare att strukturera och definiera 

verkligheten (Van Gorp, 2007, s.65). 

Mottagaren kopplar samman nyhetsgestaltningen med den rådande kulturen för att de redan 

kännetecknar varandra, därmed är frames relaterade till det kulturella fenomenet. Det 

benämns som kognitiva scheman och kan beskrivas som inre bilder av verkligheten som var 

och en bär på. För att det ska uppstå en maktrelation måste schemat till viss del ha en liknande 

bild av verkligheten som nyheterna gestaltar (Strömbäck, 2004, s.37). Gestaltningar som 

medierna använder sig av i Sverige skulle eventuellt inte fungera i USA då det skiljer sig åt på 

det kulturella planet. Även om journalister använder frames så är de också själva influerade av 

dem i den rådande kulturella strukturen (Van Gorp, 2007, s.65). 

Då frames inom media är en del av den kulturella strukturen uppfattas det som naturligt och 

normalt och därför förblir processen ofta osynlig. Effekterna av frames gentemot den enskilda 
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individen beror på flera olika faktorer, som individens utbildning, trosuppfattning, intressen, 

erfarenheter och attityd till sakfrågan som presenteras (Van Gorp, 2007, s.63).  

Framing existerar därmed på flera nivåer, samspelet mellan textnivån (framing i media), den 

kognitiva nivån (mentala kartor hos individerna) och uppsättningen frames som är tillgängliga 

i en given kultur (Van Gorp, 2007, s.64). 

2.1.2 Frames och effekter 

Valkenburg, Semetko och De Vreese (1999) undersökte om och hur medias framing påverkar 

läsarens tankar gällande två presenterade problem i Europa, brott och byte av valuta. 

Experimentet utgick utifrån frames som är mest förekommande i nyheter. Varje deltagare 

introducerades för två nyhetsartiklar och varje berättelse hade en identisk kärnkomponent där 

titeln, inledande stycket och det avslutande stycket varierades för att reflektera olika frames. 

Studien visade att frames har en betydande roll gällande hur läsaren reagerar och hur de 

definierar information om händelsen. Gällande de två olika händelserna så kunde det 

konstateras att deltagare som hade läst artiklarna som formats utifrån olika frames reagerade 

också därefter (Valkenburg et al., 1999, s.565). 

Semetko och Valkenburg (2000) undersökte sedan hur EU-relaterade frågor och problem 

gestaltades i media. De gick att urskilja 5 generella frames som kontinuerligt förekom i 

nyhetsrapporteringen (Semetko & Valkenburg, 2000, s.94). 

Följande frames är vanligt förekommande i nyheter och kommer även att vara centrala i 

analysramen i föreliggande undersökning: 

1. Konflikt. Framhäver konflikter mellan individer, institutioner eller grupper som ett verktyg 

för att fånga läsarens intresse. Rapporteringen ofta har vinst eller förlust i fokus (Semetko 

& Valkenburg, 2000, s.95). 

2. Människor. Urvalet av vem som får komma till tals, individer eller politiker för att skapa 

en känslig vinkel av presentationen av en händelse eller problem. Ett försök till att 

dramatisera nyheten till en känslosam sådan (Semetko & Valkenburg, 2000, s.95). 

3. Ekonomi. Här betonas de ekonomiska konsekvenser en händelse eller ett problem får för 

ett land, en region, en institution eller grupp. Helheten i en händelse har värde i 

nyhetssammanhang och ekonomiska konsekvenser är ofta betydande för läsaren (Semetko 

& Valkenburg, 2000, s.96). 
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4. Moralisk. Ramen sätter händelsen eller problemet i samband med moraliska eller religiösa 

föreskrivningar. Då journalismens norm är att vara objektiv är det ofta omedvetet som 

journalister hänvisar till moraliska ramar. Framkallar ofta känslor och en antydan till hur 

läsaren ska reagera, underliggande värderingar (Semetko & Valkenburg, 2000, s.96). 

5. Ansvar. Ett problem presenteras och ansvaret eller lösningen tillämpas på antingen staten, 

en grupp eller individ. Ramen formar offentlig förståelse för vem som bär ansvaret för att 

ha orsakat problemet och vem som kan lösa det (Semetko & Valkenburg, 2000, s.96). 

2.1.3 Tidigare studie av gestaltningsteori 

Iyengar (1990) undersökte hur fattigdom i USA gestaltades i nyheterna och märkte att 

rapporteringen kunde delas upp i två kategorier. En kategori beskrev fattigdom som ett 

samhälleligt eller kollektivt resultat medan de andra beskrev fattigdom i termer av särskilda 

offer och fattiga människor. Kategorierna benämndes som tematiska och episodiska 

gestaltningar. (Iyengar,1990, s.21)  

Tematiska nyhetsgestaltningar har ofta ett innehåll gällande generella trender, ofta presenterat 

i statistik eller siffror som exempelvis fattigdomsnivån eller hur många som svälter. Det 

presenteras även i fråga om den allmänna ordningen som välfärdsprogram. Det är 

huvudsakligen bakgrundshistorier som presenteras där objektet är abstrakt och opersonligt. 

(Iyengar,1990, s.22) 

Episodiska nyhetsgestaltningar är däremot mer personliga nyheter, fattigdom beskrivs utifrån 

personliga erfarenheter. Läsaren av nyheterna blir försedd med särskilda exempel av en 

individ eller en familj som lever under ekonomiska svårigheter. Här förklaras fattigdom på 

individnivå och inte som ett samhälleligt fenomen. (Iyengar,1990, s.22) 

Det gick att urskilja hur tidningarnas rapportering påverkade vem läsaren ansåg vara ansvarig 

för fattigdom. Att hållas ansvarig för ett resultat är att ses som en orsak av resultatet. De som 

hålls ansvariga, oavsett om det är institutioner eller individer är även de som i sin tur anses ha 

befogenhet att kontrollera utfallet. Dominanta kulturella värderingar i USA har betydelse, 

som individualismen och tonvikten på det egna ansvaret. Tillsammans med nyheternas 

rapportering om fattigdom och kulturella värderingar så kan rapporteringen påverka vem som 

hålls ansvarig. I länder som traditionellt sätt präglats av en stark välfärdsstat tycks media 

rapportera och gestalta ansvaret på ett samhälleligt plan. (Iyengar,1990, s.29)  
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2.2 Segregationsteori 

- Segregation definieras enligt Nationalencyklopedin (NE, 2019) som: Det rumsliga 

åtskiljandet av befolkningsgrupper. 

Det har alltid funnits sociala skillnader i samhället men begreppet segregation syftar åt när 

geografiska och sociala skillnader infaller samtidigt. En stad är inte segregerad bara för att det 

finns mycket invandrare eller stora klasskillnader, det är när olika grupper bor åtskilda som 

staden är segregerad. Segregation är därför relationell då det krävs en relation mellan flera 

områden för att segregation ska uppstå (Stigendahl,1999, s.28). 

När det talas om segregation i forskningssammanhang brukar det i huvudsak handla om tre 

olika typer, demografisk, etnisk och socioekonomisk segregation (Andersson, 2017, s.4). 

- Demografisk segregation syftar på åtskillnader geografiskt sätt utifrån ålder, 

hushållstyp och kön (Andersson, 2017, s.4). 

- Etnisk segregation grundas i att personer som delar särskilda kännetecken, etniska 

eller religiösa tenderar att segregeras från personer som har andra kännetecken 

(Andersson, 2017, s.4). 

- Socioekonomisk segregation innebär att resurs- och klasskillnader avgör vart 

personerna bor (Andersson, 2017, s.4). 

 

Demografisk segregation är ett mer okontroversiellt begrepp. Hushållens konstruktion utifrån 

ålder, kön eller barn är inte en lika känslig fråga som etnisk och socioekonomisk segregation. 

Forskningsområdet har länge kopplats till bostadsmarknadens utformande. Att majoriteten är 

barnfamiljer i vissa områden och andra enbart ungdomar har inte problematiserats på samma 

sätt. Demografisk segregation anses falla mer naturligt utifrån livets olika stadier och att olika 

områden är utformade för exempelvis barnfamiljer eller äldre (Hort, s.8, 1995.). 

Etnisk segregation påverkas till stor del av invandring och urbanisering. Minoritetsgrupper 

och invandrare söker sig ibland till varandra och bosätter sig i samma område. Dock bör det 

nämnas att om allt för många av fri vilja söker sig till varandra kan det för vissa grupper bli en 

ofrivillig segregation när det kommer till val av bostad då alla inte har samma resurser för att 

kunna välja. Personer som är nyanlända får ofta en bostad i områden som anses vara 

oattraktiva med ett dåligt rykte och har ofta ingen möjlighet att välja annat. Det är de 

resursstarka hushållen som kan flytta efter sina preferenser och därmed är en bidragande 

faktor till segregationens utfall (Guevara, 2014, s.30). 
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Socioekonomisk segregation handlar om klasskillnader men är ofta svår att särskilja från 

etnisk segregation då de i många fall förekommer samtidigt. Utrikesfödda är ofta i majoritet i 

områden med svag hushållsekonomi. Nyanlända placeras i större utsträckning i resurssvaga 

områden där då de i många fall inte har tillgångar, varken materiellt eller socialt. 

Majoritetsbefolkningen har därmed i många fall fördelar och andra möjligheter när det 

kommer till boende, jobb och skola (Biterman, 2016, s.178). 

Institutionella aktörer som stat och kommun har en betydande roll för de olika ovan nämnda 

typer av segregationen. Beroende på vilken politik som förs gällande bl.a. bostäder, 

arbetsmarknad och integration så påverkar de hur människor bosätter sig eller kommer ut på 

arbetsmarknaden. Kommunen äger även mycket mark och planerar stadsdelar varav utfallet 

kan påverka segregation (Peterson & Hjerm, 2008, s.126).  

Vad för konsekvenser det blir till följd av segregation och huruvida segregering är ett problem 

eller inte beror på vem du frågar. Resursstarka grupper som självvalt segregerar sig från resten 

av samhället till områden med en hög socioekonomisk status kan se fördelar med processen. 

Tvärtom kan de resurssvaga som är bosatta i ett utsatt område se på processen som negativ 

och orättvis då de ofta har begränsade möjligheter till att påverka sin bostadssituation 

(Andersson, 2017).  

Segregation kan det leda till en ojämn fördelning av resurser av den offentliga servicen som 

skola och sjukvård. Demografisk segregering kan leda till problem i form av platsbrist inom 

barnomsorg och skola i ett barnfamiljsområde och områden med hög andel pensionärer kräver 

äldreomsorg och sjukvård i högre utsträckning (Biterman, 2016, s.179). 

Trots den negativa uppfattningen om segregation bör det nämnas att det även finns upplevda 

positiva effekter. Det kan ge en förhöjd gemenskap om människor med gemensamma attribut 

bor tillsammans. Speciellt nyanlända då de får tillgång till befintliga nätverk och kan ta del av 

information lättare när de talar samma språk. Förutsättningar för att kunna nyttja vissa typer 

av service ökar, både inom den privata sektorn men även den kommunala vilket kan vara 

nyckeln till etablering på arbetsmarknaden och skapa bostadsmöjligheter (Biterman 2016, 

s.179). 

2.2.1 Ethnic avoidance & ethnic flight 

På senare tid har forskning kring segregationsdynamiken i europeiska storstäder 

uppmärksammats. Etniska minoriteter tycks bo i områden där andra etniska minoriteter bor 
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samtidigt som infödda utformar egna områden. Samma mönster som tidigare upptäckts i USA 

kunde urskiljas i Europa. Fenomen kallas för ”ethnic flight” och ethnic avoidance” som 

härstammar från de amerikanska uttrycken ”white flight” och ”white avoidance”. Uttrycken 

hänvisar till olika mekanismer som leder till rumslig segregation. Ethnic flight beskriver den 

selektiva utflyttningen av majoritetsbefolkningen till följd av inflyttning av etniska 

minoriteter. Ethnic avoidance hänvisar till majoritetsbefolkningens undvikande av att flytta 

till områden där en stor andel av invånarna består av etniska minoriteter (Müller et.al., 2015, 

s. 266). 

Preferenser på mikronivå om att leva kring (etniskt) lika individer leder i sint tur till 

segregation på makronivå. Små och tillsynes oviktiga skillnader hos individernas preferenser 

kan leda till enorma skillnader på populationsnivå och segregationsdynamiken. Även 

strukturella och systematiska effekter har betydelse, diskriminering på bostadsmarknaden och 

socioekonomiska skillnader mellan infödda och minoriteter begränsar vart minoriteter kan 

bosätta sig (Müller et.al., 2015, s. 267). 

Stereotyper om etniska minoriteter och de utsatta områden gällande socioekonomisk 

instabilitet, fattigdom och bristande säkerhet är några exempel som anses vara en drivkraft 

bakom beteendet. Beteendet skapar en hierarki av status mellan områden, de områden där 

invandrartätheten är hög och infödda invånare flyttar ut från har låg status medan det område 

de flyttar till har hög status (Müller et.al., 2015, s. 268–269). 

Gällande flera fall i Sverige så menar författarna att det finns tydliga bevis för ethnic 

avoidance på makronivå, infödda svenskar är mindre benägna att flytta till ett område där ett 

stort antal etniska minoriteter bor. Sett till den totala populationen så är svenskar mer benägna 

att lämna områden där många etniska minoriteter bor, vilket tyder på ethnic flight men det är 

främst ethnic avoidance som är den huvudsakliga orsaken bakom etnisk segregation i Sverige 

(Müller et.al., 2015, s.280–281). 
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3 METOD OCH MATERIAL 

Metodavsnittet avser att redogöra för uppsatsens val av metod, analysverktyg, 

operationalisering, material och forskningsetiska överväganden. Avsnittet redovisar för hur 

arbetsprocessen genomförts och ger skäl för tillvägagångsättet.  

3.1 Metod  

Framing (Entman, 2007) erbjuder en definition, en förklaring, problemformulering och en 

lösning, med andra ord erbjuds inte bara information utan även hur meddelandet ska tolkas 

och tydas. Studien syftar till att undersöka frames i text och enligt Van Gorp (2007, s.72) är 

en så kallad ”mixed method” att rekommendera. Metoden är en kombination av både 

kvalitativ textanalys och kvantitativ innehållsanalys (Van Gorp, 2007). 

Frames existerar på både manifest nivå i form av det uppenbart identifierbara som specifika 

ord, och även i den latenta meningsstrukturen som är mer dold och som grundas i den 

kulturella strukturen och moraliska värderingar (Van Gorp, 2007, s.67). Därför krävs det att 

artiklarna analyseras både på en manifest och latent nivå för att inte gå miste om eventuella 

frames. Metoden kommer göra det möjligt att upptäcka olika gestaltningar via bl.a. ord, 

metaforer, exempel, beskrivningar och argument som både kan vara synliga men även finnas i 

den underförstådda strukturen i texten (Van Gorp, 2007, s.71–72). 

Det finns ingen klar gräns mellan kvantitativa och kvalitativa textanalyser, kvantitativa inslag 

kan även vara en betydelsefull del i studier som ägnar sig åt textens mening. Samtidigt kan 

frekvensen fördjupa den kvalitativa textanalysen och ge en helhet, därför kan en kombination 

vara att rekommendera (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängerud, s.231). 

3.2 Kvantitativ innehållsanalys 

En kvantitativ innehållsanalys undersöker innehållet utifrån jämförbara variabler som kan 

redovisas och analyseras numeriskt. Metoden är relevant i denna studie som dels syftar till att 

undersöka förekomsten av olika typer av kategorier i en text. Frågor som hur ofta, frekvent 

eller i vilket sammanhang de olika kategorierna förekommer är relevanta (Esaiasson m.fl., 

2017, s.198). Fokuseringen på frekvens gör det möjligt att mekaniskt räkna förekomsten och 

sedan tolka dem för att kunna placera variablerna i rätt kategori, därmed är det inte enbart 

räknande av frekvenser som är det väsentliga. Det är viktigt att de kvantitativa inslagen 

analyseras (Esaiasson m.fl., 2017 s.199–200).  
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3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Kvalitativ textanalys ser till de väsentliga delarna i texten och vilket sammanhang som det 

ingår i. Med hjälp av analytiska verktyg kan innehållet i texten granskas, systematiseras och 

se vad som ligger dolt i det skrivna under ytan. Betydelsen för någonting och dess mening är 

inte givet från en objektiv verklighet då fenomen ges mening utifrån ett socialt sammanhang. 

Mening kan skapas genom text och kan därmed studeras genom textanalys (Esaiasson m.fl., 

2017 s.211–212).  

Hsieh och Shannon (2005, s.1277) definierar tre olika tillvägagångssätt inom kvalitativ 

innehållsanalys, konventionell, riktad och summativ. Att arbeta enligt den konventionella 

metoden innebär att kodningen av kategorier är härledd direkt från texten, i föreliggande 

studie är den ansatsen inte relevant. Summativ innehållsanalys innefattar kalkylerande och 

jämförelser, vanligtvis av nyckelord och innehåll till följt av en tolkning av den underliggande 

kontexten. Studiens fokus ligger inte på nyckelord, utan det är teorin som är central och därför 

är det framförallt den riktade metoden som är applikabel och som utformar 

operationaliseringen (Hsieh & Shannon, 2005, s.1286). 

Riktad innehållsanalys grundar sig i en existerande teori eller tidigare relevanta studier, vissa 

skulle kategorisera det som deduktiv teori baserat på teorins betydande roll i studien. Målet 

med en riktad innehållsanalys är att validera eller utveckla ett teoretiskt ramverk. Existerande 

teorier eller forskning utvecklar forskningsfrågan och blir vägledande i förutsägelser kring 

vilka variabler som är av intresse eller samband mellan variablerna (Hsieh & Shannon, 2005, 

s.1285). 

Tillvägagångssättet instruerar även hur kodningsschemat ska se ut och relationen mellan 

koderna, ett deduktivt tillvägagångssätt. Det första steget är att identifiera variabler som 

inledande kodningskategorier, därefter bestäms operationell definition för varje kategori 

utifrån teorin som brukas. Om målet med undersökningen är att identifiera och kategorisera 

ett specifikt fenomen så ska texten läsas och allting som vid första intrycket framträder som 

representativt för fenomenet ska markeras. Sedan ska allting som markerats kodas med hjälp 

av förbestämda koder och placeras in under rätt kategorier och subkategorier om så behövs 

(Hsieh & Shannon, 2005, s.1281).  

Den text som inte kan kategoriseras med kodschemat rekommenderas att analyseras sist för 

att kunna bestämma om de representerar en ny kategori eller en subkategori av en existerande 

kod. Upptäckterna från en riktad innehållsanalys kan både stärka och försvaga det teoretiska 
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ramverket och slutsatsen kan presenteras genom att sammanföra koder med exempel och 

beskrivande argument. Det kan även vara relevant att presentera resultatet av det kodade 

materialet utifrån frekvens för att kunna jämföra förekomsten och se antalet vilket skapar en 

överblick (Hsieh & Shannon, 2005, s.1282). 

Teorin eller tidigare forskning kommer att leda diskussionen av iakttagelserna, nya 

identifierade kategorier kan antingen erbjuda en motsägande bild av fenomenet eller utvidga 

och berika teorin. Det är större sannolikhet att studien hittar bevis som stärker teorin snarare 

än försvagar den vilket kan anses vara partiskt då materialet analyseras utifrån ett begränsat 

synsätt (Hsieh & Shannon, 2005, s.1283).   

Som ovan nämnt utgår analysen från ett deduktivt tillvägagångssätt. Det deduktiva 

tillvägagångssättet utgår från att författaren har en klar teori i form av ett förbestämt 

analysverktyg som appliceras systematiskt. Ett deduktivt tillvägagångssätt underlättar för 

andra att replikera och kan handskas med en större mängd material vilket är en fördel, 

nackdelen är att studien kan gå miste om andra eventuella gestaltningar utöver de förbestämda 

(Semetko, Valkenburg & De Vreese 2000). 

Vid ett induktivt tillvägagångssätt sker analysen utifrån en viss förkunskap och redan 

fastslagna meningar. Fördelen med en induktiv metod är möjligheten till att upptäcka flera 

olika oväntade gestaltningar. Nackdelen med metoden är att själva kartläggningen blir 

tidskrävande, det kan vara svårt att hålla fokus utan riktlinjer i materialet och att replikera blir 

svårare (Semetko, Valkenburg & De Vreese 2000). 

Den deduktiva metoden kommer att appliceras i studien då en förbestämd gestaltningsteori 

nyttjas som analysverktyg. Till viss grad är den även induktiv då eventuella kategorier av de 

olika förbestämda perspektiven från gestaltningsteorin produceras under analysens gång 

utifrån materialet. Uppsatsens ambition är att vara kumulativ, replikerbar och oberoende av 

författare, byggd på den förutsättningen att samma teori, metod och material nyttjas och därav 

är ett deduktivt tillvägagångssätt att föredra. 

3.3.1 Analysram 

Gestaltningsteorin kommer nyttjas både som teoretiskutgångspunkt och som metod i studien. 

Entam (2007) definierar framing som en process där enbart några detaljer av en upplevd 

verklighet skapar ett narrativ, vissa attribut och aspekter väljs bort medan andra betonas. 

Frames används i nyheter för att definiera problem och skapa moraliska värderingar. Framing 
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formar läsarnas tolkningar och preferenser, introducerar och betonar betydelsen av vissa idéer 

och uppmuntrar målgruppen att tänka, känna och besluta på ett särskilt sätt (Entam, 2007, 

s.164–165). I denna studie kommer begreppet Frames som författarna använder (Entman, 

2007; Van Gorp, 2007; Semetko & Valkenburg, 2000) istället att benämnas som Perspektiv 

under själva operationaliseringen, resultatet och diskussionen.  

För att kunna analysera tidningsartiklarna kommer frågeställningen till undersökningen och 

gestaltningsteorin vara utgångspunkten vid skapandet av analysramen. Analysramen består av 

vägledande frågor för att kunna besvara den övergripande frågan om vilka perspektiv som 

lyfts fram i samband med segregation i lokal media. 

Artiklarna kan innehålla en, flera eller inga perspektiv. I analysramen har även ett till moment 

lagts till utöver Semetko och Valkenburgs (2000) 5 frames, vilket är geografisk plats. Det är 

av intresse att se vilka platser som omnämns i samband med rapportering av segregation då 

tidigare forskning tyder på att boendesegregation har varit omfattande i den offentliga 

debatten och inom politiken (Hort,1999).  

Perspektiven som kommer undersökas och frågorna som kommer ställas till materialet 

inspirerade av Semetko & Valkenburg (2000). 

Perspektiv  Frågor till materialet 

Konflikt Skildrar artikeln konflikt mellan individer/grupper/samhället? Anklagar en part en 

annan? Hänvisar artikeln till vinnare & förlorare?  

Mänskligt  Vilka människor får komma till tals i artiklarna? 

Ekonomiskt Diskuteras segregation i finansiella termer? Vinster, förluster, kostnader? 

Moraliskt  Förekommer moraliska begrepp? Exempelvis kulturella, religiösa eller 

andra principer? 

Ansvar A) Framställer artikeln individen/gruppen/staten ansvariga för 

segregation? 

B) Framställer artikeln någon lösning på hur segregation ska lösas? 

Geografisk plats Nämns specifika områden i samband med segregation? 

Figur 1 Analysram 
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3.4  Material 

Motiveringen som ligger till grund för materialvalet är baserat på den rådande uppfattningen 

gällande nyhetsartiklar, idéen om artiklarnas neutrala rapportering av verkligheten (Entman, 

2007). Det är därför intressant att undersöka gestaltningen av vad som antas vara en sanning 

och skapar verklighetsuppfattningar kring segregation. 

Artiklarna i föreliggande studie är publicerade i tryckt press av den lokala tidningen 

Vestmanlands Läns Tidning (VLT). Tidningen är relevant då VLT är den största 

lokaltidningen i både Västerås och hela Västmanland (VLT, 2018). Artiklarna från VLT 

hämtas från mediearkivet Retrievers hemsida. Retriever.se är en digital databas och nordens 

största mediearkiv med tryckta artiklar i digitalform (Retriever, 2018). 

Eventuella bilder som finns i artiklarna analyseras inte då det väsentliga i undersökningen är 

texten och det utformade analysschemat är inte applicerbart på bilder, därav exkluderas 

bilderna. Artiklarna som analyseras i studien är av olika karaktär, Nyhetsartiklar och 

Reportage inkluderas i analysen då de är skrivna av journalister som objektivt ska spegla 

händelser och verkligheten. Även artiklar benämnda Ledare inkluderas då de speglar 

redaktionen eller tidningens politiska ställningstagande och är en del av tidningens 

gestaltning. Insändare, opinion och debattartiklar kommer utelämnas då artiklarna inte är 

skrivna av journalister och är därmed inte relevanta då det centrala är tidningens gestaltning.  

3.5 Operationalisering 

Grunden för kodningsprocessen handlar om att organisera stora kvantiteter med text ner till 

färre innehållskategorier. Kategorierna ska spegla vad som ges uttryck i texten. Ett schema av 

koder skapas av kategorierna vilket hjälper att organisera och kategorisera texten. Vid 

analysen av materielat kommer sannolikt även olika nyanser av kategorierna åskådliggöras 

från de förbestämda perspektiven (Hsieh & Shannon, 2005, s.1286). 

Följande 5 steg är vägledande i studiens operationalisering och inspirerade av Hsieh & 

Shannon (2005, s.1286): 

1. Definiera kategorier som ska appliceras: Analysverktyget konstrueras med hjälp av 

tidigare forskning, i detta fall olika perspektiv. Förhandsdefinierade frågor utformas 

för varje enskilt perspektiv för att underlätta arbetet med materialet, se Figur 1 

Analysram s. 16. 
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2. Redogör för kodningsprocessen: Samtliga artiklar läses igenom en gång för att skapa 

en bild av dess innehåll, därefter börjar själv kodningen med analysverktygets hjälp. 

Frågorna som utformats ställs till artiklarna. Varje enskilt perspektiv tilldelas en färg, 

mening/citat som symboliserar ett perspektiv markeras med den tilldelade färgen.  

3. Implementera kodningsprocessen: När kodningsprocessen har genomförts och alla 

väsentliga delar markerats ska texten och de perspektiv som har funnits kodas 

systematiskt. Perspektiven sammanställs efter frekvens, sedan undersöks all 

tillhörande text för varje perspektiv enskilt för att kategorisera markerad text utifrån 

innehåll. Därefter skapas eventuellt underkategorier av kategorierna som åskådliggörs.  

4. Urval: När allting har kartlagts görs ett urval för att kunna fördjupa analysen. 

Kvantifieringen nyttjas i denna studie för att hitta det frekventa och därefter sker ett 

urval av de kategorier och underkategorier som ska analyseras djupare. Se Figur 2 

Perspektivöversikt frekvens s.20, en översikt över samtliga kategorier och den mest 

frekventa underkategorin. 

5. Analysera resultatet av kodningsprocessen: Här tolkas kodningen och resultatet. 

Samtliga perspektiv, kategorier och underkategorier redovisas under varje enskilt 

perspektiv i resultatdelen men det är enbart det mest frekventa som analyseras djupare. 

Analysen sker med hjälp av citat som representerar kategori och underkategori, vilket 

klargör tolkningarna av texten för läsaren och skapar tydlighet i kodningen. Se Kapitel  

RESULTAT, s. 21.  

3.6 Kodning av material 

I denna studie räknas frekvensen för varje perspektiv, huvudkategori och underkategori, inte 

per enskild artikel utan totalt sett. Upprepade gånger förekom det flera olika perspektiv och 

kategorier i en och samma artikel vilket gör att frekvensen för perspektiven kan vara högre än 

antalet artiklar, se nedan under Urval och Figur 2 Perspektivöversikt frekvens. 

Nedan lyfts ett exempel där citatet kodades till Konfliktperspektivet varav två huvudkategorier 

och tre olika underkategorier kunde identifieras vilket innebär att enbart i detta citat har flera 

olika skildringar kodats till konfliktperspektivet från en och samma artikel. 

” I vissa socialt utsatta områden existerar också parallella samhällsstrukturer, enligt Brå. 

[…] Men vi ser också att grupper baserade på etnicitet, släkt eller religion kan ha 

alternativa system, säger utredare Johanna Skinnari. […] Detta är något som i huvudsak 
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missgynnar kvinnor - och otryggheten bland kvinnorna i dessa områden är också̊ betydligt 

högre än i andra stadsområden. Kvinnor uppger att man är trygg i hemmet, men man går 

inte ut efter klockan 21. Det är en väldigt manlig och patriarkal miljö, säger Gunnar 

Appelgren.”(VLT,2018-03-16) 

Citatet ovan är ett exempel där båda huvudkategorierna förekommer ur Konfliktperspektivet 

(Konfliktperspektiv s.21). Ena huvudkategorin Samhället vs Grupp skildras utifrån pararella 

samhällsstrukturer där människor lever utanför samhället vilket kodas till underkategorin 

Utanförskap. Den andra huvudkategorin Grupp vs Grupp går att kodas till två olika 

underkategorier, dels från grupperingar baserade på etnicitet, släkt och religion vilket tillhör 

till underkategorin Rasism/Ideologi/Religion. Kvinnor skildras även som otrygga och kan inte 

delta i vardagslivet på samma sätt som män, vilket gör att de framstår som förlorare i denna 

gruppering och kodas till Kvinnor & Män. 

3.7 Urval 

För att avgränsa studien har enbart artiklar under en förbestämd period analyserats, från år 

2016 till år 2018. Sökorden var ”Segregation, Segregerad, Segregerat”, antal träffar var totalt 

111 för samtliga år. Efter urvalet av artiklar där insändare och debattartiklar sorterades bort 

återstod 73 artiklar som togs med i undersökningen. 

Kvantifieringen som presenteras i tabellen nedan har genomförts för att hitta det frekventa. Ett 

urval har sedan gjorts för att för att kunna genomföra djupanalysen i  RESULTAT s. 21. Det 

var vanligt förekommande att flera olika perspektiv, kategorier och underkategorier förekom i 

en och samma artikel. Notera att Geografisk Plats förekommer fler gånger än antalet artiklar.  

(N)= antal gånger per perspektiv, (n)= antal gånger per kategori och underkategori.  

Perspektiv  Huvudkategori Underkategori 

Konflikt  

(N=73) 

Samhället vs Grupp 

(n=32) 

Utanförskap (n=18) Samhället vs Grupp 

(n=33) 

Utanförskap (18) Ungdomar (n=10) Extremism (n=5) 

Grupp vs Grupp (n=40) Klass 

(n=12) 

Rasism/ideologi/Religion 

(n=11) 

Partier (n=7) Misstro 

(n=6) 

Kvinnor & män 

(n=4) 

Människor  

(N=67) 

Forskare/expert (n=9) Forskare (n=7) Expert (n=2) 

Tjänsteman (n=37) Politiker (n=24) Polis (n=6) Skola (n=5) Kommunbyråkrat (n=2) 

Privatperson (n=21) Vuxna (n=16) Ungdom (n=5) 

Moral  

(N=70) 

Jämlikhet (n=36) Främlingsfientlighet 

(n=10) 
Kvinnosyn (n=8) 

Religion 

(n=7) 

Skola 

(n=6) 

Områden 

(n=5) 

Frihet (n=22) Religiös Extremism (n=13) Kriminalitet (n=5) Hedersförtryck (n=4) 
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Kultur (n=12) Svensk kultur (n=5) Kulturkrock (n=5) Ungdomskultur (n=2) 

Ekonomi  

(N=29) 

Bidrag/Stöd (n=14) Utsatta kommuner 

(n=9) 

Utsatta skolor 

(n=2) 

Socialbidrag (n=2) Terrorism (n=1) 

Statsbudget (n=6) Kostnader (n=3) Välfärdsvinster (n=2) Nedskärningar (n=1) 

Ekonomi (n=9) Individers ekonomi (n=5) Bilbränder (n=2) Områden (n=2) 

Ansvar (A)  

(N=69) 

Staten (n=49) Partier/politiken (n=39) Insitutioner/Företag (n=10) 

Gruppen (n=20) Invandrare 

(n=8) 

Klassklyftor 

(n=5) 

Främlingsfientliga 

(n=4) 

Imamer (n=2) Ungdomar 

(n=1) 

Ansvar (B)  

(N=67) 

Skola (n=18) Utbildning (n=10) Stoppa religiösa friskolor (n=5) Stoppa friskolor (n=3)        

Stadsplanering (n=7) Detaljplanering (n=4) Bygga fler bostäder (n=3) 

Insatser (n=35) Väktare/

poliser 

(n=7) 

Hårdare 

straff (n=7) 

Brottsförebygga

nde (n=6) 

Migratio

nspolitik 

(n=6) 

Finansiella 

lösningar 

(n=6) 

Radikalism/

Extremism 

(n=3) 

Individen (n=7) Svensk kultur (n=5) Öppenhet (n=2) 

Geografisk 

plats  

(N=93) 

Västerås (n=45) Bäckby (n=15) Råby/Vallby/Pettersberg 

(n=12) 

Hamre/Talltorp/Rönnby (n=9) Övriga 

(n=9) 

Internationellt (n=6) USA (n=4) Sydafrika (n=2) 

Sverige (n=42) Malmö/Rosengård 

(n=11) 

Örebro/Vivalla 

(n=9) 

Svenska 

förorter (n=9) 

Stockholm/Husby/

Rinkeby (n=8) 

Övriga 

(n=5) 

Figur 2 Perspektivöversikt frekvens 

3.8 Forskningsetiska överväganden 

Forskning med textanalytisk metod kräver att texten läses noggrant och att tolkningen som 

sker utförs på ett så transparent och hedersamt sätt som möjligt. Referat eller citat ur det 

empiriska materialet bör presenteras då det ger stöd till forskarens tolkningar. Tolkningar som 

undersökningen bygger på bör ske utifrån barmhärtighetsprincipen, att forskaren bör beakta 

texten i en position som tas på allvar. Om forskaren analyserar en text med åsikter som anses 

vara frånstötande är det ytterst viktigt att hålla fast vid sina analytiska verktyg för att undvika 

att personliga värderingar speglar analysen. (Esaiasson m.fl., s.228)  

Individerna i samhället är skyddade från att fara illa av forskning via individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2018). De eventuella personer som fått komma till tals i artiklarna antas ha 

gett sitt medtycke till att bli intervjuade av journalisten. Inga privatpersoner kommer att 

nämnas vid namn om de har yttrat sig i en intervju då det inte är personen i sig som är av 

intresse i studien. 



   
21 

4  RESULTAT 

I föreliggande kapitel redogörs resultatet av undersökningen för varje enskilt perspektiv. Det 

kvantitativa resultatet redogör frekvensen över perspektivets samtliga huvudkategorier, 

underkategorier och ämnesinnehåll. Sedan tillämpas den riktade kvalitativa innehållsanalysen 

på den huvudkategori och underkategori med högst frekvens för en mer djupgående analys. 

4.1  Konfliktperspektiv 

Perspektivet har två kategorier, Samhället vs Grupp och Grupp vs Grupp. De två kategorierna 

har tillsammans 8 underkategorier. Konflikt framställdes främst utifrån huvudkategorin 

Grupp vs Grupp och underkategorin klass. Ur huvudkategorin Samhället vs Grupp var det 

underkategorin utanförskap som förekom flest gånger. Nedan redovisas resultatet med fokus 

på det som är mest frekvent förekommande. 

4.1.1 Framställer artikeln konflikt mellan individer/grupper/staten? 

Analysen gällande hur konflikter framställdes i artiklarna resulterade i två huvudkategorier 

med tillhörande underkategorier. 
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Framställer artikeln konflikt mellan individer/grupper/staten? 

Huvudkategori Underkategori Ämnesinnehåll 

Samhället vs Grupp 

(n=33) 

Utanförskap (n=18) Särbehandling, Pararella samhällen, 

Trakasserier, Utsatthet. 

Ungdomar (n=10) Bilbränder, Stenkastning, Polisvåld. 

Extremism (n=5) Salafism, Terrorism, Radikalisering, Nazism. 

Grupp vs Grupp 

(n=40) 

Klass (n=12) Klassklyftor, Åtskillnad, Splittringar, Orättvisa 

Rasism/Ideologi/religion(n=11) Främlingsfientlighet, Nazism, Värderingar, 

Fundamentalism, Religionsgruppering.             

Partier (n=7) Debatt, Kommunfullmäktige, Partier. 

Misstro (n=6) Grindsamhällen, Fördomar, Rädsla. 

Kvinnor och män (n=4) Trygghet, Sexualbrott, Könsroller.                 

Figur 3 Konfliktperspektiv 

Grupp vs Grupp 

I Kategorin återfinns underkategorierna: Partier var av artiklarna främst fokuserar på konflikt 

i debatter mellan kommunfullmäktige och riksdagspartier (n=7), Rasism/Ideologi/Religion 
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handlade främst om främlingsfientlighet, nazism, värderingar av olika slag, fundamentalister 

och religionsgruppering (n=11). Kvinnor och män förekom i samband med trygghet, 

sexualbrott, könsroller och kontroll (n=4), Misstro förekom i artiklar om grindsamhällen, 

fördomar och rädsla (n=6).  Den mest frekventa underkategorin -Klass- förekommer i 12 av 

73 artiklar och omfattar klassklyftor, åtskillnad, splittring och orättvisa. 

Huvudkategori: Grupp vs Grupp Underkategori: Klass 

”Det blir vi och dem och fattiga och rika, säger lindgren (sic!) som även är 

generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige […] Det är ett samhällsproblem att folk 

känner sig otrygga. Hade folk inte gjort det hade vi inte behövt ett gated community […] 

Det blir en social och ekonomisk segregation som gör att man reser andra typer av murar 

runt bostadsområdena vilket skapar ett avstånd." (VLT, 2016-08-09) 

Konfliktperspektivet belyser här en otrygghet i samhället som leder till åtskillnad av fattiga 

och rika. Segregationen grundar sig i klass, och grindsamhällen blir ett tydligt tecken för 

splittringen. Trygghet är centralt i artikeln, men kan enbart nyttjas av de som har råd med ett 

boende bakom murarna vilket skapar splittring. Här framställs de fattiga som förlorarna 

samtidigt som det även kan uppfattas som att det är de fattiga som skapar otrygghet då det är 

de rika som bygger murar för att hålla andra borta. 

4.2 Mänskligt perspektiv 

Perspektivet har tre huvudkategorier och tillsammans har de 8 underkategorier. De som fick 

komma till tals flest gånger var överlägset kategorin Tjänsteman och underkategorin Politiker. 

Därefter var det kategorin Privatperson och underkategorin Vuxna, i samband med 

huvudkategorin Forskare/Expert var det främst Forskare som fick komma till tals. Nedan 

redovisas resultatet med fokus på det som är mest frekvent förekommande. 

4.2.1 Vilka människor får komma till tals i artiklarna? 

Analysen gällande vilka som får komma till tals i artiklarna kring segregation resulterade i tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  
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Vilka människor får komma till tals i artiklarna? 

Huvudkategori Underkategori Ämnesinnehåll 

Forskare/Expert(n=9) 
Forskare (n=7) Statsvetare, Terrorismforskare, Sociologer. 

Expert (n=2) Journalister, Kriminologer, Utredare. 



   
23 

Tjänsteman 

(n=37) 

Politiker (n=24) Kommunfullmäktige, Riksdag, Statsminister. 

Polis (n=6) Kriminalkommissarie, Ungdomspoliser, Polischef. 

Skola (n=5)                           Rektor, Lärare.                

Kommunbyråkrat (n=2)                 Stadsbyggnadsdirektör. 

Privat person 

(n=21) 

Vuxna (n=16) Boende, Invånare, Artister, Församlingsmedlemmar.       

Ungdom (n=5) Råbykillen, Killen på Bäckby, Skolelever.  

Figur 4 Mänskligt perspektiv 

Tjänsteman 

I kategorin återfinns underkategorierna: Polis varav kriminalkommissarier, ungdomspoliser 

och polischefer får komma till tals (n=6), Skola fokuserade på rektorer och lärare (n=5) och 

Kommunbyråkrat i samband med att stadsbyggnadsdirektören intervjuades (n=2). Den mest 

frekventa -Politiker- förekommer i 24 av 73 artiklar, det var både politiker från 

kommunfullmäktige, riksdagen och statsministern som talade om segregation i artiklarna. 

Huvudkategori: Tjänsteman Underkategori: Politiker 

”Debattens första halvlek handlade framför allt om segregation och migration. Isabella 

lövin (sic!) anklagade den förra regeringen för oroligheterna i utsatta förorter. […] Men 

lövin (sic!) stod fast vid sin attack och hävdade att Alliansen "skurit ned på välfärden" med 

skattesänkningar på 140 miljarder. Statsminister Stefan löfven (sic!) (S) betonade att 

"nolltolerans" ska råda mot stenkastning mot blåljuspersona, men även han anklagar 

Alliansen för oroligheterna. -Det är så tramsigt att man tar sig för pannan, säger 

liberalernas Jan Björklund.” (VLT,2o16-05-30) 

De allra flesta uttalanden från politiker var i samband var ofta i samband med debatt, en 

händelse eller ett policyförslag. Majoriteten av gångerna yttrade politikerna sig om hur de 

ville agera gentemot segregation och målade även upp bilder om ett segregerat samhälle i 

behov av deras lösningar. 

”Målet med satsningen är att motverka segregation och öka jämlikheten. Kommunalrådet 

Anders Teljebäck (S) är positiv. [..] Det här är ingen områdesspecifik satsning utan ska 

minska segregationen och öka tryggheten i hela Västerås, säger Anders Teljebäck.” (VLT, 

2018-06-30) 

Samma sak gäller även för kommunfullmäktige, även där yttrar sig politiker ofta i samband 

med händelser eller debatt. Citatet ovan är ett exempel på när en kommunfullmäktigepolitiker 

får komma till tals i samband med en specifik händelse, politikerna är oftast positiva eller 

negativa i sina yttranden gällande händelser och vill förmedla en agenda. 
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4.3 Moraliskt perspektiv  

Perspektivet har 3 kategorier, Jämlikhet, Frihet och Kultur och tillsammans har de 11 

underkategorier. Det moraliska perspektivet förekom främst utifrån huvudkategorin Jämlikhet 

och underkategorin Främlingsfientlighet, dock var det Religiös extremism som var den 

underkategori som förekom flest gånger tillhörande huvudkategorin Frihet. Kultur som 

moraliskt perspektiv förekom främst i samband med Kulturkrock och Svenskkultur. Nedan 

redovisas resultatet med fokus på det som är mest frekvent förekommande. 

4.3.1 Förekommer moraliska begrepp, exempelvis kulturelle eller religiösa? 

Analysen kring moraliska begrepp gällande segregation resulterade i tre huvudkategorier med 

tillhörande underkategorier.  
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Förekommer moraliska begrepp, exempelvis kulturella eller religiösa? 

Huvudkategori Underkategori Ämnesinnehåll 

Jämlikhet 

(n=36) 

Främlingsfientlighet (n=10) Rasism, Nazism, Värderingar. 

Kvinnosyn (n=8) Sexualbrott, Trakasserier, Åtskillnad. 

Religion (n=7) Könsroller, Likvärdighet. 

Skola (n=6) Öppen mötesplats, Isolering, Religion.                     

Områden (n=5) Utanförskap, Sämre möjligheter, Resurser. 

Frihet 

(n=22) 

Religiös extremism (n=13)                             Radikalisering, Förtryck, Rädsla, Rekrytering     

Kriminalitet (n=5) Trakasserier, Rädsla, Skadegörelse. 

Hedersförtryck (n=4)                         Kontroll, Tvång.                

Kultur 

(n=12) 

Kulturkrock (n=5) Värderingar, Traditioner, Beteende.  

Svenskkultur (n=5) Tillhörighet, Kristna värderingar, Demokrati.         

Ungdomskultur (n=2) Polisförakt, Tystnadskultur. 

Figur 5 Moraliskt perspektiv 

Jämlikhet 

I kategorin återfinns underkategorierna: Religion (n=7) var av artiklarna fokuserar på 

könsroller och likvärdighet (n=7), Skola (n=6) med tillskrivelser som öppen mötesplats, 

isolering och religion (n=6). Kvinnoförtryck (n=8) skildrar sexualbrott, trakasserier och 

åtskillnad. Områden (n=5) fokuserade på utanförskap, sämre möjligheter och resurser. Den 

mest frekventa - Främlingsfientlighet - förekommer i 10 av 73 artiklar och handlade om 

rasism, nazism och värderingar. 
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Huvudkategori: Jämlikhet Underkategori: Främlingsfientlighet 

” Hon blev mörkrädd av alla negativa åsikter om flyktingboendet i Barkarö. […] Jag läste 

i den här gruppen och såg att det var väldigt negativ stämning, nästan rasistisk ton ibland. 

Det får inte bli vi mot dem. […] Hon funderar mycket på frågor om feminism och 

främlingsfientlighet. - Jag tycker att de hör ihop. Det handlar om människors lika värde 

och jämställdhet.  […] Segregation kan aldrig vara bra. Vi måste ge chansen till den som 

behöver den.” (VLT, 2016-06-07) 

Artikeln tar upp flera moraliska begrepp, rasism, främlingsfientlighet och feminism som alla 

kopplas till jämställdhet. Sådana moraliska budskap finns i flera artiklar, även från politiker 

och krönikörer som är oroliga över den främlingsfientliga inställningen. Artiklarnas budskap 

grundar sig ofta i att samhällets värderingar måste utgå ifrån allas lika värde och inte låta 

främlingsfientlighet växa. Segregation framställs som att det försvagar jämlikheten i 

samhället och tvärtom förstärka främlingsfientligheten.  

4.4 Ekonomiskt perspektiv 

Perspektivet har tre kategorier, Bidrag/Stöd, Statsbudget och Fattigdom och tillsammans har 

de 10 underkategorier. Bidrag/stöd var den kategori som var den vanligast förekommande 

med underkategorin Utsatta kommuner. Därefter kom underkategorin Individers ekonomi från 

huvudkategorin Ekonomi och sedan Statsbudget med underkategorin Kostnader. Nedan 

redovisas resultatet med fokus på det som är mest frekvent förekommande. 

4.4.1 Presenteras segregering i ekonomiska termer? 

Analysen gällande hur segregation presenteras i ekonomiska termer resulterade i tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  
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Presenteras segregering i ekonomiska termer? 

Huvudkategori Underkategori Ämnesinnehåll 

Bidrag/Stöd 

(n=14) 

Utsatta kommuner (n=9) Projekt, Åtgärder, Satsningar. 

Utsatta skolor (n=2) Resurser. 

Socialbidrag (n=2)                   Nordanby äng, Socioekonomiskt utsatt. 

Terrorism (n=1)                  Ökade resurser. 

Stadsbudget 

(n=6) 

Kostnader (n=3)                             Migration, Bidrag, Skadegörelse. 

Välfärdsvinster (n=2)           Friskolor. 

Nedskärningar (n=1)                                 Budget.                 
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Ekonomi 

(n=9) 

Individers ekonomi(n=5) Socialbidrag, Resurssvaga. 

Bilbränder(n=2)                          Kostnader, försäkringsbolag.               

Områden (n=2) Hög arbetslöshet, Dålig samhällsservice. 

Figur 6 Ekonomiskt perspektiv 

Bidrag/Stöd 

I kategorin återfinns underkategorierna: Utsatta skolor (n=2) var av artiklarna fokuserar på 

resurser, Socialbidrag (n=2) där det främst handlade om Nordanby äng och socioekonomiskt 

utsatta. Terrorism (n=1) handlade främst om ökade resurser till brottsbekämpning och den 

mest frekventa –Utsatta kommuner- förekommer i 9 av 73 artiklar. Innehållet hade ett 

ekonomiskt perspektiv utifrån projekt, åtgärder och satsningar. 

Huvudkategori: Bidrag/Stöd Underkategori: Utsatta områden/kommuner 

”Under en tioårsperiod ska regeringen satsa 2,2 miljarder kronor årligen. Pengarna ska 

delas ut till "utsatta kommuner”. […] Mitt råd till politiker och tjänstemän är att en gång 

för alla släppa tanken på att "förortsmiljarder" och integrationsprojekt ska trolla fram 

integration. […] Lägg i stället pengarna på klassisk politik, såsom fungerande 

kollektivtrafik och konkreta trygghetsåtgärder. En arbetslös behöver förstås ett arbete, inte 

ett integrationsprojekt. Och se till att pengar inte går till satsningar och diverse föreningar 

som snarare förstärker splittring och segregation.” (2018-06-28) 

Flertalet artiklar handlade om regeringens satsning Delmos och flera av dem var väldigt 

kritiska till satsningarna. De artiklar som var kritiska menade på att projekt har genomförts 

utan resultat och att satsningar kan läggas på vanlig politik istället. Andra artiklar 

presenterade enbart regeringens satsningar som en nyhet utan att lägga någon värdering kring 

det finansiella. 

4.5 Ansvarsperspektiv A 

Perspektivet har två kategorier, Samhället/Staten och Gruppen och tillsammans har de 7 

underkategorier. Samhället/Staten var den kategori som förekom mest, och Partier/Politiken 

den överlägset mest frekventa underkategorin. Gruppen förekom främst i samband med 

underkategorin Invandrare. Nedan redovisas resultatet med fokus på det som är mest frekvent 

förekommande. 

4.5.1 Vem gestaltas som ansvarig för segregationen? 

Analysen gällande vem som anses vara ansvarig för segregation resulterade i två 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  
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Vem gestaltas som ansvarig för segregationen? 

Huvudkategori Underkategori Ämnesinnehåll 

Samhället/Staten (n=49) 

Partier/Politiken (n=39) Regeringen, Policys, Lagar, 

Insitutioner/Företag (n=10)      Byggnadsföretag, Hyresvärdar. 

Gruppen 

(n=20) 

Invandrare (n=8) Kultur, Skillnader, Seder. 

Klassklyftor (n=5)                    Fattiga och rika, Grindsamhällen. 

Främlingsfientliga (n=4)         Rasism, Grupperingar. 

Imamer (n=2)                        Fördöma, Församlingsmedlemmar. 

Ungdomar (n=1)                     Kriminalitet. 

Figur 7 Ansvarsperspektiv A 

Samhället/Staten 

I kategorin återfinns underkategorierna: Institutioner/Företag (n=10) var av artiklarna 

fokuserar på byggnadsföretag och hyresvärdar, och den mest frekventa – Partier/politiken- 

som förekommer i 39 av 73 artiklar. Artiklarna la ansvaret på regeringen, särskilda policys 

och lagar. 

Huvudkategori: Samhället/Staten Underkategori: Partier/politiken 

”Debattens första halvlek handlade framför allt om segregation och migration. Isabella 

lövin (sic!) anklagade den förra regeringen för oroligheterna i utsatta förorter. […] - Vad 

vi ser nu är resultatet av väldigt stora nedskärningar av välfärden och underhållet av våra 

miljonprogram, säger hon. […] Statsminister Stefan löfven (sic!)  (S) betonade att 

"nolltolerans" ska råda mot stenkastning mot blåljuspersonal, men även han anklagar 

Alliansen för oroligheterna.” (VLT, 2016-05-30) 

Kategorin gjorde sig ofta synlig i politikerdebatter och intervjuer, ofta beskyllde de ett annat 

parti för segregationens utfall. Detta tyder dels på att de själva anser att staten har ansvar för 

segregation samtidigt som de beskyllde andra partier/politiker och tog själva avstånd från det. 

Det förekom krönikörer som beskyllde och la ansvaret på staten för hur segregationen har 

utvecklats i Sverige, även privatpersoner och sakkunniga som intervjuades och talade om 

utanförskapet la ansvaret på staten upprepade gånger. 

4.6 Ansvarsperspektiv B 

Den som erhåller ansvaret för ett fenomen har även lösningen på problemet (Iyengar, 1990). 

När det kommer till lösningen för segregationen finns det 4 kategorier, Skola, Stadsplanering, 

Insatser och Individen och tillsammans har de 14 underkategorier. Den mest förekommande 

kategorin var Insatser, och underkategorierna Väktare/Poliser och Hårdare straff. Därefter är 
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kategorin Skola och underkategorin Utbildning, sedan kategorin Individen och Svensk kultur 

och minst frekvent Stadsplanering med underkategorin Detaljplanering. Nedan redovisas 

resultatet med fokus på det som är mest frekvent förekommande. 

4.6.1 Vad anses vara lösningen gällande segregationen? 

Analysen gällande lösningen på segregation resulterade i fyra huvudkategorier med 

tillhörande underkategorier.  
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Vad anses vara lösningen gällande segregationen? 

Huvudkategori Underkategori Ämnesinnehåll 

Skola 

(n=18) 

Utbildning (n=10) Kvalitet, Utbildade lärare, Möjligheter. 

Stoppa religiösa friskolor (n=5)  Jämlikhet, Mötesplats, Religionsfritt.   

Stoppa friskolor (n=3) Jämlikhet, Mötesplats, Mångfald. 

Stadsplanering (n=7) 
Detaljplanering (n=4) Planera staden.            

Bygga fler bostäder (n=3) Bostadsbrist, Bostäder för alla. 

Insatser 

(n=35) 

Väktare/Poliser (n=7) Insatsstyrkor, Ökad närvaro.         

Hårdare straff (n=7) Jourdomstolar, lagändringar, utegångsförbud. 

Migrationspolitik (n=6) Policys, Sysselsättning, 

Brottsförebyggande (n=6) Policys, Kameraövervakning, Hedersförtryck                       

Finansiella lösningar (n=6) Stipendium, Bidrag, Resurser. 

Radikalism/Extremism(n=3) Ökade kunskaper, Hårdare tag.  

Individen (n=7) Svensk kultur (n=5) Assimilering, anpassning, traditioner. 

Öppenhet (n=2) Öppet sinne, välkomna alla. 

Figur 8 Ansvarsperspektiv B 

Insatser 

I kategorin återfinns underkategorierna: Brottsförebyggande (n=6) var av artiklarna fokuserar 

på policys och kameraövervakning, Migrationspolitik (n=6) som handlade om policys och 

sysselsättning. Radikalism/Extremism (n=3) som tog upp ökade kunskaper kring ämnet och 

hårdare tag, Finansiella lösningar (n=6) som belyste stipendium, bidrag och resurser. De två 

mest frekventa – Väktare/Poliser- och -Hårdare Straff- förekommer 7 gånger var av 73 

artiklar. Artiklarna från den förstnämnda underkategorin hade fokus på insatsstyrkor och ökad 

närvaro och den andra på jourdomstolar, lagändringar, utegångsförbud och nödvärn. 
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Huvudkategori: Insatser Underkategori: Väktare/poliser 

”Enligt Elisabeth Unell (M) handlar det både om att få till en kombination av polisiära 

åtgärder och sociala. - Västerås är segregerat och det påverkar så klart utvecklingen. […] 

Vi måste se till att minska utanförskapet och därför intensifierar vi vårt arbete med både 

polisen och socialtjänsten. […] Amanda Agestav (KD) anser att både väktare och 

kameraövervakning kan vara två tänkbara lösningar”. (VLT,2016-09-06) 

Artiklarna som var lösningsfokuserade handlade främst om vad politiker vill åtgärda. Politiker 

från Kommunfullmäktige argumenterar här för polisiära åtgärder och kameraövervakning i 

samband med segregation. Detta signalerar att segregation bidrar till otrygghet när det talas 

om insatser som innefattar åtgärder inom våldsmonopolet. Lösningarna här kan tyckas vara 

förebyggande, väktare som patrullerar och kameraövervakning för att undvika att oroligheter 

uppstår och skapa en trygghetskänsla. 

Huvudkategori: Insatser Underkategori: Hårdare straff 

”De konkreta förslagen handlar om att inrätta en särskild insatsstyrka inom polisen för de 

utsatta områdena. Partiet vill också införa en särskild lag om tillfälligt undantagstillstånd 

och utreda möjligheterna för tillfälliga utegångsförbud nattetid. Det bör också utredas en 

ökad rätt för enskilda att ingripa mot och gripa personer begår brott i samband med 

oroligheter. Möjligheten till nödvärn mot kriminella bör utvidgas, enligt SD. […] När vi är 

ute i områdena och träffar poliser och boende så är det som efterfrågas fler poliser och 

hårdare straff för attacker mot blåljuspersonal, säger han.” (VLT,2016-07-08) 

Även politikerna i riksdagen talar om våldsmonopolet, flera gånger talas de om hårdare straff 

för attacker mot blåljuspersonal. Insatsstyrkor, undantagstillstånd, en utökad rätt för polis att 

gripa individer och nödvärn. Alla lösningar som läggs fram skapar en bild av att segregation 

innebär otrygghet, våldsamheter och oroligheter som ibland måste lösas med våld. 

Lösningarna är inte förebyggande utan handlar om regleringar för polis när det väl sker 

oroligheter så att de kan agera på ett annat sätt och hårdare straff för de som begår brott.  

4.7 Geografisk plats 

Perspektivet har 3 kategorier, Västerås, Internationellt och Sverige och tillsammans har de 11 

underkategorier. Västerås är den kategori som förekommer mest frekvent med underkategorin 

Bäckby. Därefter hamnar kategorin Sverige med underkategorin Malmö/Rosengård och minst 

frekvent kategorin Internationellt med USA. Nedan redovisas resultatet med fokus på det som 

är mest frekvent förekommande. 
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4.7.1 Förekommer geografisk plats i samband med segregation? 

Analysen gällande geografisk plats i samband med segregation resulterade i tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier.  
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Förekommer geografisk plats i samband med segregation? 

Huvudkategori Underkategori Ämnesinnehåll 

Västerås 

(n=45) 

Bäckby (n=15) Bilbränder, Invandrartätt, Segregation 

Råby/Vallby/Pettersberg (n=12) Bilbränder, Invandrartätt,         

Socioekonomiskt utsatt   

Hamre/Talltorp/Rönnby (n=9) Bättre ställda områden, Segregerat  

Övriga (n=9) Barkarö, Skallberget, Skiljebo, Hammarby 

Internationellt (n=6) 

USA (n=4) Slaveri, Rasism.                              

Sydafrika (n=2) Apartheid. 

Sverige 

(n=42) 

Malmö/Rosengård (n=11)     Segregerat, Invandrartätt, klassklyftor. 

Örebro/Vivalla (n=9) Radikalisering, Bilbränder, Segregerat. 

Svenska förorter(n=9) Utsatt, Fattigt, Invandrartätt, Bilbränder.       

Stockholm/Husby/Rinkeby (n=8) Upplopp, Bilbränder, Segregerat.              

Övriga (n=5) Landskrona, Södertälje, Tensta 

Figur 9 Geografisk plats 

Västerås 

I kategorin återfinns underkategorierna: Råby/Vallby/Pettersberg (n=12) var av artiklarna 

fokuserar på bilbränder, invandrartäthet och socioekonomiskt utsatta, Hamre/Talltorp/Rönnby 

(n=9) benämndes som bättre ställda områden och segregerat på annat sätt. Övriga (n=9) var 

de områden som benämndes få gånger som Barkarö, Skallberget, Skiljebo och Hammarby.  

Den mest frekventa – Bäckby- förekommer i 15 av 73 artiklar. Artiklarna hade fokus på 

bilbränder, segregation och invandrartäthet 

Huvudkategori: Västerås Underkategori: Bäckby  

” Manne Gerell, som är kriminolog och har lagt stort fokus på just bilbränder, säger att det brinner 

flest bilar där det är fattigt, segregerat och bor många ungdomar. När det är fattigt är det ofta 

trångbott, och då är ungdomarna mer utomhus. Att tända eld på bilar gör man i grupp, eller för att 

kunna berätta det för en grupp. Och för att det ska fungera måste det finnas en stor grupp ungdomar 

som känner sig utanför […] Råby och Bäckby är områden med ganska lika karaktär. Stor andel 

personer med utländsk bakgrund, en arbetslöshet runt 20 procent, och hög andel personer med 

socialbidrag” (VLT, 2016-10-26) 
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Rapporteringen kring Bäckby bestod främst av problembeskrivningar gällande området. 

Bäckby förekom i samband med bilbränder, fattigdom, arbetslöshet och invandrartäthet. Det 

benämns flera gånger som segregerat och läsaren får en negativ bild av ett område som är 

socioekonomiskt utsatt där skadegörelser i form av bilbränder sker ofta. Artiklarna beskriver 

även ofta att människorna som bor i Bäckby lever i ett utanförskap, som driver de till 

kriminella handlingar som att tända eld på bilar. Detta är inte heller någon positiv tillskrivelse 

av de boende som även tillskrivs att vara socioekonomiskt utsatta. 
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5 DISKUSSION 

Avsnittet avser att diskutera kring undersökningens resultat i förhållande till teori och tidigare 

forskning och även studiens metod och operationalisering. Avslutningsvis ges förslag på 

framtida forskning inom ämnet. 

5.1 Resultatdiskussion  

Resultatet visade att de olika perspektiven mynnade ut i flera olika kategorier och 

underkategorier som många gånger var väldigt jämnt representerade, det förekom förvisso 

några som var dominanta men det var intressant att läsaren ändå får möjlighet att ta del av 

flera olika kategorier av varje perspektiv. Van Gorp (2007) poängterar kulturens viktiga 

inverkan för att perspektiven ska ha effekt på individerna vilket kan tyda på att det inte råder 

konsensus kring segregation i Sverige och därför presenteras segregation i flera skiftningar för 

att kunna nå ut till så många som möjligt. 

Inte helt oväntat var konflikt ett vanligt förekommande perspektiv med tanke på 

segregationens konsekvenser som ojämn resursfördelning (Hort, 1999) vilket även gick att 

urskilja från artiklarna. Konfliktperspektivet förekom i samband med socioekonomisk- och 

etnisksegregation som ofta inträffar samtidigt, intresseväckande att det inte skildrades några 

konflikter utifrån demografisksegregation. 

Likt Gruners (2010) tidigare forskning kunde liknande tendenser urskiljas då underkategorin 

Rasism/Ideologi/Religion förekom näst flera gånger. Gruppering och konflikt utifrån etnicitet 

och kultur tycks därmed vara återkommande vid gestaltning av segregation. Även det 

moraliska perspektivet går att koppla an till Gruner (2010) som nämner stereotyper och 

fördomar vilket även förekommer i underkategorin Främlingsfientlighet, artiklarna 

presenterar en korrelation då främlingsfientlighet ökar när segregationen växer. 

Moraliska beskrivningars frekvens är inte överraskande med tanke på segregationens mörka 

historia (Hort,1999). Moraliska ansatser förekom främst i samband med socioekonomisk- och 

etnisk segregation och kategorin Jämlikhet, vilket är logiskt då segregation förknippas med 

ojämlikhet. När artiklarna framställer att segregation försvagar jämlikhet och frihet i 

samhället blir artikeln mer emotionell, vilket enligt Semetko och Valkenburg (2000) ofta är en 

omedveten gestaltning och värdering som journalisten understryker. 
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Det ekonomiska perspektivet var det minst förekommande av alla, vilket troligen beror på att 

det främst talas om segregation i sociala termer och inte ekonomiska. Ekonomiska 

konsekvenser har ofta värde i nyhetssammanhang och är betydande för läsaren och framställs 

ofta utifrån vinst eller förlust (Semetko & Valkenburg, 2000), vilket tyder på att artiklarna 

som framställer ekonomiska bidrag som bortkastade pengar ger läsaren en bild av en 

förlustaffär av samhällets pengar. 

De misslyckade bidragen kan i sin tur förstås i relation till Ansvarsperspektiv A där 

Samhället/Staten främst hölls ansvariga. Resultat är väntat med tanke på Iyengars (1990) teori 

om att länder med en traditionellt stark välfärdsstat gestaltas som ansvariga av media rörande 

samhällsproblem. Institutionella aktörer har en avgörande roll i segregationsfrågan (Peterson 

& Hjerm, 2008) vilket återgavs upprepande gånger i artiklar tillhörande underkategorin 

partier/politiken. 

Enligt Iyengar (1990) är den ansvarige för ett resultat även orsak av resultatet och är därmed 

den som anses ha befogenhet att lösa problemet. Antagandet speglar även resultatet från 

Ansvarsperspektiv A där Samhället/Staten främst hölls ansvarig och även resultatet gällande 

Ansvarsperspektiv B där Insatser från staten ansågs vara den främsta lösningen. Insatserna 

handlade främst om våldsmonopol och åtgärder vid våldsamma händelser orsakade av 

segregation, inte om själva segregationen i sig. Behovet av akuta lösningar i farliga situationer 

är förståeligt, men avsaknaden av artiklar kring det presumtiva arbetet gällande segregation är 

intresseväckande.  

Att politiker är de som främst får komma till tals går även det att koppla till Ansvarsperspektiv 

A och B. Samhället hålls ansvariga för segregation och lösningen anses vara olika 

samhällsinsatser, vilket kan vara en anledning till att politiker främst komma till tals i ämnet 

då de hålls ansvariga. De var väldigt få episodiska nyhetsgestaltningar med känslomässiga 

avspeglingar, istället var de flesta artiklarna där politikerna uttalade sig var snarare tematiska 

nyhetsgestaltningar där det talades om generella trender (Iyengar,1990). Att politiker talar om 

segregation visar på att problemet är samhälleligt, politiker från både riksdagen och 

kommunfullmäktige gör att segregation föreställs som både ett nationellt och lokalt fenomen.  

Det sista perspektivet och även mest det mest förekommande var som förväntat Geografisk 

plats då segregation främst är förknippat med områden och boende. Då det var artiklar från 

VLT var det inte konstigt att platser i Västerås förekom mest. Rapporteringen kring Bäckby 

var mest frekvent och bestod främst av problembeskrivningar, invandrartätt, socioekonomiskt 
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utsatt och bilbränder som enligt Gruner (2010) kan öka stigmatiseringen av området och 

människorna som bor när bilden reproduceras av media. Det var intressant att andra områden 

i Sverige som Rinkeby eller Rosengård beskrevs i relation till Bäckby som ett värre exempel, 

vilket kan tolkas som att de områdena redan har blivit ökända exempel i media som skapat ett 

narrativ kring områdena. 

Undersökningen väcker funderingar kring huruvida rapporteringen om segregation hjälper 

eller stjälper områden som Bäckby och den problematik som det rapporteras om. Medias 

rapportering kan antingen belysa ett problem som kanske annars skulle hamnat i skymundan, 

och ökat fokus kan innebära mer hjälp och resurser. Det kan även missgynna områdena som 

tillskrivs vara segregerade och blir än mer stigmatiserade, den negativa stämpeln som media 

konstruerat kan göra det svårt att locka människor och företag till området som skulle kunna 

bidra positivt.  

Under studiens gång förekom segregation väldigt ofta i samband med en händelse som 

exempelvis bilbränder, stenkastning eller nybyggnation. Det vore därför intressant att vid en 

ny studie addera ännu ett perspektiv, Händelse. Perspektivet skulle då kunna kartlägga hur 

ofta det rapporteras kring segregation när det är något speciellt som har hänt och även vilken 

typ av händelse. Det som författaren främst la märke till i denna undersökning var negativa 

händelser som bilbränder och våldsamheter men det vore även intressant att se om det 

framställs i samband med några positiva händelser. 

5.2 Metoddiskussion  

Forskningsfrågan formuleras och problematiseras på den teoretiska nivån medan 

genomförandet av undersökningen sker på en operationell nivå. Detta blir därmed en fråga 

huruvida översättningen mellan teori och praktik fungerar, undersöker vi det som vi påstår att 

vi ska undersöka på den teoretiska nivån, är validiteten god? (Esaiasson m.fl., s.58–59) 

Valet av tidning, antal artiklar och år kan diskuteras då avgränsningen eventuellt kan påverka 

resultatet. I detta fall undersöktes enbart en lokal tidning och gestaltningen av perspektiven 

kan säkerligen variera från tidning till tidning men i detta fall var det just fallet Västerås och 

VLT som var av intresse så därför valdes enbart en tidning. Antalet artiklar som studeras hade 

kunnat vara fler för att få in mer empiriskt material och kunna se hur segregation gestaltats 

under en längre period men då författaren var intresserad av enbart undersöka de närmsta åren 

så utgick studien från 2016–2018. 
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Eftersom undersökningen bygger på tolkning så kan inte författarens subjektiva tolkning av 

materialet i undersökningen undgås. Om en annan person väljer att göra samma studie är det 

möjligt att en annan tolkning av materialet kan ske då individers tolkningar är olika, men med 

hjälp av en analysram och en deduktiv metod så har studien tillämpat ett objektivt 

tillvägagångssätt som gör det möjligt att i den mån det går undvika subjektiva tolkningar. 

Vid tolkningen av materialet upptäcktes det att analysramen inte var tillräckligt utvecklat när 

det kom till ansvarsperspektivet. Det behövde delas upp i två kategorier, A och B på grund av 

att det under läsningens gång upptäcktes att en del av perspektivet handlade enbart om ansvar 

och den andra perspektivet handlade om ansvar och lösning. I efterhand hade analysverktyget 

kunnat utvecklats med flera frågor till varje perspektiv för att skapa en mer precis bild av vad 

som ska tillhöra varje perspektiv. Vissa gånger var det väldigt lätt att tolka materialet och 

koda till lämpligt perspektiv medan det andra gånger var mer svårtolkat.  

Som tidigare nämnts förekom segregation många gånger i samband med en händelse och om 

studien hade haft ett induktivt förhållningssätt hade det noterats som ett perspektiv. Kanske 

hade det ekonomiska perspektivet inte noterats då det förekom i så låg frekvens jämfört med 

de andra perspektiven. Resultatet visar på att en deduktiv metod ibland går miste om 

intressanta aspekter då metoden inte är lika öppen till materialet, men i denna studie var den 

deduktiva metoden relevant då studiens syfte var att se hur de vanligaste gestaltningarna i 

nyheterna enligt tidigare forskning belyste segregation. 

5.3 Framtida forskning 

Under studiens gång uppstod flera reflektioner som vore intressanta att bygga vidare på kring 

studiens ämne. I uppsatsen exkluderades bilder då det var texten som var det centrala, men då 

bilder många gånger är en del av artiklarna så är de därmed även en del av gestaltningen. Det 

vore därför intressant att vid en liknande studie även inkludera bilder och se vad som 

föreställs och koppla det till textens innehåll. Att se vilka bilder som främst förekommer när 

det rapporteras om segregation vore intressant att forska vidare kring och se om det speglar 

textens innehåll.  

Det vore även intressant att utveckla denna studie och tillämpa en komparativ metod. Dels 

vore det intressant att jämföra hur segregation framställs i media idag med hur det 

framställdes för exempelvis 20 år sen och se om det finns någon skillnad i frekvens men även 

se vilka kategorier och underkategorier som tillräknas perspektiven. 
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SLUTSATSER 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur segregation gestaltas i lokal media för att se vilka 

perspektiv som främst belystes. Artiklar från den lokala tidningen VLT analyserades mellan 

åren 2016–2018 enligt följande frågeställning:  

 

• Vilka perspektiv och nyanser är det som främst lyfts fram när segregation belyses i 

lokal media? 

 

Undersökningen visar att samtliga perspektiv synliggörs på ungefär samma frekvensnivå med 

undantag för det som förekom flest och minst gånger. Perspektiven har dessutom flera olika 

kategorier och underkategorier, vilket tyder på att läsaren får en någorlunda varierad syn på 

segregation. Ur studiens kvantitativa resultat går det att urskilja att perspektivet Geografisk 

plats är överlägset mest förekommande följt av Konfliktperspektivet.  

Boendesegregationen och områdesfokuseringen i tidigare forskning bekräftas i och med 

perspektivet Geografisk plats förekomst med huvudkategorin Västerås och underkategorin 

Bäckby. Tillskrivelserna var främst av negativ karaktär och kan tydas enligt tidigare forskning 

som stereotypisk rapportering av problematiska områden som kan öka stigmatiseringen och få 

negativa följder för människorna som bor där.  

Denna studie bidrog med en intressant upptäckt då segregation som tidigare nämnt är 

relationellt, men media tycks främst enbart framställa en del av segregation och utelämna den 

andra. Det tyder på att hela bilden av verklighetens segregation inte rapporteras till läsarna, 

VLT tycks enbart välja att presentera en utvald del av den verkligheten. Bäckby blir i och 

med det segregationens ansikte utåt med tillskrivningar som invandrartäthet och 

socioekonomiskt utsatt. De välbärgade områdena som är lika segregerade sett till boende 

förekommer inte alls i samma utsträckning i artiklarna. Särskilt intressant är resultatet då 

tidigare forskning tyder på att det är majoritetsbefolkningens undvikande av vissa områden 

som leder till segregation, det vill säga själva orsaken bakom boendesegregation. 

Ansvarsperspektiv A & B, Moraliskt perspektiv, och Mänskligt perspektiv förekom på ungefär 

samma relativt höga frekvens vilket tyder på att även dessa perspektiv är relevanta i detta 

sammanhang. Ekonomiskt perspektiv var vanligt förekommande i tidigare studier av 

gestaltningar i nyhetssammanhang, vilket inte stämmer överrens med resultatet i denna 

undersökning då det ekonomiska perspektivet hade markant lägst frekvens.  
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Det går även att tyda ett eventuellt intressant orsakssamband i resultatet från perspektiven 

utifrån de främst förekommande kategorierna. Exempelvis: Samhället och Partier/Politiken 

hölls främst ansvariga för segregationen (Ansvarsperspektiv A), vilket i sin tur förklarar att 

lösningen baserades på statliga insatser (Ansvarsperspektiv B). Likaså klargörs de statligt 

finansiella bidragen (Ekonomiskt perspektiv) som även kan kopplas till att det är politikerna 

som främst får komma till tals gällande segregation (Mänskligt perspektiv). Överlag visar 

resultatet att den gemensamma nämnaren för perspektiven är staten och samhällets centrala 

position gällande segregation i Sverige. 

En framtydande del av analysen var upptäckten av ett förslagsvis nytt perspektiv för framtida 

studier av media och segregation. Perspektivet skildrade segregation utifrån Händelser som 

författaren upprepande gånger la märke till. Segregation förekom ofta i samband med en 

specifik händelse som exempelvis våldsamheter, bilbränder eller nybyggnation. Om 

perspektivet hade varit en del av denna studie hade säkerligen fler händelser noterats. 

Avslutningsvis vill författaren betona medias centrala roll i det demokratiska samhället och 

makten att kunna belysa särskilda samhällsfenomen, vilket gör det angeläget att undersöka 

rapporteringen kring segregation. Då nyhetsrapportering allmänt förknippas med en 

gestaltning av verkligheten är det viktigt att massmedia tas på allvar då vi ofta inte reflekterar 

över narrativen som skapas och definitioner som tillskrivs utifrån publiceringar. 

Fortsättningsvis kan studier som uppmärksammar medias rapportering skapa ytterligare 

kännedom om hur medierna konstruerar bilder av samhällsfenomen. 
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