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Sammandrag  
 

Forskningen av massmedia och dess inflytande i samhället blir allt mer ett omtalat ämne. Inte 

minst handlar rapporteringar om kriminalitet som orsakas av framförallt unga människor. 

Denna uppsats är ämnad att undersöka huruvida ungdomar bosatta i socialt utsatta områden 

framställs i medier samt problematisera den bilden. Detta görs genom att föra fram 

ungdomarnas egna synpunkter för att vidare undersöka om bilden stämmer överens med deras. 

Syftet blir därmed att problematisera hur ungdomar i socialt utsatta område beskrivs i medier 

och sedan vad de anser om tillskrivningen av dem. Uppsatsen avser därav att dels besvara frågan 

hur ungdomar framställs i dagstidningen VLT, men även vad ungdomarna själva anser om den 

framställda bilden? 

 

Uppsatserna teoretiska utgångspunkter kännetecknas av Urbans (2018) grannskapseffekter 

samt de mediala teorierna gestaltningsteorin samt dagordningsteorin. Under uppsatsens gång 

har det använts en kombination av undersökningsmetoder utifrån en kvalitativ metod. Det 

empiriska materialet består av en innehållsanalys som ska redovisa den mediala bilden, samt 

en enkätundersökning som för fram ungdomarnas egna ord. 

  

Resultatet visar att ungdomarna delvis håller med om bilden som framställs av dem. 

Ungdomarna upplever att mediabevakningen endast har fokuserat på att måla upp ett område 

fullt av kriminalitet. För att sätta ord på ungdomarnas känslor och ord har en analys genomförts 

med hjälp av det teoretiska ramverket. Ungdomarnas och medias bild av miljön, den etniska 

mångfalden samt karriär och framtidsdrömmar har analyserats och genom denna analys har en 

viss bild trätt fram.  

 

Ungdomarna känner en framtidstro samt har tydligt planerat sin framtida karriärval och 

upplever sitt område som tryggt och bekvämt, medan media ger en bild av ett område fullt av 

kriminalitet som ungdomarna inte känner igen sig i. Hur det kan ha blivit så kan förklaras 

genom de olika teorierna. Det har dock visat sig att delar av ungdomarnas svar inte riktigt följer 

de teorier som Urban har gällande förutsättningar att kunna erhålla välbetalda och meningsfulla 

jobb, när man kommer från ett område med låg status. Urban menar att lågstatusområden 

minskar förutsättningarna för människor att kunna utvecklas, och att man då i stället fastnar och 

blir som där man bor. I undersökningen förs ett resonemang om det, samt det faktum att media 

också kan skapa och förstora detta faktum, som en slags stigmatisering. 
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1. Inledning  

Detta avsnitt är ämnad att ge läsaren en introduktion om studiens ämne där relevanta 

definitioner samt bakgrund presenteras. Vidare presenteras studiens frågeställning och 

problemformulering och slutligen vad syftet med studien är. 

 

1.1 Introduktion 

Framställningen av massmedia och dess inflytande i samhället blir allt mer ett omtalat ämne 

med tidens gång. Forskningen om huruvida mediernas funktioner och dess möjligheter ökar 

och medielandskapet förändras i rask takt (Rapport, Utbildningsdepartementet). Denna studie 

är ämnad att besvara frågan hur ungdomar i utsatta områden framställs av massmedier för att 

vidare undersöka empiriskt om ungdomarnas idéer kring det stämmer med den bild som 

framställs av massmedian. Därmed är avsikten med studien att inventera ett antal unga 

personers tankar och åsikter kring specifikt utvalda frågor som berör det område de är bosatta 

i. 

I dagsläget är det inte sällan som det sker medier rapporteringar kring utsatta områden. Vi har 

bland annat kunnat läsa om vandalisering och kriminalitet som orsakas av framförallt unga 

personer i utsatta områden. Denna undersökning kommer att analysera innehållet i ett antal 

tidningsartiklar framtaget från VLT (Vestmanlands Läns Tidning). Ett särskilt fokus kommer 

att ligga på en serie om stadsdelen Bäckby, som även klassas som ett utsatt område (Expressen, 

2019), där nio stycken artiklar presenteras och behandlar situationen i Bäckby och dess 

orsaksfaktorer till varför området klassas som socialt utsatt (VLT, 2019). 

Det centrala i denna studie blir därmed att, genom ett kvalitativt empiriskt inslag, undersöka 

dels hur intressegruppen, unga personer, i utsatta områden framställs i massmedier, och sedan 

vad de anser om den bilden.  Stämmer bilden överens med vad ungdomarna anser? 

Ungdomarna kommer att medverka i en enkätstudie där de besvarar relevanta frågor till 

undersökningen. Då enkätundersökningen inte är tillräckligt bred och saknar utförligare svar är 

jag medveten om att man inte kan dra generella slutsatser om ungdomarnas attityder i de valda 

frågorna. Studien är dock ämnad att vara explorativ och har avsikten att utveckla/inspirera nya 

frågeställningar vad gäller framtida forskning. 

1.2 Avgränsningar  

I denna studie kommer jag att avgränsa mig till ungdomar som är under 18 år med den enkla 

anledningen att dessa inte anses ur lagstiftningssynpunkt. Anledningen till detta är att denna 
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urvalsgrupp inte räknats med i forskningen rent statistiskt gällande olika sakfrågor, i och med 

att de saknar rösträtt. Självfallet råder det medvetenhet om att det finns flertalet möjligheter för 

icke myndiga personer att föra fram sina åsikter genom exempelvis politiska ungdomsförbund 

och liknande. Därför är det av tonvikt nämnbart att denna studie riktar sig mot unga personer 

som är bosatta i socialt utsatta områden, och saknar medvetandet och förtroende att kunna yttra 

sig och få sin röst hörd. Samtliga respondenter har etnisk bakgrund och är bosatta i stadsdelen 

Råby i Västerås kommun. Dessa ungdomar kan därmed klassas som en marginaliserad grupp. 

1.3 Problemformulering och frågeställning  

Problematiseringen i denna studie har sin utgångspunkt i det faktum att ungdomar oftast inte 

kommer till tals gällande deras egna beteende beskrivet i olika medier. Det leder till det faktum 

att de kan uppfattas på ett negativt sätt utifrån de mediala rapporteringarna. Med andra ord är 

det inte sällan som unga exkluderas från mediala sammanhang vilket gör det fullt möjligt att 

betrakta dem som en icke representativ grupp. Råby som stadsdel är ett fragmenterat område 

där dess befolkning utgörs av en majoritet av utländska personer (se figur 1).  Uppsatsens 

ändamål är därmed att undersöka om verkligheten motsvarar det som rapporteras via 

massmedier. 

Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar: 

-  Hur framställs ungdomar i dagstidningen VLT? 

-  Vad anser ungdomarna själva om den bilden? 

1.4 Syfte och mål  

Syftet med denna studie är att problematisera hur ett socialt utsatt område som Råby beskrivs i 

media och i forskningen. Vidare kommer studien att kretsa kring ungdomarnas egna uppfattning 

och synpunkter gällande hur de beskrivs i massmedier. Tanken med detta präglas av det faktum 

att ungdomar under 18 saknar innehavet av ett aktivt/socialt medborgarskap och har därmed 

inte möjligheten att medvetet ifrågasätta den omtalade bilden och få sitt ifrågasättande 

hörstammat. Studiens mål i korta drag är att förmedla den rådande bilden om ungdomar i socialt 

utsatta områden där avsikten är att undersöka om bilden uppfattas vara sann eller orättvis. Vad 

säger själva ungdomarna om det som lyfts fram om dem? 
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1.5 Begreppsapparat  

Detta avsnitt är ämnad att beskriva innebörden av centrala begrepp för läsarens underlättnad 

vad gäller förståelsen.  

1.5.1 Ungdom 

Unga, ur ett svenskt perspektiv, är en heterogen grupp där dess gemensamma nämnare är åldern. 

Inom den svenska ungdomspolitiken anses åldersgruppen vara mellan 13-25 år. Dock kan andra 

åldersgruppen också beröras, detta har sin utgångspunkt av det faktum av de olika orden som 

beskriver ungdomstiden. Dessa ord kännetecknas av barn, ungdom, ung med mera. I Sverige 

uppskattas det finnas fler än en och en halv unga människor som befinner sig mellan åldrarna 

13 och 25 år. 

  

Beteckningen livsfas är också något som anses vara av relevans gällande begreppet ungdom. 

Det man menar med livsfas är den tidsperiod som varar mellan barndomen och vuxenlivet. 

Även social kategori är en central betäckning där man menar att ungdomsgruppen har 

gemensamma behov, intressen och kännetecken (Ungdomsstyrelsen, 2010).  

1.5.2 Marginalisering 

Enligt Eriksson (1999) beskrivs begreppet marginalisering som en bärbesläktad term med 

exkludering och utanförskap  

1.5.3 Diskurser 

I vardagligt tal är innebörden av ordet diskurs samtal och dryftning. Enligt 

Nationalencyklopedin (2019) kan ordet betäcka en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor 

och begrepp. Det kan exempelvis vara den vetenskapliga, den religiösa eller den moraliska 

diskursen. Ordet diskurs kan förstås som ett bestämt sätt att tala och förstå världen. Med bestämt 

menas inte på ett sådant sätt att det regleras juridiskt, utan snarare handlar det om ett sådant sätt 

som justeras genom sociala samspelet. Bryman (2018) menar således att diskurser hjälper en 

att sätta gränser för sådant som kan tänkas och sägas. Vilka som reglerar dessa diskurser och 

på vilket sätt de gör det har att göra med att de ojämlika maktdimensionerna påverkar vilka 

samtal och verklighetsuppfattningar som görs möjliga och sanna (Thurén, 2019). 
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1.5.4 Utländsk bakgrund 

Med utländsk bakgrund åläggs personer som är utrikesfödda eller födda i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands (Västerås Stads protokoll, 2019).  

2. Bakgrund  

Nedan redogörs relevant information som används som underlag till uppsatsens ämne. Det 

kommer att inledas med områdeskännedom och sedan hur polismyndigheten definierar utsatta 

områden. 

2.1 Områdesfakta  

Råby är ett bostadsområde som ligger i västra Västerås. Under år 2017 uppskattades invånare 

vara närmare 6442 stycken, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Det var i mitten på 60-talet 

som Råby genomgick en omfattande förvanlig från landsbygd till bostadsområde, detta i 

samband med miljonprogramsåren (P4 Västmanland, 2015).Av invånarna har 3653 annan 

etnicitet än svensk och utgör en andel på 57 % av hela befolkningen. Bland befolkningen 

förvärvsarbetar cirka 65 %. Om man jämför med genomsnittet i Västerås visar andelen vara 

längre då den är cirka 76 % (Västerås stad, 2017). Som mest är det personer mellan 35 till 54 

år som bor i Råby där andelen utgörs av 24 procent med utländsk bakgrund. Befolkningens 

utbildningsnivå utgörs av totalt 5991 personer mellan 10 till 64 år. Andelen som genomgår 

gymnasial utbildning är 38 % och eftergymnasial nivå 19 % (Västerås stad, 2017).  

Figur 1 

 

Källa: Västerås stad: Konsultcenter, statistik över bostadsbestånd och bostadsbyggande 
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Nedanstående figur är ämnad att redovisas i syfte att visa hur fragmenterat det är i området.  

Figur 2  

 

Statistiken är hämtad från Västerås Stad (2019). 

 

2.2 Råby som utsatt område  

Inte sällan hör man att Råby är ett typiskt låginkomstområde. Stadsdelen har dock inte fått 

benämningen och statusen som utsatt område än men ligger nära med det faktum att det är ett 

låginkomstområde vilket gör att det betraktas som ett riskområde, något som rapporteras via 

Sveriges Television (2019) utifrån polisens bedömningar. Dessutom förekommer Rådby i hög 

utsträckning i brottsstatistiken vilket också gör att det går att betrakta området som utsatt 

(Brottsplatskartan, 2019). 

Polismyndigheten (2015) definierar begreppet utsatt som ett geografiskt avgränsat område som 

kännetecknas av en låg socioekonomisk status där kriminella har en påverkan på 

lokalsamhället. I Råby och liknande bostadsområden råder det flera riskfaktorer som kan orsaka 

en bristande framtidstro som till exempel arbetslöshet, ohälsa samt misslyckad skolgång. Dessa 

riskfaktorer kan också bestå i sådana faktorer som anses strukturella som bostadsområdets 

fysiska miljö samt upplevda oroligheter bland etniska grupper. I rapporten uppger polisen även 

att det finns en stor riskgrupp med unga personer som lätt påverkas av normbrytande beteenden, 

ett stort antal kriminella aktörer och en genomsnittlig lägre kollektiv förmåga. Effekterna av 

detta leder slutligen till en kriminalitetsprocess som kan komma att få så stort genomslag att ett 

helt bostadsområde påverkas. 

Irak Syrien Finland Somalia
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Enligt polisens bedömning är försäljningen och distributionen av narkotika, den verksamhet 

som anses mest problematisk. Detta eftersom handeln med narkotika stärker de kriminella 

nätverken där revirbeteenden lätt kan uppstå vilket i sin tur orsakar konflikter mellan olika 

nätverk som inte sällan blir våldsamma. 

Om utvecklingen i Råby förblir mer negativ kan stadsdelen komma att förknippas som ett så 

kallat ”särskilt utsatt område”. Denna beteckning definieras i artikeln som en allmän 

obenägenhet att delta i rättsprocessen. Det kan också skapas systematiska hot och 

våldshandlingar mot vittnen, målsägare samt anmälare i området det gäller. När det uppstår 

sådana situationer i området leder det till att det nästintill blir omöjligt för polisen att kunna 

fullfölja sitt uppdrag vilket resulterar att det krävs regelmässig anpassning av arbetssätt 

alternativt utrustning. Ett särskilt utsatt område omfattar även när personer exempelvis reser 

iväg för att delta i strid i områden där det råder konflikter. Särskilt utsatta områden kännetecknas 

också av när det råder hög koncentration av kriminella samt när det finns parallella 

samhällsstrukturer. Polisen påpekar i rapporten ”Utsatta områden, sociala risker, kollektiv 

förmåga och oönskade händelser” (2015) att en ytterligare försvårande uppgift är när det ligger 

andra utsatta områden nära områden som har statusen ”särskilt utsatta”. Detta kan möjliggöra 

att det sker samverkan mellan kriminella personer och nätverk inom områdena. 

2.3 Miljonprogram  

Detta avsnitt beskriver kort hur och varför miljonprogrammet kom till och har sin relevans i 

denna studie då Råby kan betraktas som ett socioekonomiskt utsatt område. Sådana områden 

kom till under så kallade miljonprogrammet (Ericsson et al. 2002). 

Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar i det svenska samhället. 

Urbaniserings- och globaliseringsprocesser som exempelvis flyktingmigration har bland annat 

resulterat i ökad förflyttning till storstäderna. Idag lever cirka tre miljoner av befolkningen i 

Sverige kring de tre största städerna: Stockholm, Göteborg och Malmö. I storstadsområdena 

bor en större andel invånare med utländsk bakgrund än i övriga Sverige. Flera bostadsområden 

i storstadsregionerna har pekats ut som socioekonomiskt utsatta och de flesta skapades under 

det så kallade miljonprogrammet (Ericsson et al, 2002).  

Miljonprogrammet är den satsning där en miljon bostäder byggdes under loppet av 10 år i syfte 

att motverka bostadsbristen som kvarstod efter andra världskriget. Beslutet fattades av 

regeringen som ansåg att ett långsiktigt program, som skulle sträcka sig över tio år i syfte att 
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bygga en miljon bostäder mellan 1965-1974, ansågs som en lösning till bostadsbristen. Beslutet 

resulterade i en position som antogs av riksdagen år 1965. Programmet betraktas som den 

högsta byggtanken per capita i världen. 

För att kunna nå målet om byggandet av en miljon bostäder krävdes att byggande 

rationaliserade och industrialiserades. Industrialiseringen kom att få en snabb effekt och 

byggandet ab bostäderna gick betydligt fortare samtidigt som byggnadskostnaderna pressades 

ned (Ericsson, 2002). 

2.3.1 Social segregation som effekt av miljonprogrammet 

I slutet av 1960-talet började kritik ta fart mot miljonprogrammet. Områden som skärholmen 

utanför Stockholm och Hammarkullen utanför Göteborg började kritiseras i medier när de 

första husen var klara för inflyttning. Kritiken riktades i allmänhet mot programmets 

storskalighet och sterila miljö. Ambitionerna att bygga bort bostadsbristen gav upphov till ett 

produktionsanpassat byggande där hyresgästerna inte kunde påverka sitt boende. Med tiden 

insåg allt fler invånare att de inte längre vill bo i miljonprogrammets lägenheter. Tendenserna 

till social segregation började ta form, trots programmets avsikt som är att bygga för alla. 

Hyresgästerna som hade bra ekonomiska förutsättningarna kunde lämna 

miljonprogramområden utan större svårigheter för att skaffa sig egna hem. En ekonomisk-

social segregation kom emellertid att visas spår av och segregationen förstärktes av de villkoren 

för egnahem (Allmännyttan, 2015). 

3. Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning  

Detta kapitel syftar till att ge undersökningen en teoretisk utgångspunkt. Det ger 

undersökningen en teoretisk ram och i denna ram har olika teman målats upp med hjälp av 

relevanta teoretiker. Det består av mer statsvetenskapliga teorier vilka Urban (2018) står 

bakom, med teorier om grannskapseffekter bland annat. Dessa teorier har även använts för att 

formulera enkätfrågor, samt att strukturera upp resultatkapitlet tematiskt. Vidare innehåller 

kapitlet teoretiska utgångspunkter ur ett media perspektiv, vilket har varit användbart för att 

förklara den känsla som ungdomar uttryckt gällande hur media framställer deras bostadsområde 

och invånarna. Strömbäck (2004) har utvecklat dagordningsteorin och gestaltningsteorin, vilka 

beskriver hur media styr vad som tas upp i media, men även “hjälper” allmänheten i sin vardag 

att bredda sin egen bevakning av det som händer i samhället 
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3.1 Grannskapseffekter  

Urban (2018) menar att grannskapet är något centralt vad gäller samhällets integration. 

Grannskapseffekter definieras som ett resultat av boendesegregationens samhällsinriktade 

effekter och påföljd. Man menar att personer inom samma grannskap har en tendens att 

påverkas av varandra samt den miljö de lever i. (Urban 2018, s. 93). 

De effekter som Urban fokuserar på är de lokala sociala relationerna, det vill säga kontakter 

med grannarna. Grannskapseffekterna som hon syftar på avser att individer som bor i ett särskilt 

bostadsområde blir påverkade av varandra som grannar. Det centrala gällande 

grannskapseffekter är den sociala miljön i bostadsområdet som kan innefatta de sociala 

relationerna i bostadsområdet, kontakten med grannarna eller en lokalt utvecklad kultur. 

(Urban, 2018, s. 93). 

Nedanstående punkter omfattar några grannskapseffekter som Urban (2018) tar upp 

1)   Lokala sociala miljön 

2)   Etnisk koncentrering och fragmentering 

3)   Arbetsplatser och utbildning (på övriga ställen i uppsatsen kommer detta omskrivas till 

karriär och framtidstro, då det speglar de enkätsvar som givits) 

3.1.1 Lokala sociala miljön  

Urban lyfter upp tidigare hypoteser gällande lokala sociala miljöns effekter där hon påpekar att 

de sociala nätverken fungerar på olika sätt i olika bostadsområden. Detta medför att invånare 

får olika tillgång till viktiga sociala resurser beroende på var de är bosatta. Lokal 

sammanhållning anses vara centralt och viktig för att öka känslan av tillit samt social kontroll. 

Något som leder till att barn kan växa upp i en trygg miljö, och att möjligheten för vuxna att 

delta i demokratiska diskussioner råder, om man känner tillhörighet samt har inflytande. 

Förespråken för detta perspektiv är statsvetaren Robert Putman och enligt detta perspektiv kan 

diversifiering i bostadsområdet göra det svårare för möjligheten till utveckling av socialt 

kapital. (Urban, 2018, s. 93).  

Även boendesegregation kan resultera i att chansen att möta någon som inte tillhör samma 

sociala klass eller annan etnisk tillhörighet minskar, vilket särskilt gäller barn och unga. Uran 

tar upp en annan aspekt vad gäller betydelsen av den sociala miljön där hon påpekar att 

tillgången till sociala nätverk är betydelsefulla för att kunna få information om lediga arbeten 
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och företagsmöjligheter, men också för att kunna påverka boendenas sociala koder och att det 

kan utvecklas lokala kulturer.  (Urban, 2018, s. 93-94). 

Även boendesegregation kan resultera i att chansen att möta någon som inte tillhör samma 

sociala klass eller annan etnisk tillhörighet minskar, vilket särskilt gäller barn och unga. Uran 

tar upp en annan aspekt vad gäller betydelsen av den sociala miljön där hon påpekar att 

tillgången till sociala nätverk är betydelsefulla för att kunna få information om lediga arbeten 

och företagsmöjligheter, men också för att kunna påverka boendenas sociala koder och att det 

kan utvecklas lokala kulturer.  (Urban, 2018, s. 93-94). 

3.1.2 Etnisk diversitet  

Vidare tar Urban upp effekter som handlar om koncentration av utrikesfödda och vad det 

förväntas leda till. Det finns positiva förväntningar som handlar om att kluster av personer ska 

få tillgång till etniskt kapital när de ingår i samma etniska nätverk. Med andra ord att de kan 

hjälpa varandra med information om tex hur olika system fungerar för nyanlända eller om 

arbete och företagande. Lokala etniska kluster kan också ha fördelar för att få kommunal och 

annan service på sitt egna språk, dessutom kan etniska nätverk utgöra plattform för politiska 

aktiviteter som resulterar att gruppens position kan förstärkas. Etniska nätverk kan därmed ge 

information och stöd som gör att man integreras i det svenska samhället lättare. 

De negativa förväntningarna däremot innefattar att brist på infödda ska orsaka svårigheter vad 

gäller att lära sig svenska och brist på nätverk. Det handlar också om att mångkulturella 

lokalsamhällen kan resultera i social desorganisation, med detta menas att det kan uppstå 

konflikter och brist på sammanhållning samt social kontroll, något som riskerar ökad 

kriminalitet (Urban, 2018, s. 93–94). 

3.1.3 Arbetsplatser och skolor  

Urban refererar till en tidigare studie som handlar om sambandet mellan unga 

utbildningskarriärer och deras uppväxtområden där grannskap med lägre inkomster och hög 

arbetslöshet ger upphov till lägre utbildning. Detta gäller främst för personer som växt upp i 

bostadsområden med hög andel med lägre inkomster, jämfört med om de skulle bott någon 

annanstans. Hon poängterar dessutom att andelen personer som har samma eller liknande 

bakgrund i grannskapet kan ge negativ effekt på studieresultaten. Detta gäller dock bara om 

personerna som har samma eller likande bakgrund har en lägre utbildning. Om man å andra 
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sidan skulle växa upp i ett grannskap där invånarna är högutbildade och kommer från samma 

del av världen som föräldrarna, är chansen större att det blir bättre studieresultat (Urban, 2018, 

s. 96). 

Utifrån andra studier har det konstaterats att unga personer som bor i ett område där människor 

har låga förvärvsinkomster och där flera känner sig bortvalda när de söker jobb, något som 

specifikt kan bero på deras invandrarbakgrund. Med de känslor och förväntningar som 

människor som bor i dessa bostadsområden har, ökar risken för att människorna utvecklar 

destruktiva strategier då deras missnöje behöver komma till uttryck på något sätt (Urban, 2018, 

s. 97-98).  

3.2 Teoretiska utgångspunkter ur media perspektiv  

Att det händer ett oräkneligt antal saker runt om i världen dagligen råder inga tvivel om. Det 

kan vara allt från att människor svälter till presidentval. Trots att Sverige, såsom många andra 

länder, har en skyldighet att begränsa synfältet i landet eller kommunen, är antalet pågående 

processer och händelser fortfarande oräkneliga. Detta innebär i sin tur att man omöjligen kan 

hålla reda på alla händelser. Verkligheten är således obegränsad och därför är det fullt omöjligt 

för människan att kunna uppmärksamma allt som händer i ens verklighet. Strömbäck (2004) 

påpekar därför vikten av att vi måste, medvetet och omedvetet, sålla bland all information och 

intryck som försöker fånga vår uppmärksamhet. 

Medierna och samspelet mellan medieutbud och medieanvändning kommer här in i bilden. 

Enligt Lippman, som Strömbäck (2004) refererar till, är det medierna som möjliggör för 

människan att nå bortom den egna vardagliga verklighetens räckvidd. Vidare påpekar 

Strömbäck (2004) att medier har två olika sidor där den ena går ut på att medierna ska svara 

mot befolkningens djupt liggande behov av information, och den andra sidan handlar om att 

människor i praktisk mening är inlärda att förlita sig på mediernas förmåga att inhämta och 

bearbeta information som är relevant för en (Strömbäck, 2004, s. 28-30). 

 

3.2.1 Dagordningsteorin  

Denna teori handlar om mediernas dagordningsfunktion samt dess dagordningsmakt och har 

sin utgångspunkt från att verkligheten är för obegränsad och mångfacetterad för att människor 

ska kunna skapa sig en sammanhållen bild av sig själva, vilket innebär att människor söker 
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ledtrådar från medier om vad som inträffat och vad som är viktigt. Det är genom detta som 

medier organiserar våra erfarenheter och upplevelser av verkligheten, med det sagt använder vi 

oss av medier för att få hjälp med organiseringen av våra upplevelser och erfarenheter av 

verkligheten. Denna teorin bygger således på antagandet att medier är den huvudsakliga källan 

för information till allmänheten. Detta eftersom människan inte möjligt kan skapa egna 

uppfattningar om det mest väsentliga som sker i verkligheten. Medier har således den stora 

makten över sådan information som ska tas upp och kan därmed påverka människors 

uppfattningar om saker och ting. 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna teori främst handlar om mediers sätt att påverka 

invånarnas tankesätt och associationer snarare än att påverka vad människor ska ha för åsikter. 

Sättet de gör det på är att inkludera och exkludera information vid nyhetsrapportering 

(Strömbäck, 2004). 

3.2.2 Gestaltningsteorin  

Parallellt med dagordningsteorin är gestaltningsteorin en av de mest centrala teorierna inom 

medieforskningen. Teorin utgår från två olika observationer. Den första innebär att nyheternas 

bild av verkligheten inte kan vara densamma som den verkligheten som nyheterna handlar om. 

Media beskriver sällan verkligheten som det verkligen är, snarare handlar det om att medier 

rekonstruerar och gestaltar den. Detta eftersom verkligheten är obegränsad som ovan 

nämnt, medan mediernas format är begränsad. Detta resulterar i sin tur att medier tvingas att 

filtrera information. Det kan handla allt om val av ämne, ordval, berättarperspektiv och attribut. 

Teorins andra observation handlar om det som har betydelse för individers bilder av 

verkligheten inte är verkligheten i sig, snarare är det mediernas egna bilder av den. Detta 

innebär att ju mer beroende av medier som människor är för information, desto mer blir man 

mottaglig för att influeras från mediernas sida.  

De mediala gestaltningarna fungerar som ramverk för människors tolkningar av nyheterna och 

av verkligheten. Det är de gestaltningar som ger människor ledtrådar om hur verkligheten ska 

förstås och därav blockeras effektiva alternativa tolkningar (Strömbäck et al, 2012, s. 271–272). 

3.3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt följer en redogörelse för en tidigare forskning som anses vara av betydelse till 

undersökningen. Den forskning som har hög relevans utifrån studiens syfte, behandlar aktivt 

medborgarskap och ungdomsutrymme.  
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Artikeln ” Youth space, citizenship, and community change in a hyperglobal city” (Driskell et 

al, 2018) inleds med med presentation om hur en ungdom uttalar sig: 

I think that, like me, myself, I don't think I have the power, I can do what I want to do, 

but I don't think I have the power because people don't really listen to kids, because 

it's like, oh, it's just kids, they don't really know what they're talking about. So I don't 

think I have a lot of power. I think that if adults listened to kids, if they listened to our 

ideas, maybe things would be a lot different ... . Sometimes I think of an idea of what 

can make the neighborhood better, and ... I tell my mom and she says that's a good 

idea. She tells me, `you should tell somebody that', and I know that they're not going 

to listen to me; I'm just a kid 

Blockcitaten ovan beskriver hur en ung pojke uttalar sig och menar att vuxna sällan tar 

ställningen att lyssna på unga. Den unga pojken reflekterar, liksom andra ungdomar, över hans 

plats i samhället. Medan han är upptagen med skolan, i hemmet och andra livsfrågor är han 

samtidigt djupt bekymrad över framtiden, särskilt hans egna. Han har börjat notera en del om 

världen runt om sig och är medveten om hans position i världen som ”ung”. Driskell menar att 

han är medveten om de skillnader han kan åstadkomma i livet samt att hans röst kan göra en 

viss skillnad. vidare påpekas det att han är väl medveten av saknaden av den makt som krävs 

för att kunna åstadkomma med något, där han är bosatt i nya New York, och att vuxna sällan 

är intresserade av att lyssna på honom och hans kamrater (Driskell et al, 2008). 

Artikeln beskriver hur det är att växa upp i Jackson Heights, Queens, New York, ett område 

bland de mest varierade stadsdelarna i USA med två tredjedelar av befolkningen som är 

utlandsfödda. Det råder en mångfald av olika bakgrunder och en existerande segregation. 

Författarna undersöker om unga människor har möjligheten att vara tillräckligt deltagande i 

samhället de lever i och föra fram sin röst. Författarna definierar område som ett ”vuxet 

kontrollerande landskap” med en existerande exkludering för de unga. Genom ett införande av 

ett forskningsprogram som tjugo stycken ungdomar medverkade i kom författarna fram till 

slutsatsen att samtliga känner ett visst utanförskap i det samhälle de lever i som unga. 

Vidare påpekades i artikeln vikten av betäckningen ”pride of place” för ungdomarna som kände 

en stark gemenskap i området. Inte sällan träffades unga, trots mångfalden av bakgrunder och 

identitet, och umgicks med varandra. Författarna framförde uttalandet av en av de medverkande 

ungdomarna gällande betydelsen att kunna gå till specifika platser där man träffar vänner. 
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Dessa platser anses som ”fria utrymmen” och innebär inte att man måste göra saker 

obligatoriskt som i skolan eller hemmet. Möjligheten att själv kunna välja vilka man ska umgås 

med, vad man ska hitta på och vad man ska prata om uppskattas en aning för de unga. Dessa 

samlingsplatser innebär en social samvaro där familjeförpliktelse och ifrågasättande inte 

existerar. 

4. Metod och material  

I detta kapitel kommer en redogörelse för uppsatsens metodansats att göras. De metodval som 

genomförts kommer att tydliggöras och en förklaring till varför valen har gjorts kommer att 

ges. Inledningsvis kommer en helhetsbild över tillvägagångssättet att ges. Vidare kommer 

förklaring av den kvalitativa innehållsanalysen att göras. Efter det kommer en förklaring av 

diskursanalys och slutligen ett resonemang om designen av uppsatsens enkätundersökning att 

föras. Metodkapitlet avslutas med ett forskningsetiskt resonemang. 

4.1 Tillvägagångssätt och uppsatsens undersökning i sin helhet 

Då undersökningens syfte är att problematisera hur ett socialt utsatt område beskrivs i media 

samt vad ungdomarna i det egna området har att säga kring den bilden, används en kombination 

av olika undersökningsmetoder. För att kunna undersöka syftet med undersökningen har en 

kvalitativ undersökningsmetod använts. För att komplettera den kvalitativa ansatsen i studien 

har även en enkätundersökning genomförts som framställts genom semistrukturerade frågor. 

Den kvalitativa inriktningen på undersökningen består främst i den kvalitativa innehållsanalys 

som kommer att användas. Den kommer att genomföras på nio stycken tidningsartiklar från 

Vestmanlands Läns Tidning, där artiklar från 2016 till och med 2019 kommer att analyseras. 

Innehållsanalysen kommer att bedrivas på tidningsartiklarna för att undersöka den mediala 

bilden som ges av ett begränsat geografiskt område i Västerås utkant. Det skrivna ordet kommer 

givetvis att analyseras, men även de bakomliggande orden som kan ligga latenta bakom det 

skrivna ordet i artiklarna. Detta görs med hjälp av en kritisk diskursanalys och Faircloughs 

modell. 

Enkätundersökningen kommer att fånga ungdomarnas bild av området. Det är ungdomarna som 

bor i området som kommer att ge sin bild av hur medias bild av området stämmer överens eller 

skiljer sig från ungdomarnas bild och vardag. 

4.1.1 Överblick över hur datainsamlingen har gått till 
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Figur 3  

Teori                                      Enkätundersökning        Innehållsanalys 

Social & fysisk miljö Utvalda frågor Begrepp via sökmotor Google 

Etnisk diversitet Utvalda frågor Begrepp via sökmotor Google 

Utbildning & arbetsmarknad Utvalda frågor Begrepp via sökmotor Google 

Källor ICA nära Råby Vestmanlands läns tidning 

SVT-nyheter 

 

Under studiens gång används det olika data för att dels kunna måla bilden av ungdomarnas 

tankar och åsikter, men även för att kunna fånga den mediala bilden. För att få 

frågeställningarna besvarade undersöks respektive tre undersökningsområden, vilka även 

presenteras i teoriavsnittet: social och fysisk miljön, etnisk diversitet samt karriär och 

framtidstro. Datainsamlingen sker på två olika sätt:  via enkätundersökning samt en kvalitativ 

innehållsanalys. Respektive undersökningsområde besvaras således via enkätfrågor som 

ungdomarna besvarar, men även via en kvalitativ innehållsanalys där olika tidningsartiklar 

givits som träffar. 

 

 

4.2 Kvalitativ undersökningsmetod  

Något som mest kännetecknar en kvalitativ undersökningsmetod är att resultaten inte kan 

kvantifieras vilket innebär att det inte är vanligt att författarens avsikt är att dra generella 

slutsatser kring resultatet. Det som är centralt är istället att ge en djupare förståelse för det 
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fenomen som undersöks. För att möjligen kunna undersöka det manifesta budskapet samt det 

latenta i texten kommer en djupgående analys att krävas. Detta möjliggörs genom den 

kvalitativa innehållsanalysen som innebär att man tolkar textens innebörd, kontext och andra 

delar av texten på ett djupgående sätt (Bryman, 2018). Mer om denna innehållsanalys beskrivs 

nedan. 

Bryman (2018) skriver om massmediaprodukter och förklarar att det finns flertalet olika former 

av det. Bland annat finns det dagstidningar, tidskrifter, teveprogram eller som i studiens fall 

tidningsartiklar. Dessa mediaprodukter utgör tänkbara källor vad gäller en 

samhällsvetenskaplig analys. Massmedieprodukter anses vara användbar för både kvantitativa- 

men även kvalitativa undersökningsmetoder. Studien tillämpar den kvalitativa 

innehållsanalysen då den ingriper ett sökande efter olika teman i tidningsartiklarna. 

4.2.1 Innehållsanalys  

Esaiasson (2017) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en forskningsmetod där de mest 

centrala delarna i textinnehållet granskas samt dess sammanhang som det ingår i. Själva iden 

med kvalitativa innehållsanalyser är att undersöka helheten och de mest framträdande dragen i 

texten snarare än fokusering på frekvenser och utrymmen som man gör vid kvantitativa 

analyser. Utgångspunkten med den kvalitativa analysen är att försöka hitta det dolda i texten 

samt att man systematiserar det. Esaiasson (2017) beskriver även att denna typ av 

innehållsanalys kännetecknas av subjektiva tolkningar snarare än objektiva. Det finns även 

specifika regler gällande textens kodning som man ska förhålla sig till.  

Utifrån de utmärkande dragen för den kvalitativa innehållsanalysen finner författaren i denna 

studie att denna analys anses vara rimlig som ramverk vad gäller tillvägagångssättet i studien. 

Där man gör liknande innehållsanalyser som denna strävar man ofta, som nämnts ovan, efter 

att finna det dolda i texten då textens innebörd ofta inte är uppenbar. Genom att ställa frågor till 

texten med specifika frågeställningar samt begrepp i åtanke kan man uppnå en ingående analys 

av en text. Sådana frågeställningar kan exempelvis handla om var texten är publicerad, av vem 

den är skriven, i vilket syfte, under vilken tidsperiod med mera. Dessa används således som en 

vägledning för att kunna hitta textens kodnings och övergripande mönster som nämndes 

tidigare (Østbye et al, 2004). 

4.2.2 Kritisk diskursanalys  
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Denna form anses vara användbar när man eftersträvar att finna flera perspektiv inom samma 

fenomen som det forskas om. Detta används när forskaren undersöker något i syfte att öka 

kunskapen om hur något specifikt beskrivs i olika texter. Det används även för att kunna påvisa 

de olika konsekvenser som kan uppstå för dessa texter. Det man även gör är att analysera och 

jämföra hur olika diskurser kan påverka varandra (Bryman, 2018). 

 För att möjliggöra detta kommer Fairclouth tredimensionella modell att användas, denna 

modell visar hur en diskursanalys kan gå till när man analyserar sitt material. Nedan presenteras 

hur modellen är uppbyggt där den innersta delen handlar om själva texten som beskriver hur 

själva grammatiken och ordvalet ser ut. Nästliggande dimension kännetecknas av hur 

textkonsumtionen är, dvs hur texten är formulerad. De centrala frågorna inom denna dimension 

kan röra sig om när texten är skapad, av vem och till vilket syfte den är skapad samt vilka det 

är som ska läsa texten. Den sista dimensionen handlar om social praktik och behandlar vad 

forskarna säger om sina texter och rapporter om bruksanvisningarna samt deras språk (Bryman, 

2018).  

Figur 4  

 

Källa: Critical Discourse Analysis (Faircloutgh, 1995) 

 

4.3 Enkätfrågor  
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Enkätfrågorna är semistrukturerade och består av totalt 12 frågor. Enkäten är uppdelad i tre 

olika kategorier där varje kategori innehåller tre till fyra frågor. Frågorna har sin utgångspunkt 

från teoriavsnittet med särskilt fokus på området grannskapseffekter (Urban, 2018). 

Enkätundersökningen har besvarats utifrån en jämn könsfördelning där fyra pojkar och tre 

flickor tackade ja till att besvara enkätfrågorna. Av totalt nio tillfrågade var det två stycken som 

tackade Nej och resterande tackade Ja. Anledningen till varför antalet respondenter är ett fåtal 

har dels med att det uppstod utmaningar med att hitta fler ungdomar som var villiga att 

medverka i enkätundersökningen. Det har även att göra med att det började att gå att se ett 

mönster utifrån samtliga respondenters svar och vilket därmed ökade chansen att de flesta 

svaren skulle likna varandra. Behovet att öka antalet respondenter var därmed inte stort, och 

förståelsen för det insamlade materialet skulle sannolikt inte öka genom insamlande av fler 

liknande enkätsvar. 

4.3.1 Planeringen och genomförandet av enkätundersökningen 

När enkätundersökningen skulle genomföras valdes området Råby ut, eftersom jag som 

observant har min arbetsplats där. Det gjorde att jag på så sätt hade god lokalkännedom vilket 

även resulterade i att jag lagt märke till att de flesta ungdomar träffas dagligen utanför den 

lokala butiken ICA, fritidsgården och fotbollsplanen. 

Till en början söktes respondenterna upp via en fritidsledare, men det resulterade inte i 

tillräckligt många respondenter. För att nå respondenterna kontaktades och tillfrågades de i 

stället vid den lokala livsmedelsbutiken. För att locka respondenterna att vilja delta i 

undersökningen erbjöds de varsin energidryck. Efter att ha fått frågan om de vill ha en 

energidryck ombads de att vara med i en undersökning, vilket ledde till tillräckligt många 

respondenter. 

Själva enkätundersökningen tog tio minuter från det att respondenterna blev informerade om 

anonymitet samt hur svaren skulle presenteras och i vilket syfte. Enkäterna fylldes i vid en ICA-

nära butik, där det gick att locka till sig ungdomarna vid kassan. Det var lätt att få tag i 

ungdomarna vid denna butik.  

Bryman (2018) tar upp flera olika former av enkäter som respondenterna fyller i själva. Det 

gemensamma för alla sorters typer av enkäter är att en ”enkät” avses när respondenterna på en 

eller annat sätt fyller i på egen hand. Eftersom det inte finns någon intervjuare som formulerar 

frågorna till respondenterna måste instrumentet vara lättbegripligt samt lätt att besvara. Bryman 
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påpekar där vikten av att ha en utformning som är lätt att förstå och följa för att undvika att 

respondenten glömmer bort att besvara någon/några frågor eller inte lyckas följa filterfrågor. 

Det är även viktigt att man utformar ”kortare” enkäter för att undvika ”enkättrötthet” som 

Bryman kallar detta eftersom det finns en större risk att respondenten tröttnar på enkätfrågorna 

och kastar hela enkäten vad det för respondenten som får frågorna ställda av intervjuaren att 

avbryta intervjun (Bryman, 2017, s. 227-229).  

4.4 Att forska etiskt  

Det finns ett flertal regelverk som man är skyldig att följa under en forskningsprocess, det krävs 

att man har tillstånd och godkännande. Vetenskapsrådet (2018) presenterar de grundläggande 

principerna som gäller för datainsamlingsprocesser. Dessa krav kännetecknas av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera deltagarna som är ämnade att 

medverka i undersökningen om vad deras uppgift i undersökningen går ut på samt vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. Deltagarna ska informeras om att deltagandet är frivilligt samt 

att de har rätt att avbryta när de vill. Vad gäller samtyckeskravet ska forskaren inhämta 

deltagarnas samtycke, råkar deltagarna vara under 15 år bör samtycke inhämtas från föräldrar 

eller om deltagandet inkluderar en etisk känslig karaktär. Konfidentialitetskravet handlar om 

att inte hantera känslig information medan nyttjandekravet tas hänsyn till genom att uppgifterna 

från deltagarnas endast ska användas i vetenskapliga syften, det ska således inte utlåns för 

kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002).  

5. Resultat och analys  

I detta kapitel kommer resultatet att sammanställas och även analyseras med hjälp av de teorier 

som beskrivits under det teoretiska ramverket. Inledningsvis kommer textanalysen av de 

analyserade artiklarna att presenteras och efter det kommer enkätundersökningen att 

presenteras. En jämförelse mellan medias och ungdomars bild kommer slutligen att 

genomföras. När medias bild nämns ska det förstås som den tolkning som har gjorts av medias 

bild, via den textanalys som har genomförts. Det är till viss del en subjektiv bild som ges och 

det är en analys av vad som skrivs i media. Journalisterna är inte intervjuade eller med i någon 

enkätundersökning, men det är deras skrivna ord som analyserats och jämförts med 

ungdomarnas ord i en enkätundersökning. 
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Att först ge medias bild, för att sedan delge ungdomarnas bild i enkätundersökningen gör att 

läsaren först ser hur media framställt området och ungdomarna vilket gör att det sedan går 

jämföra det med ungdomarnas bild. Sedan görs slutligen en analys i detta kapitel av hur bilderna 

skiljs åt. 

5.1 Textanalys och medial bild  

I det här avsnittet kommer den mediala bilden av området att beskrivas och analyseras. 

Nedanstående är några rubriker av de artiklar som sökts fram och använts. Samtliga artiklar är 

hämtade från VLT: 

”Ungdomar krossade rutor på Råby i Västerås” (VLT, 2016) 

”Ungdomar kastade smällare inne i Råby-galleria” (VLT, 2017) 

”Ett flertal polispatruller åker ut till Råby centrum på fredagskvällen, efter att ungdomar hade 

krossat en ruta” (VLT, 2017) 

”Vissa mår bra av att bränna bilarna” (VLT, 2016) 

Något som visar sig vara gemensamt bland artiklarna är att begreppet ungdomar presenterats i 

respektive rubrik med undantag av den sista. 

5.1.1 Den mediala bilden av den sociala och fysiska miljön 

Rubrikerna som nämns ovan ger en negativ bild av ungdomarna i Råby. Området beskrivs som 

oroligt och det krävs polisinsatser för att få ordning. Det går att betraktas som ett utsatt område 

och det går även att läsa att det inträffade har skett, trots att exempelvis fritidsgården var öppen. 

Poliserna höll till vid fritidsgården efter det inträffade, rapporteras det i VLT (2017). 

”Det mest avgörande i utsatta områden är att satsa på ungdomar. De behöver fritidsgårdar och 

idrottsytor där de kan utveckla sitt sociala kapital och kringgå de problem som föräldrarna har” 

(VLT, Fell, 2019). Via detta citat framgår det att media anyder att det inte finns tillräckligt med 

sysselsättning och satsning på ungdomar i dessa områden. 

Fell (2019) påpekar vikten av utjämningspolitik i en av serieartiklarna. Han menar att den här 

utjämningspolitiken ska kunna ”rusta” upp dessa områden, både fysiskt och socialt där 

människor möjligtvis kan få andra kontaktvägar till politiker. Detta anser Fell vara en rimlig 

lösning istället för att politiker tillkallar fler poliser och använder ”hårda tag” i utsatta områden 

(VLT, Fell, 2019). 
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Artikeln ”Risk för att fattiga trängs bort när Västerås satsar på Bäckby: De boende borde få 

mera inflytande” lyfter också upp vikten av att det finns en öppen affär, fritidsgård samt en 

idrottsplats. Varför dessa har en stor betydelse, menar Fell (2019), har att göra med att det 

utsatta området inte ska kännas nedrustat. Fritidsgårdar och idrottsytor är embryon till 

framtiden, skrivs det, där dessa anses vara viktiga platser för de unga som i sin tur kan utveckla 

sitt sociala kapital (VLT, 2019). Naturligtvis är även den här typen av social trygghet viktig för 

områdets popularitet och människors benägenhet att vilja flytta till området. Finns risken att 

området blir mer och mer impopulärt finns och risken att befolkningen missnöje ökar med deras 

rådande situation. Presenterar media en bild som heller inte överensstämmer med vad 

befolkningen upplever i vardagen, kan de säkerligen känna sig oerhört orättvist behandlade. 

Hur några utvalda ungdomar uppfattar medias bild kommer även att presenteras längre ner 

under rubriken som behandlar enkätundersökningen. 

5.1.2 Den mediala bilden av etnisk diversitet 

I media (SVT-nyheter, 2016) framkommer det bland annat att segregeringen ökar just nu i 

Västerås. Det som främst framkommer är dock att det finns ett ökat klassamhälle, mer än att 

det är en ökad etnisk segregation. Forskarna har, enligt SVT-nyheter (2018) kommit fram till 

att den segregation som delas upp av Svartån i Västerås är anledning till stora problem i staden. 

Det går dock att förstå att medelklassen domineras av svenskar som etnisk grupp, då det 

exempelvis i Hamre-Talltorp nästan inte bor några andra etniska grupper än svenskar, och där 

finns heller inga hyresrätter, rapporteras det i VLT (2014). I samtliga dessa artiklar framgår det 

att ett sätt att råda bot på den ekonomiska segregationen är satsa på nybyggnation, med dyrare 

hyresrätter i områden som domineras av billigare hyresrätter. Den rådande segregationen kan 

till slut skapa problem mellan olika etniska grupper, åtminstone så som media har rapporterat 

om det, vilka även har hänvisat till aktuell forskning. 

Även utanförskapsområdet Pettersberg kan anses vara etnisk segregerad. Området har 

rapporterats upprepade gånger av medier att olika former av religiös extremism har utvecklats, 

vilket bland annat har orsakat kriminalitet och trakasserier. Det är bland annat syrianer som har 

blivit påhoppade eftersom de är kristna. Även andra privatpersoner har fått frågan ställd om de 

är muslimer eller kristna och fått höra att Pettersberg ska endast vara bosatt av muslimer. Vidare 

tilläggs det att det inte bara är kristna som utsätts för detta trakasseri, även muslimer drabbas 

av den religiösa extremismen (VLT, 2018).  
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5.1.3 Den mediala bilden av karriär och framtidstro 

”Det mest avgörande i utsatta områden är att satsa på ungdomar. De behöver fritidsgårdar och 

idrottsytor där de kan utveckla sitt sociala kapital och kringgå de problem som föräldrarna har” 

(VLT, Fell, 2019). Fell menar att problematiken ligger i att politiker inte hänger med vad som 

egentligen pågår, ”de kan bara parera” säger Fell (2019), något som ger upphov till de rådande 

fördomarna av ungdomarna. De personer som tolkar utsatta områden som Råby och i artikelns 

(2019) fall, Bäckby, är främst tjänstemännen i stadshuset tillsammans med de privata aktörerna, 

det vill säga personer ur medelklassen som läser och tolkar dessa utsatta stadsdelar. Detta 

medför bland annat, menar Fell (2019), ett skapande av fördomar som hittar sin väg in i 

handlingsprogrammen. Vidare påpekas det i artikeln att det inte råder några konstigheter med 

att det finns fördomar då vi alla bär på sådana. Utgångspunkten är snarare att de boende borde 

få mer inflytande där ett gemensamt språk och behov av utbildning finns för alla. 

Precis som nämndes ovan under rubriken som behandlade den sociala och fysiska miljön, 

nämner Fell (2019) att genom upprustning via en utjämningspolitik kan människor få nya 

kontaktvägar till politiker. Dessa kontaktvägar kan vara nödvändiga för att kunna nå sina 

drömmar gällande karriär och framtidstro. Motsatsen till detta skulle kunna bli utanförskap, 

vilket även det tas upp i en artikel, som analyserats nedan. 

En av serieartiklarna ur VLT (2019) ”Utanförskapet kostar 235 miljoner om året: Starten för 

många barn är tuff på Bäckby” presenterar att utanförskap och brist på sysselsättning är en 

avgörande faktor för kriminalitet och droger. Där skrivs att det främst är unga vuxna och 

nyanlända som drabbas av utanförskapet och ägnar sin tid åt kriminalitet och droger. Vidare 

förklaras i artikeln att det är personer som inte har någon tillhörighet, ingen vision eller 

drömmar och inga nätverk. ”De kan inte strukturerna för hur man kommer in i vårt föreningsliv” 

skrivs det i artikeln (2019). Den enda gemenskap som dessa personer skapar är kriminaliteten 

och utanförskapet. Med det sagt måste de begå dessa brott för att passa någonstans. Den sociala 

fysiska miljön betraktas därför vara avgörande för att man inte ska drabbas av kriminella 

handlingar (Urban, 2018). Skulle den lokala butiken försvinna är det med stor sannolikhet att 

utanförskapet ökar främst för ungdomarna bosatta i området (VLT, Fell, 2019). Det är således 

avgörande med en trygg punkt såsom en lokal butik, men det är även viktigt att befolkningen 

kan känna en framtidstro, genom att de vet att de har en meningsfull framtid. Karriär och 

framtidstro hänger tätt samman med satsningen på den sociala och fysiska miljön. 

5.2 Enkätundersökning 



 22 

Nedan följer en sammanställning av den enkätundersökning som har gjorts i syfte att få fram 

hur ungdomarna uppfattar sin boendemiljö, samt hur de uppfattar att hur bostadsområdet 

framställs i media. 

Efter denna sammanställning följer en mer utförlig analys av svaren i enkätundersökningen. 

Det som kommer att analyseras och resoneras kring är den sociala miljön, den etniska diversitet 

och karriärmöjligheternas påverkan på framtidstron.  

Figur 5  

Respondenter Social miljö             Etnisk diversitet   Utbildning/framtidstro 

Respondent 1 ”De tänker det 
bor bara 

kriminella här” 

”Jag hänger med 
alla” 

Drömjobb: 
Ingenjör 

Studerande: 
Ja 

Respondent 2 ”Jag tycker inte 
om att folk ser 
ner på oss…” 

”Jag umgås med de 
flesta men har inte 
många svenska 
kompisar” 

Drömjobb: 
pilot 

Studerande: 
Nej 

Respondent 3 ”… Vi bränner 
bilar och är 
dåliga 
människor” 

”… Många är 
invandrare men jag 
har svenska 
kompisar också” 

Drömjobb: 
företagare 

Studerande: 
Ja 

Respondent 4 ”Problem ställe 
med mycket 
kriminellt som 
händer…” 

”Många kommer 
från mellanöstern…” 

Drömjobb: 
Ingenjör 

Studerande: 
Ja 

Respondent 5 ”Jag trivs här 
men i framtiden 
kommer jag 
inte vilja bo 
kvar” 

”Svenskar umgås 
jag minst med, och 
syrianer” 

Drömjobb: 
Ekonom 

Studerande: 
Ja 
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Respondent 6 ”…man får 
höra att bilar 
bränns och 
andra problem” 

Umgås inte med 
killar 

Drömjobb: 
Flygvärdinna 

Studerande: 
Ja 

  

Respondent 7 ”Kan vara 
otryggt” 

”Umgås med 
syrianer och 
keldaner mest” 

Drömjobb: 
Socionom 

Studerande: 
Ja 

 

 5.2.1 Svar i enkätundersökningen gällande social miljö 

Respondent 1 är en av flera som lyfter upp att det mesta i området finns nära honom. Han menar 

att de har allt de behöver ha tillgång till och trivs med de resurser som finns. 

Följande citat tyder på att ungdomarna påvisar deras kännedom om hur de framställs och hur 

Råby beskrivs. De är dock inte helt eniga om den grad som beskrivs om bägge, något som kan 

märkas utifrån det sätt de besvarar frågan där några exempelvis skriver ”De” och syftar på hur 

journalister och skribenter uppfattar det hela. 

”Jag hör av mina vänner som bor utanför området att Råby är värre än alla förorter i Västerås. 

Jag håller inte med alls. Tycker Bäckby och Vallby är mycket värre – Respondent två 

”De tror säkert det bor bara kriminella här” – Respondent 1 

”Jag tror alla tänker att vi som bor i Råby är dåliga och stökiga av oss, speciellt killarna” - 

Respondent 5, 18 år 

”Alla tänker det är farligt att bo här i orten. vi bränner bilar och är dåliga människor. Det hör 

man jämt om” - Respondent 3 

”De tänker folk skjuter här och alla är kriminella typ” –Respondent sju 

 

5.2.2 Svar i enkätundersökningen gällande etnisk diversitet  

Som presenterats i figur 1 är området Råby ett fragmenterat område vad gäller etniskt mångfald. 

Vidare kan det konstateras, utifrån figur fyra, att detta faktum är något som inte berör 
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majoriteten av ungdomarna. De flesta av respondenterna uppger att det inte har någon betydelse 

vilket ursprung respektive ungdom har i det umgänge de har. Något som bland annat kan 

förklaras med utgångspunkt från att många av ungdomarna känt varandra sedan tidiga skolåren. 

När respondenterna besvarar frågorna om deras sociala nätverk i enkätundersökningen uppger 

flera att det kan hända att de umgås med vänner från andra områden som Vallby, Bäckby och 

Pettersberg. Dock poängterar flera att de mest umgås inom det egna området. Ungdomarna 

umgås således på andra ställen än det egna, dock förknippas dessa ställen som en förort, vilket 

även Råby gör. Med det sagt föredrar de att umgås i sådana områden där de inte känner att de 

lämnar sin ”comfort zone”. 

Det framgår i enkäterna att ungdomarna tenderar att välja ut vissa etniska grupper som de inte 

umgås med. Svar som “umgås med syrianer och keldaner mest” samt “svenskar umgås jag 

minst med” visar tendenser på det. Dock visar även svar som “många är invandrare, men jag 

har svenska kompisar också” tendenser på ett ökat integrerat samhälle, där olika etniska grupper 

umgås med varandra. 

5.2.3 Svar i enkätundersökningen gällande karriär och framtidstro 

”Jag tycker inte om att folk ser ner på oss och tror att vi gör fel hela tiden” har respondent två 

skrivit när han besvarar frågan vad han inte tycker om med sitt område. Ungdomarna anser inte 

att området i sig utgör en problematik, snarare är själva problemet ryktet om dem. Det råder 

ingen tvekan om att de mediala bilderna haft genomslag vilket bland annat ge upphov till att 

denna mediabild formas ungdomarnas identitet. Många av dessa ungdomarna som deltog i 

undersökningen är som nämnt tidigare väl medvetna om vad som skrivs om dem, något de 

någorlunda håller med om. 

Av alla tillfrågade ungdomar uppger samtliga, med undantag av en av respondenterna, att de är 

studerande och/eller har avsikten att studera vidare för att uppnå det ideala yrket. Resultatet 

styrker inte Urbans (2018) slutsats om att andelen personer som har samma/liknande bakgrund 

i grannskapet kan ge negativ effekt på studieresultat. Vidare refererar Urban (2018) till andra 

studier där det konstaterats att unga personer som bor i grannskap med låga inkomster förväntar 

sig att bli bortvalda när de söker jobb med utgångspunkten att man kommer från just dessa 

bostadsområden samt deras invandrarbakgrund, även kallat för strukturell diskriminering. 

Dessa negativa förväntningar kan antingen komma till uttryck genom att man satsar på 

utbildning eller genom att man hoppar av sin utbildning (Urban, 2018, s. 97-98). Figur fyra 
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visar dock att en enda respondent inte valt att studera vidare medan resterande har valt att göra 

det. 

Flera av respondenterna är eniga om hur de upplever sitt område. Lika eniga är de om hur 

området beskrivs. De menar även att de själva framställs i medier på ett annat sätt än de själva 

känner igen sig i. De menar även att området inte alls är lika utsatt som det framställs. 

5.3 Jämförande analys 

Media har en bild och ungdomarna håller delvis med om den, men citatet “jag tycker inte om 

att folk ser ner på oss och tror att vi gör fel hela tiden”, tyder på att det finns en känsla av att 

ryktet inte är rättvist. På något sätt går det inte att komma ifrån att när något upplevs orättvist, 

är det kanske inte helt rättvist heller. Skulle media välja att sätta dagordningen på annat sätt och 

vinkla sin bevakning mot det positiva, skulle kanske detta citat inte behöva nämnas?  

Skulle media välja att belysa ungdomar som lyckas med sina framtidsdrömmar skulle kanske 

fler försöka att nå sina främsta drömmål. För att förstå bättre ska de största skillnaderna mellan 

medias bild och vad som framkommit i enkätundersökningen lyftas fram. 

5.3.1 Analys gällande social miljö 

Ungdomarna själva anser inte att de bor i det värsta området i Västerås, men de upplever att 

mediebevakningen just målat upp ett område full av kriminalitet. De förväntar sig att det ska 

ske en mediebevakning, då media förväntas hjälpa oss att få överblick av all nödvändig 

information som vi dagligen inte hinner upptäcka. Skulle ungdomarna kunna sätt ord på teorier 

som dagordningsteorin och gestaltningsteorin, skulle de måhända kunna uttrycka sina känslor 

på ett annat sätt. De skulle också kunna visa tydligare den känsla de har över vad media ger för 

bild. Ungdomarna känner av mediernas makt när det gäller att välja ut vad som gestaltas och 

bevakas. Ungdomarna själva vet att det inte bara händer otrevliga saker i området och skulle 

kanske önska att det även rapporterades om någonting bra. Rubrikerna i media är enbart 

negativa och ungdomarna som har en social trygghet i området känner inte att den bilden visas 

i media. 

5.3.2 Analys gällande etnisk diversitet 

Den etniska mångfalden visas inte tydligt upp i media, men däremot synliggörs segregeringen 

i hög utsträckning. Det har även förekommit nyhetsrapportering som vill synliggöra de 

konflikter som förekommer mellan religiösa extremister och övriga grupper. Ungdomarna visar 
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dock i sina svar att de känner sig trygga med varandra, att de umgås med varandra och att de 

trivs. En del väljer att umgås över de etniska gränserna, medan andra väljer sin egen etniska 

grupp. 

5.3.3 Analys gällande karriär och framtidstro 

De ungdomar som svarat i den genomförda enkätundersökningen har en stark framtidstro och 

vet hur deras framtida karriär kommer att se ut. Men återigen går det att fästa sig vid citatet som 

reagerar på orättvisan hur de framställs i media och även tänka på Urbans (2018) teorier 

gällande (o)möjligheter att lyckas i framtiden när man växer upp i ett område med 

låginkomsttagare.  

6. Diskussioner och slutsatser  

Under detta kapitel förs en diskussion kopplat till undersökningens problemställning. 

Undersökningens resultat och analys ligger som grund för denna diskussion. Undersökningens 

problemställning tar upp hur ungdomar framställs främst i dagstidningen VLT. Vidare tar 

undersökningen upp hur ungdomarna själva anser om den här bilden.  

 

Det råder ingen tvekan om att ungdomarna upplever att en orättvis bild målats upp av dem. Det 

visar sig via uttrycken som “de tror säkert att det bara bor kriminella här”, “de tänker folk 

skjuter här och alla är kriminella här typ” och “jag tycker inte om när folk ser ner på oss”. Hade 

ungdomarna haft den här uppsatsens teoretiska ramverk och begreppsapparat hade de kunnat 

uttrycka det annorlunda, men nu blir det i stället undersökningens uppgift att tolka deras ord. 

Problematiken med områden likt Råby är att problemen inte är subtila eller enkla att belysa i 

ett större perspektiv. Med detta sagt finns det relativt mycket att säga om vad respondenterna 

till denna uppsats medgav. Till frågan om den sociala miljön anses vara ett problem för 

ungdomarna, ansåg ingen att den var det. Detta kan självfallet kopplas till att dessa individer 

bekräftar teorin om Pride of Place (Driskell et al , 2008) där de känner sig fullgjorda i området. 

Den sociala miljön är i sig inte problematisk då en viss gemenskap uppenbarligen kan tolkas 

utifrån respondenternas svar. Vad dessvärre är en mycket större problematik är klasskillnaderna 

i närliggande områden. I till exempel innerstaden i Västerås kan man tydligen se att priserna på 

bostadsrätterna är mycket högre i jämförelse med en bostadsrätt i Råby, se figur 2. Anledningen 

till det kan i många fall ha sitt ursprung i hur det mediala väljer att framställa området där i 

många fall uppkommer ord som våld, kriminalitet och utsatthet.  
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Socioekonomin måste dock ta en mer central roll i dessa sammanhang. I många liknande 

områden kan en viss typ av socioekonomisk bakgrund skildras där individer har en låg 

utbildning, bristfällande kompetens i svenska samt utslagning från majoritetssamhället. Dessa 

faktorer gör möjligheten att etablera sig i landet mycket svårare och därför anser många att 

assimileringen i Råby och andra liknande områden vara svårt. Detta har politiker senaste 20 

åren fått ta mycket kritik för då det har visat sig vara icke hållbart att placera en viss typ av 

personer i samma område utan direkt kommunikation eller kontakt med svenskar. Det mönster 

som dock har visat sig i den enkätundersökning som genomförts i denna studie är att samtliga 

ungdomar har en framtidstro och kommer att studera vidare. De anser även att de har ett tryggt 

socialt nätverk via sitt bostadsområde. 

Det finns dock problem som det inte går att blunda för. Ett sådant är de problem som stora 

klasskillnader medför i ett samhälle. Miljonprogrammen startade främst för att kunna reducera 

klasskillnaderna i Sverige (Ericsson et al, 2002). Dessa, då, nya lägenheterna skulle se till att 

utveckla den svenska befolkningens socioekonomiska bakgrund och det genom att ha en 

aningen lägre hyra. Problematiken med detta var att ingen hade i åtanke att invandrare skulle 

emigrera till Sverige. I dagsläget är det väldigt uppenbart varför nyanlända väljer att bosätta sig 

i dessa området, det är bekvämt och tryggt. Denna trygghet och bekvämlighet ligger till grund 

för varför folk i dessa områden tenderar att inte fokusera på att assimilera sig i landet. 

Tryggheten uttrycktes också tydligt bland de respondenter som deltog i enkätundersökningen 

och måhända kan de tycka att det känns orättvist och fel att det här målas upp som ett problem. 

Dessa nämnda faktorer utgör slutligen hur och varför utbildning och arbetsmarknad är ett 

problem för dessa ungdomar, vare sig de är medvetna om detta eller ej. I samband med 

friskolereformen som genomfördes 1992, har de socioekonomiska klyftorna fortsatt att öka. 

Individer bosatta i dessa utsatta områden väljer att ta ut sina barn ur de närliggande skolorna 

för att placera dem i skolor mer centralt, något som resulterar i en urholkning av högt 

presterande barn och ungdomar. I Urbans (2018) teorier vidgas denna bild genom att det även 

tas upp att den som bor i ett visst problemstämplat område kan reduceras möjligheter till karriär. 

De blir dessvärre inte anställda, bland annat på grund av det ställe de bor på, men även för att 

de har en invandrarbakgrund. Ungdomarna tycks till viss del vara medvetna om det, i och med 

att de uttrycker att de känner att det här är orättvist. Men, vad de förmodligen också menar är 

att media enbart väljer att fokusera på det negativa. De skulle nog även vilja att media, som de 

förstått styr dagordning också skulle kunna beskriva det positiva som sker i området. Under 

undersökningens gång gjordes därför även sökningar såsom “framgångsrikt” i kombination 
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med “Råby”, just för att få se vilka mediala träffar som då gavs. Det visade sig ge en träff, vilket 

var en artikel från ETC (2017) som lyder “Ballongen samlar Råbys kreativitet”, vilket handlar 

om ett projekt som ska samla kreativa krafter i Råby. 

Detta går självklart att mer ingående diskutera huruvida det är demokratiskt att placera sina 

barn vart man vill men i detta sammanhang framgår fria skolvalet som en av största 

anledningarna till detta urholkningsfenomen. Ingen av ungdomarna som medverkade i denna 

studie poängterade eller beskrev någon problematik med att fria skolvalet finns, något som 

uppenbarligen kan bero på att genomförandet skedde år 1992, ca 27 år sedan (Lärarförbundet, 

2017). Det gör att de inte vet hur det var innan. Ett motargument till varför fria skolvalet inte 

kan beskyllas för de ökande klyftorna är främst att fria skolvalet har möjliggjort möten mellan 

diverse grupper dvs en mångfald av människor får möta varandra i skolor runt om i staden 

istället för att endast möta en typ av människor. I centrala delarna av staden får etniskt svenska 

barn träffa på barn med utländskt påbrå och vice versa. Då blir det fria skolvalet i stället ett sätt 

att öka integrationen i samhället och öppna portarna för de som bor i ett problemområde, som 

enligt Urban (2018) medför att deras karriärmöjligheter reduceras. 

Men hur skulle då ungdomarna tolka medias makt, om de fick tillgång till de teorier som 

använts till denna undersökning? Skulle de med hjälp av teorierna kunna ange hur media 

påverkar invånarnas tankesätt och associationer? Skulle de se att det är främst det media gör 

snarare än att påverka vad människor ska ha för åsikter? Skulle de kunna ange vilken 

information som blir inkluderad och exkluderad vid nyhetsrapporteringen? (Strömbäck, 2004) 

Eller skulle de fortsätta att uttrycka det mer vagt som “alla tror det finns kriminella här”, “jag 

tycker inte om” och så vidare. 

I denna studie undersöks huruvida rapporteringar om ungdomar i de utsatta områdena stämmer 

med vad den berörda gruppen har att säga om dessa rapporteringar. Enligt gestaltningsteorin är 

mediernas formande begränsat, något som enligt Strömbäck (2004) menar är oundvikligt av 

nyhetsrapportering då informationen som framförs av massmedier skildras ur särskilda vinklar. 

Strömbäck (2004) påpekar att det inte möjligt att få med allt i olika typer av medier, något som 

antyder att de som framför de mediala rapporteringarna gör val gällande vad som ska anses vara 

nyheter, vilka källor som är relevanta att utgå från, ordvalen, teman och annat. Det är således 

dessa val som skapar de olika gestaltningarna. Om ungdomarna fick kunskapen om detta, hur 

skulle de beskriva vad medierna gör då? Vad tycker ungdomarna att medierna missar? Och vad 
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tycker ungdomarna att medierna förstorar? Tveklöst går det att se att de tycker att kriminaliteten 

förstoras, men vad skulle de vilja att medierna i stället visade? 

Skulle en ytterligare undersökning kunna genomföras, och då med hjälp av djupintervjuer 

kanske mönstren i denna uppsats skulle kunna utforskas på djupet. 
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Svar: 

Trivs du i ditt område? 

Svar  

Vad tror du att andra anser om ditt område? 

Svar  

Vilka umgås du mest med i ditt område? 

Svar 

Umgås du med andra ungdomar utanför ditt område? 

Svar 

Etnisk diversitet 

Var kommer dina vänner från som du umgås med? 

Svar: 

Är det betydelsefullt för dig vad dina vänner har för ursprung? 

Svar 

Finns det andra grupper från området som du inte umgås med? 

Svar 

Karriär och framtidstro 

Går du i skolan? 

Svar 

Kommer du att studera vidare efter gymnasium? 

Svar 

Vad är ditt drömjobb när du blir äldre? 

Svar: 
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Bilaga 2  
 

Information och samtyckesbrev till ungdom 
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Efter att ha läst detta samtycker jag till medverkandet av enkätundersökningen som görs i syfte 

att undersöka ungdomars representation i utsatta områden. Jag har tagit del av information vad 

gäller avsikten med studien samt min medverkan en enkätundersökning som kommer att pågå 

i cirka tio minuter.  Jag har även informerats om att min medverkan är frivillig och att jag kan 

avbryta medverkandet när som helst enligt personuppgiftslagen (1998:204). Jag kan även 

kontakta studiens författare i efterhand om jag skulle ångra mitt medverkande. Jag har rätt att 

till anonymitet som gäller för mig som individ. Allt material som samlas är i forskningssyfte 

och raderas efter att studien är slutförd. 

  

Tack för att du är villig att medverka i denna studie! 
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