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Abstract 
The purpose with this essay has been to explore if, and in what way, the local 

newspaper Piteå-Tidningen produces and reproduces certain cultural agreements 
regarding the identity of youths.  

We collected all articles concerning youths in Piteå-Tidningen, during a period 
of three months, on which we performed a quantitative analysis. On 13 of these 
we have performed a critical discursive analysis. 

 
By letting other people make statements about youths, and by blaming young 

people for problems that are general for the society, like drug problems, the texts 
isolate the young people to a group of their own. Thus youths are placed outside a 
society that holds adults as a norm. 

In the texts, youths are made either good, for example in school or sports, or 
bad, for example by committing crimes.  

The isolation might prevent youths from becoming fully developed citizens, by 
denying them tools to be able to understand and change their situation, and to be 
able to influence society. 

The isolation also contributes to maintain the structural order of society, which 
favours the predominant power. The citizens are kept in place by being given the 
impression of a society under control. 

 
We have found that Piteå-Tidningen, in its reports about youths, produces and 

reproduces certain cultural agreements regarding the identity of youths.  
 
Key words: youth, young people, local newspaper, Piteå-Tidningen, society, 

cultural agreements.
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Sammanfattning 
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om Piteå-Tidningen (PT) i sin 

rapportering producerar och reproducerar vissa kulturella överenskommelser 
rörande ungdomars identitet och i så fall vilka dessa överenskommelser är. 

 
Vi har samlat allt material om ungdomar från PT under en tremånadersperiod 

och utfört en kvantitativ analys på dessa. På 13 av texterna har vi gjort en kritisk 
diskursanalys. 

 
Ungdomarna i PT:s texter isoleras till ”ungdomsgruppen”, bland annat genom 

att andra personer ofta står för fakta i texterna och genom att ungdomarna ofta får 
skulden för samhällsproblem, exempelvis alkoholism. På så sätt hamnar 
ungdomarna utanför samhället där de vuxna är normen. Inom ungdomsgruppen 
förekommer de unga som ”de duktiga”, vilka lyckas med allt de företar sig, eller 
som ”de med problem”, vilka begår brott.  

Isoleringen ger ett utanförskap som kan hindra ungdomarna från att bli fullt 
utvecklade medborgare med verktyg för att kunna förstå och förändra sin situation 
och kunna påverka samhällsstrukturen. 

Isoleringen bidrar också till att behålla ordningen i samhällets struktur, vilket 
gynnar den rådande makten, där strukturer håller medborgarna på plats och ger en 
känsla av att allt är under kontroll. 

Efter att ha utfört vår analys, drar vi slutsatsen att PT i sin rapportering om 
ungdomar är med och reproducerar vissa samhälleliga kulturella 
överenskommelser rörande ungdomars identitet. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Ungdomsåren är en viktig tid i våra liv. Människor utvecklas och formas 

visserligen hela livet, men det är just under tonåren som sökandet efter identiteten 
är som mest intensivt.1 När vi försöker forma våra jag påverkas vi mest av de 
människor vi har runt omkring oss i familjen, skolan och våra kompisar. Men vi 
påverkas också av det vi läser, ser på tv och hör på radio.2  

Media har blivit en stor del av våra liv och vi möter olika medieprodukter från 
det vi kliver upp på morgonen till vi lägger oss på kvällen. Mellan 
frukostflingorna bläddrar vi i morgontidningen, radion är på i bussen, 
reklamaffischerna möter oss överallt. Vi kopplar av framför tv:n och surfar på 
nätet. 

Det är därför inte långsökt att anta att mediernas bild av ungdomar blir 
betydelsefull i unga personers sökande efter identitet, dels för att de själva 
påverkas och dels för att samhällets sätt att se på ungdomar också har betydelse 
för hur ungdomar ser på sig själva. 

1.1.1 Verkligheten i medierna 
Det är lätt att tro att det man läser i tidningar, hör på radio och ser på tv är en 

spegling av verkligheten; att det medierna visar upp är de viktigaste händelserna 
och sann, relevant information som samhällsmedborgarna behöver. I de svenska 
massmediernas regelbok står det att deras roll i samhället att ge en korrekt och 
allsidig nyhetsförmedling.3 

Men vad menas egentligen med verkligheten? Om medierna skulle försöka 
återge verkligheten skulle de kanske vara tvungna att ge ut en individuell tidning 
till varje läsare, eftersom verkligheten förmodligen ser olika ut för varenda 
människa på vårt klot.  

 
Samtidigt så menade en del filosofer, exempelvis Antonio Gramsci och Michel 

Foucault, att verkligheten skapas av dem som har makten att visa upp vilken 
verklighet som ska anses vara den rätta4. Deras syn på hur makten fungerar och 
verkar varierar, men kärnan i deras resonemang är att det inte finns någon 
verklighet i ordets traditionella betydelse, utan att allt som vi känner till som 
verkligheten är ”sanningar” som människorna själva har varit med och skapat. 
Dessa teorier kan även appliceras på medierna som innehavare av makt. 

Genom att upprepa och exemplifiera värderingar och myter som gynnar de 
politiska makthavarna så kan man se det som att medierna hjälper till med att 
skapa en verklighet. Det vi upplever i medierna blir verkligare än den verklighet 
vi ser runt omkring oss, och de åsikter och värderingar som sprids i medierna blir 
norm för hur vårt eget liv bör se ut. På så sätt kan till exempel kvinnans och 
mannens roller i samhället fastställas gång på gång genom att välja att alltid 
beskriva kvinnorna som vackra och omhändertagande och männen som 
kompetenta och handlingskraftiga. Man kan också välja att visa en demonstration 

                                                
1 Fornäs mfl (1989) s 10 
2 Feilitzen, von (1994) s 192-193 
3 Spelregler (2001) s 7 
4 Hall (1997) s 48-50 
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från demonstranternas sida, där syftet med demonstrationen beskrivs genom att 
analysera hur samhället agerar i vissa frågor, men ofta visas demonstrationen ur 
polisens synvinkel, där det viktigaste blir att visa hur man effektivast klarar av en 
grupp bråkmakare (observera att exemplen är färgade av våra åsikter). 

Det vi menar med exemplen är att verkligheten går att beskriva på så många 
olika sätt utan att man behöver ljuga. Just den kvinnan var verkligen vacker och 
den mannen var väldigt kompetent, men hon var också otroligt kompetent och 
även han var vacker, men det passar liksom inte in i gängse beskrivningar av 
könen. 

 
Detta sätt att se på verkligheten som något konstruerat i stället för något 

naturligt kallas inom masskommunikationsforskningen för ett kritiskt synsätt. Det 
är också utifrån den kritiska teoribildningen vi kommer att genomföra vårt arbete, 
eftersom vi delar åsikten att sanningar och verkligheter skapas och återskapas 
genom ständig upprepning, bland annat i medierna.  

1.1.2 Nyheter och ungdomar 
Det andra problemet är definitionen av en nyhet. Själva ordet ”nyhet” beskriver 

att det man vill visa är något nytt. Redan här förstår vi att det är det ”nya” snarare 
än det ”verkliga” som är intressant.  

Enligt medieforskaren Håkan Hvitfelt ökar sannolikheten för att en 
nyhetsartikel ska produceras, publiceras och bli en huvudnyhet ju mer den 
behandlar politik, ekonomi, brott eller olyckor, om det geografiska eller kulturella 
avståndet är kort och om händelsen är sensationell och överraskande. Vidare ska 
gärna en ”elitperson” vara inblandad (huvudperson eller källa), händelsen ska 
beskrivas enkelt men relevant, utspelas under en kort tid men som en del av ett 
tema samt gärna ha negativa inslag. 5 

 
En del nyheter i medierna handlar om ungdomar, eller händelser där ungdomar 

är inblandande. Om vi behåller det kritiska synsättet som innebär att medierna är 
med och skapar en verklighet, så kan bilden av ungdomarna som medierna visar 
bli en av de rådande föreställningarna om hur ungdomar är eller borde vara. 

Om inslag om ungdomar i huvudsak handlar om brott, kan det bli en ”sanning” 
att ungdomar är oärliga, även om man själv inte känner en enda brottslig ung 
person. Artiklarna skapar en schablon av unga som grupp, vilken med tiden kan 
bli den dominerande bilden.  

1.1.3. Lokaltidningens roll 
En stor del av forskningen om ungdomar och medier kretsar kring 

populärkultur, subkulturer och fiktion (t ex videovåld). I det sammanhanget kan 
det vara lätt att glömma bort lokaltidningen. Marianne Hühne von Seth och 
Annika Rosell, båda verksamma vid Poppius Journalistskola, menar att få medier 
har en lika stor genomslagskraft och trogen läsekrets som lokaltidningen.6 
Forskarna Stig Hadenius och Lennart Weibull stärker det resonemanget genom att 
påpeka att lokaltidningen ofta är en naturlig del i det dagliga livet och täcker ett 
grundläggande behov av att få veta vad som händer i den närmaste omgivningen.7  

                                                
5 Hadenius & Weibull (1999) s 342-343 
6 Hûhne von Seth et al  (2002) s 57 
7 Hadenius & Weibull (1999) s 449 
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I och med det ökande medieutbudet finns det risk att ungdomarna ägnar mindre 

tid åt lokaltidningen, och att den får mindre betydelse för ungdomarna ur 
informationssynpunkt. Vi menar dock att lokaltidningens representation av 
ungdomar medverkar till den totala bilden av gruppen. Även om vuxna tillhör de 
största konsumenterna av den typen av press, så bidrar vuxnas syn på ungdomar 
till hur unga människor ser sig själva, och där kan lokaltidningen spela in. 

Med anledning av detta har vi bestämt oss för att undersöka hur Piteå-
Tidningens bidrag till synen på ungdomar ser ut. Även om ungdomar inte läser 
lokaltidningen i någon större utsträckning så kan tidningens totala 
genomslagskraft bidra till att påverka synen på ungdomar som grupp och i 
förlängningen ha betydelse för ungas identitetssökande. 

Anledningen till att vi valt just Piteå-Tidningen är inte märkvärdigare än att vi 
själva bor i Piteå och att det därför är enkelt för oss att få tag i analysmaterialet. 

1.1.4 Piteå-Tidningen 
Piteå-Tidningen grundades 1915 och är den dominerande tidningen i södra 

Norrbotten. Centralredaktionen finns i Piteå och en lokalredaktion finns i 
Älvsbyn. PT är delägare i nyhetsbyrån Nyheter i Norr som bevakar kommunerna 
Arvidsjaur och Arjeplog. Piteå-Tidningen AB ägs av arbetarrörelsen i Pite älvdal, 
lokala fackföreningar och enskilda personer. 

Tidningens upplaga är 17 700 exemplar (TS-mätning för helåret 2003). PT äger 
20 procent av Norrländska Socialdemokraten.  

Tidningen kommer ut sex gånger per vecka. 

1.2 Syfte 
Syftet med vårt arbete är således att undersöka om Piteå-Tidningen i sin 

rapportering producerar och reproducerar vissa kulturella överenskommelser 
rörande ungdomars identitet, såsom hur ungdomar bör vara eller inte vara, hur de 
ser på sig själva och hur andra ser på dem. 

1.3 Frågeställningar 
För att ta reda på hur ungdomar representeras i PT ska vi försöka besvara 

följande frågor:  
 
1. I vilka sammanhang förekommer vilka ungdomar i lokaltidningen? 
2. Vad bidrar ungdomarna med i texterna, vilka andra förekommer och hur ser 

deras bidrag ut kontra ungdomarnas? 
3. Vilken läsarposition inbjuder texterna till? 
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2 Massmediernas framväxt, villkor och 
nyhetsvärdering 

I det här kapitlet ger vi en kort historik om mediernas och i synnerhet 
lokaltidningens framväxt. Det ger inblick i förhållandet mellan medierna och 
samhället och kan bidra till att förstå varför nyheten ser ut som den gör.  

2.1 Tidningarnas födelse 
Människor kan sägas ha ett behov av både berättelser om det okända och 

ofattbara och av korrekta upplysningar. Enligt författaren Stig Arne Nohrstedt kan 
man finna detta dubbelsidiga nyhetsbehov så långt man kan spåra människornas 
historia. Vandrande hantverkare, gesäller, soldater och handelsmän bidrog redan i 
antiken till underhållning med sina berättelser om främmande länder. Samtidigt, 
menar Nohrstedt, har utbyggnaden av kommunikationskanaler hela tiden varit 
förknippad med samhällets organisation och maktförhållanden.8 

 
Lika bestående som människors kommunikationsbehov (både från officiella och 

icke-officiella källor) varit genom seklen, lika kontinuerligt har det blossat upp 
konflikter mellan de folkliga önskemålen och maktens intressen. Informationen 
som har spritts mellan människor i ett samhälle har alltid ifrågasatts av eliterna. 

Långt innan de moderna medierna fanns var rykteskontroll var ett mål för 
makthavare.9 

 
Redan före trycktekniken massproducerades ”nyhetsblad”. För 2000 år sedan 

fanns skrivfabriker i Rom där slavar efter diktamen skrev ner och mångfaldigade 
meddelanden om aktuella händelser. Nyheterna såldes sedan till personer i mer 
avlägsna delar av romarriket. Dessa meddelanden fick en sådan periodicitet och 
spridning att de kom att kallas Acta Diurna (dagsnyheter).10 

I Venedig fanns scrittori d’avvisi – anställda skrivare som sammanställde 
nyheter om bland annat världshändelser och handel i form av handskrivna 
nyhetsblad. Skrivbyråer i Frankrike, England och Tyskland finns också 
omnämnda i litteraturen om tidningarnas födelse och sammantaget framträder 
bilden av ett uppbyggt nyhetssystem före den tryckta tidningen.11 

 
Som vi tidigare nämnt har muntlig information förmedlats av hantverkare, 

gesäller och handelsmän på platser där människor samlats. En sådan samlingsplats 
var marknaderna. De lokala marknadsplatserna växte till större marknader i takt 
med att handeln ökade både i omfattning och geografisk. Handeln hade också en 
stor roll för etablerandet av de första tidningarna.12 

När de första tryckta tidningarna började publiceras på 1500- och 1600-talen 
hade de i stor utsträckning sin bakgrund i köpmännens behov av nyheter från 
avlägsna marknader och länder.13 

 

                                                
8 Ekström & Nohrstedt (1996) s 62 
9 Ibid 
10 Hadenius & Weibull (1999) s 39 
11 Ekström & Nohrstedt (1996) s 39 
12 Ekström & Nohrstedt (1996) s 65 
13 Ibid 
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Under samma tid fanns, förutom tidningarna som riktade sig mot köpmän, 
också tidningar som med politiska och diplomatiska informationer vände sig till 
staten och ämbetsmän. Till denna typ av tidningar kan Sveriges äldsta tidning 
Ordinarie Post Tijdener (1645) räknas.14 I boken Massmedier – press, radio och tv 
i förvandling beskrivs Ordinarie Post Tijdener som nära knuten till rikets politiska 
centrum och som kontrollerad av centralmakten. Ansvarig utgivare var 
Stockholms stads postmästare, som kontrollerade att inga ”olämpliga” nyheter 
kom in i tidningen.15 ”Pressen i Sverige var således från början ett statligt 
propagandainstrument” skriver författarna Hadenius och Weibull.16 

 

2.2 Lokaltidningarnas tillkomst och fortlevande 
I och med tillkomsten av 1766 års tryckfrihetsförordning avskaffades 

förhandscensuren. Den politiska debatten skulle i princip vara fri. Vissa områden 
var dock fortfarande fredade: religionen, kungahuset, rådet och grundlagarna fick 
inte kritiseras. 

Tryckfrihetsförordningen fick direkta följder för tidningsmarknaden - en rad 
nya tidningar grundades och den politiska debatten blomstrade. En läskunnig 
medelklass hade växt fram och blev de nya tidningarnas publik.17 

 
De första lokaltidningarna utanför Stockholm startades under andra hälften av 

1700-talet och även i deras fall var handel och marknader ofta avgörande 
förutsättningar för deras existens. 

Ett exempel på handelns betydelse för de första lokaltidningarna är 
utvecklingen i Norrland. 1765 grundades HandelsTidning i Gävle. 65 år senare 
fanns två lokaltidningar i staden, en konservativ och en radikal. Den senare 
innehöll bland annat inhemska och utrikes nyheter, ledare, kommentarer, kåserier 
och annonser. Tidningen hette Norrlands-Posten och när den först gavs ut gjorde 
redaktören Anders Petter Landin en programförklaring där han utlovade 
samhällsnyttigt och allmänt uppbyggligt stoff. Tidningen skulle stimulera handel, 
sjöfart och andra näringar och bidra till ökat andligt välstånd i de norra 
provinserna. Anders Petter Landin initierade dottertidningar i andra norrländska 
städer och 1850 hade nio av totalt elva städer i Norrland ett eget lokalblad.18 

Men dessa landsortstidningar var inte lokaltidningar i dagens bemärkelse. De är 
visserligen lokalt utgivna, men med lite lokalt stoff och mycket in- och 
utrikesnyheter. En förklaring till att innehållet var disponerat på detta sätt är att 
läsarna orienterade sig om de lokala händelserna genom personliga kontakter, 
medan de var hänvisade till tidningar för riks och utrikesnyheter. 

Lokaltidningarna innehöll alltså få nyheter med lokal prägling, då läsarna tog 
del av dessa nyheter via personliga kontakter. Men den industrialisering som 
inleddes i början av 1800-talet ändrade delvis på detta informationssystem. 
Urbanisering och arbetsfördelning medförde ett uppbrott från byalaget och livet i 
staden skapade nya informationsbehov. 

Eftersom de direkta kontakterna inte var tillräckligt effektiva längre samt 
eftersom människor i allmänhet, städernas varuproducenter och affärsmän 

                                                
14 Ekström & Nohrstedt (1996) s 65-66 
15 Hadenius & Weibull (1999) s 40-42 
16 Hadenius & Weibull (1999) s 42 
17 Hadenius & Weibull (1999) s 43 
18 Ekström & Nohrstedt (1996) s 66-67 
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behövde effektivare informationskanaler uppstod en marknad för olika 
massmedier. Medierna blev nödvändiga för människor som ville ha en överblick 
över vad som hände i omvärlden. 

Fler faktorer samspelade för att medierna skulle få sådan framgång, bland annat 
kan framväxten av en annonsmarknad – som gjorde tidningarna billigare för 
läsarna – nämnas.19 

Under senare delen av 1800-talet var landsortspressen till stor del lokalt 
orienterad och såg som en viktig uppgift att bevaka den egna regionen, även om 
in- och utrikesnyheter fortfarande tog ett betydande utrymme. 

2.3 Motsättningar mellan publicister, publik och makteliten 
I ”Journalistikens etiska problem” ställer författarna Mats Ekström och Stig 

Arne Nohrstedt frågan vad nyhetsjournalistik ytterst syftar till - sanning eller 
underhållning, information eller berättande? De konstaterar att begreppet 
nyhetsjournalistik kan spåras mycket långt tillbaka – sedan antikens dagar har ett 
drama om nyhetsoffentligheten utspelat sig. Dramat har tre huvudtyper av aktörer: 
publicister, publik och maktelit. Ekström och Nohrstedt konstaterar att dramat 
varit svåröverskådligt och fördolt, men att det i renodlad form handlar om att 
publicisterna haft både ideella och materiella motiv för sin verksamhet (att 
förmedla nyheter och bilda opinion har ansetts som viktiga samhällsuppgifter 
samtidigt som förutsättningen har varit att man lyckats intressera en stor publik 
för innehållet). Publiken har haft behov av information om viktiga händelser, 
underhållning, förströelse, uppgifter om varuerbjudanden, priser och skvaller. 

Ekvationen har sett ut så här: Ju fler behov publicisterna kunnat tillfredsställa, 
desto större har deras publik varit. Samtidigt har publicisterna behövt maktelitens 
godkännande för sin tidningsutgivning. 

Ekström och Nohrstedt framhåller att makteliternas handlade i första hand 
grundats på intresset att kontrollera att den information som sprids i samhället inte 
hotar deras maktställning. I vissa fall har detta skett genom förbud mot spridande 
av viss information och i andra fall genom kvalitetskrav (exempelvis genom att 
nyheterna ska vara sanna och korrekta, ha en lämplig form osv.). Publicisterna har 
varit mer eller mindre lyhörda mot kraven – men de har inte helt kunnat bortse 
från eliternas granskande ögon.20 

Tidningen som företag har alltså tvingats balansera marknadens behov av 
nyheter mot överhetens moraliska och juridiska krav.21 

 
Med bakgrund av den ständigt återkommande kritiken från eliterna mot 

skandal- och sensationsskriverierna i pressen är det inte helt osökt att tänka sig att 
tidningsutgivarna befann sig i en känslig ställning och att de hade behov av att 
legitimera sin verksamhet. Officiellt hänvisade därför utgivare och redaktörer till 
ideella syften som inte alltid motsvarades av nyhetsförmedlingens praktisk-
ekonomiska realiteter. Att tidningarna publicerade texter om skrönor, skvaller och 
sensationer var inget man ville framhäva när man sökte tillstånd för 
tidningsutgivningen.22 

                                                
19 Hadenius & Weibull (1999) s 44-45 
20 Ekström & Nohrstedt (1996) s 68 
21 Ekström & Nohrstedt (1996) s 73 
22 Ekström & Nohrstedt (1996) s 75 
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2.4 Förändringen av nyhetsbegreppet och framväxten av 
objektivitetsidealet 

Skandal- och sensationsskriverierna verkar ha funnits med sedan långt tillbaka, 
men det som vanligtvis betecknas som ursprunget till modern 
sensationsjournalistik är populärpressen som utvecklades i USA under första 
hälften av 1800-talet. Förta gången det talas om sensationspress är i samband med 
utgivningen av The New York Sun på 1830-talet. Tidningen var dock inte ensam 
om att satsa på sensationer och dessa relativt billiga tidningar kom att kallas för 
”pennypressen”. 

Pennypressen gav nyhetsbegreppet ett nytt innehåll som passade de lägre 
klasserna i samhället och tidningarna fyllde spalterna med brottsreportage, 
historier om syndens härjningar, katastrofer, olyckor och ”nya vetenskapliga 
upptäckter” som att det finns liv på månen.23 

 
Michael Schudson betecknar pennypressen som en kommersiell revolution 

inom det amerikanska tidningsväsendet. Till skillnad för den tidigare pressen 
undvek man sammankoppling med politiska särintressen och Schudson menar att 
dessa tidningar i sin fokusering på lokala händelser och den växande 
medelklassens aktiviteter skapade det moderna nyhetsbegreppet. 

I sin marknadsföring berömde sig pennypressen för sin aktiva jakt på nyheter 
och att man anställt reportrar för att ta fram ett unikt nyhetsmaterial. Tidningarna 
menade att denna aktiva journalistik skapade förutsättningar för en mer tillförlitlig 
och korrekt rapportering än de mer passiva prestigetidningarna.24 

 
Efter hand kom kraven på ”sanna” och korrekta nyheter att bli allt mer 

dominerande. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet etablerades 
objektiviteten som ett journalistiskt ideal. Objektivitetsidealet blev ledstjärnan för 
journalistiken i USA i samband med att konkurrensen mellan populärpressen i 
New York tog sig allt mer förargelseväckande former. Mediemogulerna insåg att 
deras intresse av att undvika en lagstiftning motiverade självsanering och 
stävjande av de värsta överslagen – och successivt etableras en moralkodex inom 
den amerikanska journalistiken.25 

 
Schudson menar att nyhetsjournalistiken under 1800-talet baserade sig på en 

naiv empirisk föreställning om fakta – om journalisten bara rapporterade den fakta 
han fick tillgång till så hade han uppfyllt sina skyldigheter. Men ett par decennier 
in på 1900-talet blev journalistkåren allt mer medveten om att faktarapportering 
inte var någon garanti för ”sanning” och att särintressen kunde vilja påverka 
rapporteringen. Erfarenheterna från PR-aktiviteter och krigspropaganda bidrog till 
insikterna. För att kunna hantera dessa insikter framfördes objektiviteten som 
journalistikens mål och medel.26 

 
Walter Lippman, förgrundsfigur i amerikansk massmedieforskning, 

förespråkade en professionalisering av journalistkåren med bland annat 
vetenskaplig träning och ökad medvetenhet om mänskliga observationers 
osäkerhet. 

                                                
23 Ekström & Nohrstedt (1996) s 77 
24 Ibid 
25 Ekström & Nohrstedt (1996) s 80 
26 Ekström & Nohrstedt (1996) s 81 
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”Enligt Schudson är alltså objektivitetsnormen inom nyhetsjournalistiken 
framför allt ett svar på insikten om att nyheter i någon mening alltid är subjektiva. 
Den tjänade mer till att dämpa sanningsanspråken än till att framhäva dem.”27 

 
De första etiska reglerna för journalistiken i Sverige utarbetades som svar på 

kritiken mot så kallade notisjägare. Notisjägarna var en sorts frilansjournalister 
som mot betalning levererade notiser från bland annat rättegångar. I notisjägarnas 
intresse låg givetvis att få sälja sina texter och därför formulerade man texterna så 
sensationellt som möjligt. 

Publicistklubben beslöt att det var nödvändigt att ingripa mot detta system för 
att värna om pressens anseende och uttalade sig om att tidningarna istället skulle 
använda egna medarbetare i samband med polis- och rättegångsreferat.28  

2.5 Från partianknutna journalister till professionalisering av yrket 
Tidningarna som tillkom i Sverige under den senare delen av 1800-talet hade 

ofta en partipolitisk profil. Socialdemokratiska partiet bildades 1889 och högern 
fick sitt första riksparti 1904, men långt innan dess fanns partier och fraktioner i 
riksdagen som hade en anknytning till pressen. 

De icke-socialdemokratiska tidningarna som grundades under 1800-talet kom 
till stånd genom enskilda initiativ, men ofta som språkrör för hela grupper. 
Personerna bakom ville både skapa opinion och göra en bra affär. 

De socialdemokratiska tidningarna grundades i regel något senare och var från 
start en del av den politiska och fackliga arbetarrörelsen. Avsikten var inte att 
skaffa kommersiellt bärkraftiga företag. De socialdemokratiska tidningarna var 
knutna till partiet på alla plan (ägandet, läsarna, innehållet). Valkretsarna – inte 
utgivningsorten – stod i centrum för de socialdemokratiska tidningarnas nyheter 
och kommentarer. 

Omkring sekelskiftet grundandes ett 20-tal socialdemokratiska tidningar, men 
ingenstans fick de en marknadsledande ställning. Några punkter i diskussionerna 
om varför har framhållits: Det fanns redan etablerade organ på orterna, 
tidningarna var mindre attraktiva för annonsörerna eftersom de hade en köpsvag 
läsekrets, partianknytningen verkade frånstötande på en del annonsörer och läsare, 
samt att tidningarna – som många borgerliga sådana – inte hade någon entreprenör 
i ledningen.29 

Under tiden när partipressystemet dominerade inom svensk dagspress 
sympatiserade de flesta journalister med den egna tidningens linje. Men i och med 
tidningsnedläggningar och konkurrens från radion och tv förändrades 
förutsättningarna för journalistiken. Partipressmodellen luckrades upp och en 
anglosaxisk mediesyn blev istället dominerande. Grundtanken var att medierna 
skulle vara oberoende granskare och ledas av professionella journalister – som 
hade ett socialt ansvar mot sin publik. Medierna skulle ha rollen som en tredje 
statsmakt.30 

De journalistiska arbetssätten förändrades och på 1950-talet fick makthavare 
finna sig i att ställas inför mer kritiska frågor. Detta nya förhållande märktes 

                                                
27 Ekström & Nohrstedt (1996) s 81 
28 Ekström & Nohrstedt (1996) s 80-83 
29 Hadenius & Weibull (1999) s 51-53 
30 Hadenius & Weibull (1999) s 353-354 
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framför allt vid valrörelserna då politikerna i mindre utsträckning än tidigare 
själva kunde bestämma utbudet. Istället blev journalisterna de ledande aktörerna.31 

 
De som rekryterades till den socialdemokratiska pressen kom in i yrket via 

kroppsarbete och folkhögskola kombinerat med fackligt och politiskt 
engagemang. Motivet för att bli journalist var av politiskt slag – att slåss för rätt 
och sanning. Rekryteringen till den borgerliga pressen följde ett annat mönster. 
Många kom in i yrket via förbindelser eller för att man hade journalistiken i 
släkte. På storstadstidningarna utgjordes journalisterna till stor del av akademiker 
som inte fick andra jobb.32 

 
Efter många utredningar och diskussioner bildades Journalistinstitutet för 

journalistisk grundutbildning 1959. Utbildningen understöddes av pressens 
organisationer, enskilda företag och av staten.33 

”Journalistik” är alltså en profession och för journalisterna innebär begreppet 
regler, rutiner, traditioner, arbetssätt, förhållningssätt och attityder.34 Som 
nybliven journalist socialiseras man in i yrket och därmed reglerna, rutinerna, 
traditionerna och sättet att arbeta på. Journalisten tränas till att bli en journalist 
som accepteras av arbetsplatsen.35  

 
Journalistforskaren Lars J Hultén berättar att journalistforskarna Jan Ekecrantz 

och Tom Olsson konstaterar att avpolitiseringen av svensk press medfört en 
förändring. Från att ha varit ideologisk är den nu framför allt kommersiell. 
Tidningen är alltså inte längre en viktig länk mellan partipolitisk debatt och 
väljare utan socialiserar in människor i konsumentkollektiv där den fungerar som 
länk till varumarknaden (både när det gäller produkter och åsikter).36 

 
I dag väljer journalister och chefer inom nyhetsmedierna inte längre arbetsplats 

efter tidningens färg. En homogenisering av nyhetsvärderingen kan sägas ha ägt 
rum. Detta påstående kan bland annat förklaras med professionaliseringen av 
journalisterna.37 

2.6 Dagens nyhetskriterier 
Vad är det då som utmärker de nyheter som passerar genom nyhetsprocessen i 

dag? Redaktionerna på massmedieföretagen gör en nyhetsvärdering. I de fall där 
det finns klara och allmänt accepterade normer för nyhetsvärderingen blir 
utrymmet för enskilda journalister och redaktioner mindre. När nyhetsbegreppet 
tvärtom är vagt är möjligheterna att komma med egna värderingar större. 

Författarna Hadenius och Weibull anser att nyhetsbegreppet är nära förknippat 
med det system som nyhetsföretaget arbetar i, den kulturella, ekonomiska och 
politiska miljö som omger nyhetsförmedlingen. De nyheter och den information 
som sprids inom ett samhälle hänger ihop med samhällets ideologiska och 
ekonomiska utvecklingsnivå – det som är en nyhet i ett land behöver inte vara det 

                                                
31 Hadenius & Weibull (1999) s 315 
32 Lindblom Hultén (2001) s 265 
33 Lindblom Hultén (2001) s 264 
34 Hultén (1993) s 8 
35 Hultén (1993) s 15 
36 Hultén (1993) s 159 
37 Hadenius & Weibull (1999) s 361 
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i ett annat. Även inom landet finns olika normer för vad som är en nyhet – vad 
som är en nyhet i ett medium behöver inte vara det i ett annat. 

1924 försökte Lippman sig på en generell definition av det västerländska 
nyhetsbegreppet. Det mest väsentliga, menade han, var att journalisten trodde att 
det fanns respons hos allmänheten för nyheten. Kraven på en nyhet var att den 
skulle väcka känslor hos mottagaren och erbjuda läsaren en möjlighet till 
identifikation.38 

 
Den norske forskaren Johan Galtung har ytterligare preciserat nyhetskriterierna 

i västvärlden: En klar och otvetydig händelse har större chans att passera 
redaktören än en tveksam och svårtolkad. På samma sätt har en händelse som 
överensstämmer med redaktörens förväntningar ett större nyhetsvärde. 
Tidsfaktorn spelar roll konkurrensmässigt, då redaktörer föredrar så sena nyheter 
som möjligt. En händelse för mer plats om redaktionen tror sig vara först med 
den. Händelser som sträcker sig över lång tid är mindre nyhetsmässiga än 
”snabba” händelser.39 

 
Kommunikationsforskaren Henk Prakke har sammanfattat tre faktorer som han 

menar har betydelse för olika nivåer i nyhetsströmmen. Faktorerna är tid, kultur 
och rum. Ju längre bort inom ett eller flera av dessa faktorer – desto mindre är 
nyheten.40 

 
Medieforskaren Håkan Hvitfelt har sammanfattat nyhetsvärderingen i tio 

punkter. Enligt honom ökar sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, 
publiceras, placeras på förstasidan och där bli en huvudnyhet ju mer den 
behandlar:41 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor och 
2. om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd till 
3. händelser och förhållanden som 
4. är sensationella och överraskande, 
5. handlar om enskilda elitpersoner och 
6. beskrivs tillräckligt enkelt men 
7. är viktiga och relevanta, 
8. utspelas under kort tid men som en del av ett tema 
9. samt har negativa inslag 
10. och har elitpersoner som källor.42 
 
Journalistforskaren Lars J Hultén diskuterar kring definitionen av ”journalistik” 

och hänvisar till den allmänna uppfattningen om journalistik som det som 
nyhetsmedierna ägnar sig åt – att samla in, presentera och distribuera vad vi 
brukar kalla för nyheter.43  

                                                
38 Hadenius & Weibull (1999) s 340-341 
39 Hadenius & Weibull (1999) s 341 
40 Hadenius & Weibull (1999) s 342 
41 Hadenius & Weibull (1999) s 342-343 
42 Hadenius & Weibull (1999) s 343 
43 Hultén (1993) s 14 
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Journalistiken berättar i regel om det som är oväntat, nytt, det som just inträffat, 
det som bryter mot det invanda, det ovanligt goda eller onda, det som få vet men 
som många kan tänkas vara intresserade av.44  

Slutligen definierar Hultén journalistik på följande sätt: 
 
”Journalistik är dels en metod (ett fältarbete), dels ett presentationssätt 
som tolkar (berättar) en icke-fiktiv redogörelse utifrån ett 
aktualitetsperspektiv. Redogörelsen presenteras i ett massmedium och 
är anpassad till detta för en stor publik som är beredd att betala för 
varan för att kunna orientera sig i samhället och tillfredsställa sin 
nyfikenhet och kunskapshunger.” 45 

2.7 Samhällsuppdraget – mediebranschens eget påfund? 
Bengt Nerman påpekar att det inte finns något etisk, demokratisk 

samhällsuppdrag för våra massmedier beslutat av riksdag och regering. 
Samhällsuppdraget är branschens eget ideologiska påfund. Nerman menar att det 
inte finns någon färdig verklighet med ”händelser” och ”nyheter” i, som det går 
att mer eller mindre allsidigt och korrekt beskriva. ”Fakta” finns inte utplacerad i 
”verkligheten” – också fakta är resultat av val. 

Vidare skriver Nerman att massmedierna inte maktlösa befinner sig utanför den 
”verklighet” de beskriver. De är i stället mitt i den, som producenter på en 
marknad, beroende av den ”verklighet” som ger den material och av den marknad 
de betjänar.46 

 

                                                
44 Hultén (1993) s 30 
45 Hultén (1993) s 31 
46 Ekström & Nohrstedt (1996) s 321-322 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Massamhället och massmedierna 
I början av 1900-talet orsakade industrialiseringen stora förändringar i Europa 

och Nordamerika. Människor flyttade från landsbygden till städerna och fick ett 
helt nytt livsmönster. Tack vare just industrialiseringen blev det möjligt att 
massproducera publikationer, med andra ord masskultur, till exempel massmedier. 

Massamhällsteorin som föddes ur industrialiseringen och urbaniseringen såg 
människor som isolerade individer med ingen eller sporadisk kontakt mellan 
varandra. Man hade inte längre familjen, kyrkan eller byn som en del av 
identiteten utan blev isolerad, både socialt och moraliskt. Teorin menar att 
individerna då vände sig mot massmedierna och populärkulturen och lät sig 
manipuleras och exploateras, vilket förvärrade den redan obefintliga moralen.  

Med andra ord såg inte massamhällsteorin massmedierna (masskulturen) som 
något positivt, utan som ett medel för eliten att utöva propaganda på och försöka 
kontrollera ”massan”. Publiken, ”massan”, sågs inte som individer utan som en 
grupp som passivt och utan att tänka efter konsumerade allt som producerades.47 
Man antog också att massan reagerade på samma sätt på samma innehåll, något 
som inom forskningen kallas för stimuli-responsmodellen (SR-modellen).48 

Forskningen om massmediernas effekter tog fart och snart upptäckte man att 
det faktiskt fanns skillnader i hur individer reagerade på medieinnehållet. 
Efterhand började människorna i publiken ses som aktiva användare av 
massmedier i stället för passiva. Man valde medieinnehåll utifrån intressen som i 
sin tur styrdes av individuella och sociala faktorer.49  

3.2 Två paradigm 
Den växande masskommunikationsforskningen i kombination med 

massamhällets syn på massmedierna som mäktiga gav upphov till en 
forskningstradition som McQuail kallar det dominanta paradigmet. 

Utgångspunkten för det dominanta paradigmet är liberalpluralistisk; samhället 
beskrivs som demokratiskt och rättvist där alla individer konkurrerar på samma 
villkor. Massmedierna är inte beroende av staten, politiska partier eller varandra, 
utan står fria och förmedlar olika perspektiv på samhället. Publiken väljer aktivt 
sitt utbud och klarar av att motstå påverkan från medierna. Massmediernas 
effekter på publiken varierar men är ofta obefintliga.50  
 

Som svar på det dominanta paradigmet växte det alternativa paradigmet fram, 
också kallat det kritiska perspektivet. Synen på samhället är att det är kapitalistiskt 
och därmed styrt av en dominerande elit. Massmedierna fungerar som ett redskap 
för de härskande klasserna att kontrollera och manipulera publiken. Innehållet i de 
olika medierna anses vara likformigt och styrt och publiken saknar kunskap och 
möjlighet att analysera medieutbudet kritiskt.51 

 

                                                
47 Strinati (2004) s 6-8 
48 Berglund (1986) s 27 
49 Berglund (1986) s 29-35 
50 McQuail (2000) s 45, 69-70 
51 McQuail (2000) s 49, 69-70 
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Eftersom vi är mer kritiska än liberalpluralistiska i vår syn på samhälle och 
medier, så är det det kritiska perspektivet som kommer att få störst 
uppmärksamhet i detta kapitel.  

3.3 Tidiga teorier inom det kritiska perspektivet  

3.3.1 Marxism 
För teorierna inom det kritiska perspektivet har Marx definition av begreppet 

"ideologi" haft stor betydelse. Han menade att ideologi i arbete är när den 
styrande klassens idéer tvingas på de andra klasserna i samhället, genom att de 
naturliggörs och blir betraktade som sanningar. Genom ideologi säkras 
borgarklassens makt, eftersom resten av samhället befinner sig i ett slags falskt 
medvetande som gör att de inte ser verkligheten som den egentligen ser ut.52  

Enligt Marx arbetar medierna också ideologiskt genom att sprida överklassens 
idéer och neka konsumenterna tillgång till alternativa synsätt som skulle kunna 
bidra till förändring för arbetarklassen.53 

En annan viktig aspekt för de efterföljande teorierna var att Marx var övertygad 
om att arbetarklassen till slut skulle genomskåda ideologin och störta 
kapitalismen. Eftersom detta aldrig skedde har efterföljarna som ibland benämns 
neo-marxister försökt utveckla teorin för att kunna förklara varför revolutionen 
aldrig kom.54 

3.3.2 Althussers kritiska teori 
Den franske filosofen och strukturalisten Louis Althusser var en av neo-

marxisterna och han utvecklade också Marx teori om ideologi. I stället för att 
fungera påtvingande, ansåg Althusser att ideologi arbetar genom att människorna 
tror att det är inifrån dem själva som idéerna kommer. Ifrån födseln hamnar vi i en 
struktur där vi genom de ’ideologiska statsapparaterna’: familj, skola, 
massmedier, idrott med mera, formas till att acceptera de värderingar – ideologier 
– som gäller för det samhälle vi befinner oss i.55  

Ideologi arbetar enligt Althusser genom något som han kallar ”interpellation” 
eller ”anrop”. Vid all kommunikation anropas vi att ta emot ett budskap. Om vi 
reagerar och svarar på anropet deltar vi automatiskt i vår ideologiska (sociala) 
konstruktion. Interpellationen kan placera oss i en ideologisk kategori som skiljer 
sig från vår faktiska sociala kategori. Det betyder att vi omedvetet kan ta till oss 
budskap som egentligen strider mot våra grundläggande värderingar.56  

Althusser menar också att ideologi gynnar den rådande statsmakten, men 
genom att vi själva tycker att den situationen vi lever i är normal och vald av oss 
är det osannolikt att vi kommer att revolutionera.57  

När det gäller mediernas roll så anser Althusser att de får oss att tro att vi är 
fria, självständiga individer samtidigt som vi egentligen spelar de roller vi blivit 
tilldelade från födseln.  

 

                                                
52 Fiske (1990) s 228-229 och Strinati (2004) s 116-117 
53 McQuail (2000) s 76 
54 Fiske (1990) s 229-230 
55 Ross (1994) s 35 
56 Fiske (1990) s 231 
57 Fiske (1990) s 230, 234 
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Althussers teorier har fått mindre betydelse i de senare teorierna eftersom han 
anser att människan är helt omedveten om rollen hon spelar och eftersom han 
liksom Marx håller fast vid att det är de dominerande klassernas idéer som styr.58 
Han har dock haft stor betydelse för utvecklingen inom den semiotiska 
medieforskningen genom sin idé om att ideologin hela tiden befästs genom texter, 
myter, symboler, bilder och våra vardagliga sociala praktiker. 

3.3.3 Gramscis hegemoni 
Den italienske teoretikern och politikern Antonio Gramsci myntade begreppet 

hegemoni. Han håller med Marx om att det är överklassens idéer som blir den 
dominerande ideologin, men att det hela tiden finns ett motstånd ”underifrån” 
vilket gör ideologin instabil. För att behålla stabiliteten måste den styrande 
klassen kämpa för att få sina idéer att verka naturliga och betraktas som sunt 
förnuft av hela samhället.59 

Eftersom de underordnade grupperna slits mellan sitt vardagliga, verkliga liv 
och ideologins konstruerade sanningar (som skapats för att få klassamhället att 
verka naturligt) resulterar det i att individens förnuft blir fragmentariskt, 
osammanhängande och inkonsekvent, de två delarna går helt enkelt inte ihop. 
Därför blir individerna politiskt passiva och fogar sig i det rådande systemet.60 

3.4 Ideologibegreppet 
Vi har redan beskrivit Marx och Althussers definition av ideologi, men anser att 

det är på sin plats att förtydliga begreppet något.  
Sven Ross skriver i sin artikel Ideologiteori och medieforskning61 att ”ideologi” 

brukar anses som ett av de besvärligaste begreppen inom samhälls- och 
kulturvetenskaperna eftersom det har definierats på många olika sätt. 

Marx ideologi om falskt medvetande (se kap 2.3.1) har kritiserats, då kritiker 
menar att om det existerar ett falskt medvetande måste det också finnas ett sant.  

Det har senare utvecklats andra definitioner av ideologi. Ross beskriver tre 
definitioner: 1) ideologi som idéer, begrepp och symboler som tenderar att gynna 
en viss klass eller grupp och som därmed uttrycker och befäster 
dominansförhållanden, 2) ideologi som handlingsorienterade idésystem 
överhuvudtaget, vilket betyder att även oppositionella grupper kan ha en ideologi, 
samt 3) ideologi som å ena sidan idéer och värderingar och å andra sidan de 
handlingar och artefakter som uttrycker och förmedlar idéer och värderingar som 
har effekten att gynna vissa grupper. 

 
De tre synsätten behöver inte ses som motsatser till varandra. Centralt för vår 

analys är att ideologi gynnar de som har makten. 
 
Stuart Hall använder i sin text The whites of their eyes följande definition av 

ideologibegreppet: 
”de bilder, begrepp och premisser som tillhandahåller de ramverk 
genom vilka vi representerar, tolkar, förstår och ger mening åt några 
aspekter av vår sociala existens”. 62  

                                                
58 Ross (1994) s 37 
59 Fiske (1990) s 232 
60 Ross (1994) s 34-35 
61 Ross (1994) s 29-30 
62 Bridges and Brunt (ed.) s 31-32 
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Hall förklarar vidare att ideologier inte består av isolerade begrepp utan snarare 

kan kopplas till en kedja av betydelser. Han ger exemplet ”frihet” som inom 
liberal ideologi kopplas till individualism och den fria marknaden, medan ”frihet” 
inom den socialistiska ideologin är kopplat till jämlikhet. 

Han menar också att ideologiska uttalanden görs av individer men att 
ideologierna inte är en produkt av individuellt medvetande utan att individen 
formulerar sig inom och genom ideologin, vilket är nödvändigt för att göra sig 
förstådd.  

Stuart Hall förklarar vidare att ideologier arbetar genom att konstruera identitet 
och kunskap för individer (och kollektiv) som gör det möjligt att uttala 
ideologiska sanningar som om de vore deras egna.63    

3.4.1 Det svenska samhällets ideologier 
Den enskilde journalisten är, liksom alla andra individer, en del av samhället 

med alla dess tillhörande normer och värderingar, och det är omöjligt även för 
journalisten att betrakta samhället ur ett objektivt perspektiv. Av den anledningen 
är det viktigt att försöka beskriva vilka värderingar och ideologier som råder i 
dagens svenska samhälle. Det går naturligtvis inte att göra det heltäckande, 
eftersom alla typer av åsikter och värderingar går att hitta om man letar tillräckligt 
länge. Men vi ska göra ett försök. 

 
När man talar om ideologier så är det vanligtvis politiska partiers olika syn på 

samhället man menar. Partierna representerar folket, och folket röstar på det parti 
vars ideologi stämmer bäst med ens egen önskan om hur samhället ska vara.  

 
I vårt land delar man upp de politiska partierna i två block, ett borgerligt och ett 

socialistiskt. Det borgerliga blocket har (efter valet 2002) följande partier 
representerade i riksdagen: Moderata samlingspartiet (m), Folkpartiet liberalerna 
(fp), Centerpartiet (c) och Kristdemokratiska samlingspartiet (kd).  

Det socialistiska blocket består av Socialdemokratiska Arbetarpartiet (s), 
Vänsterpartiet (v) och Miljöpartiet (mp). Socialdemokraterna har varit största parti 
i riksdagen (tidigare andra kammaren) sedan 1921.  

Under de senaste fyrtio åren har blocken varit ganska jämnstarka och har turats 
om att inneha ”regeringsposten”. I de senaste tre valen (1994, 1998, 2002) har det 
socialistiska blocket bildat minoritetsregering.64  

Den senaste tidens opinionsmätningar pekar dock på att det borgerliga blocket 
tillsammans skulle kunna vinna valet om det skulle hållas nu. De skulle enligt 
Skops väljarbarometer som redovisades på Sveriges Radios hemsida den 15 
oktober 2005 få 48,7 % av svenska folkets röster, mot det socialistiska blocket 
som skulle få 47,9 %.65 Man kan med andra ord säga att det fortfarande är jämnt 
mellan blocken. Vilka ideologiska skillnader finns det då mellan blocken? Den 
frågan ska vi försöka besvara nedan. 
 

                                                
63 Ibid. 
64 Sveriges statsskick, s 14, 36 
65 http://www.sr.se/cgi-
bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2076&artikel=713856 

http://www.sr.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2076&artikel=713856
http://www.sr.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2076&artikel=713856
http://www.sr.se/cgi-bin/International/nyhetssidor/artikel.asp?nyheter=1&ProgramID=2076&artikel=713856


 21

3.4.2 De tre dominerande ideologierna i våra största partier  
Det borgerliga blocket domineras av en blandning av liberalism och 

konservatism, medan det socialistiska blocket domineras av socialism.66 En fjärde 
kategori som vi ska beskriva är kapitalismen. Den ingår i andra ideologier, men vi 
tycker att den förtjänar en egen rubrik. 

 
3.4.2.1 Liberalism 

Inom den liberalistiska ideologin anser man att varje människa fritt ska få 
bestämma över sitt eget liv, både politiskt, till exempel genom yttrandefrihet, 
religion, och ekonomiskt, till exempel genom att skaffa egendom, starta företag 
och välja vilket yrke som helst. 67 

Staten behövs bland annat för att undvika kaos, förtryck och våld,68 för att 
hjälpa dem som har det svårt eller blir diskriminerade på grund av kön eller 
hudfärg, och se till att alla får utbilda sig.69 

Liberalister vill ha en fri marknad utan tullar, som styrs av efterfrågan utan 
inblandning av staten. Marknadskrafterna ska styra. Människor som är duktiga 
och ambitiösa tjänar mer pengar än andra, och detta är bra. Det kallas ekonomisk 
individualism och liberalister anser att det gynnar hela samhället på sikt.70  

Före industrialiseringen i slutet av 1800-talet fanns en liberal inriktning 
(laissez-faire-liberalismen) som menade att det bästa skulle vara total konkurrens 
mellan människorna och att staten skulle blanda sig i så lite som möjligt. I och 
med att de svaga gick under skulle de starka bidra till ett bättre samhälle. 
Fattigdom ansågs naturligt och till exempel socialhjälp från staten skulle störa de 
biologiska lagarna. Denna inriktning försvagades ordentligt i och med 
industrialiseringen. När de stora ekonomiska skillnaderna mellan arbetare och 
medelklass blev tydliga blev den så kallade socialliberalismen allt populärare. 
Socialliberalismen menar att staten ska ansvara för att skydda de som har det 
sämst, bland annat genom omfördelning av pengar med hjälp av skatter och 
lagar.71 

 
3.4.2.2 Konservatism 

Konservatismen är kritisk till snabba förändringar, förespråkar långsamhet och 
långsiktighet. Man är alltså inte emot förändring i sig, utan mer mot 
förändringstakten. Den enskilda människan anses svag och i behov av vägledning, 
därför värnar konservatismen om staten och anser den viktigare än individen. 
Människor är olika, så exempelvis stora inkomstskillnader är naturligt och 
acceptabelt. De starka och kloka ansvarar för att hjälpa de svaga, ”vanliga” 
människorna. 72 

Staten ska ansvara för att de som har det sämst får det bättre. Staten ska vara 
stark, skydda landet mot kriminalitet och hot från andra länder. Lag och ordning 
är viktigast. Staten hjälper till att bevara kulturen och traditionerna, vilket är 
viktigt. 73 

                                                
66 Sveriges statsskick, s 39-40 
67 Hedengren (2003) s 14 
68 Hedengren (2003) s 19 
69 Hedengren (2003) s 22 
70 Hedengren (2003) s 25 
71 Hedengren (2003) s 22 
72 Hedengren (2003) s 33-34 
73 Hedengren (2003) s 35-36 
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När det gäller ekonomi har nutidens konservativa antagit den liberala åsikten 
med fri konkurrens där marknadskrafterna styr utan inblandning från staten.74 

 
3.4.2.3 Socialism och socialdemokrati 

Socialismen är en ideologi som i grunden vill utjämna alla skillnader mellan 
klasser och vill ha ett samhälle utan konkurrens eller marknadsekonomi där hela 
folket har makt över företagen. Socialismen kan betraktas som kapitalismens 
motpol.75 Karl Marx är en av de mest kända socialisterna och ansåg att 
kapitalismen var nödvändig för att öppna ögonen på dem som hade det sämst, 
vilket skulle orsaka revolution och resultera i ett klasslöst samhälle.76 Denna 
inställning kallas kommunistisk. Vänsterpartiets politik ligger närmare Marx än 
socialdemokraternas, men även (v) har tonat ner kopplingen till kommunismen på 
senare år.77 

Den moderna socialdemokratin har frångått Marx idé (ingen revolution har 
hittills gett ett klasslöst samhälle) och menar att samhället förändras bäst genom 
olika reformer. Därför är staten viktig för samhället eftersom det är genom statens 
makt välfärdsreformerna kan genomföras, exempelvis bidrag och skatter som gör 
situationen bättre för dem som har det ekonomiskt sämre ställt.78 

Socialdemokraterna accepterar marknadsekonomi och konkurrens men vill ha 
stor statlig styrning inom vissa områden för att främja välfärden.79 

 
3.4.2.4 Kapitalism 

Kapitalism är ett ord som ibland används som skällsord. Enligt Torsten Thurén 
betecknar kapitalismen privat ägarskap.80 Individualismen är nära knuten till 
kapitalismen eftersom man själv ska äga och själv ha vinsten.81 Thurén menar 
argumentet för kapitalism är effektivitet. Kapitalismen har visat sig öka länders 
levnadsstandard betydligt mer än olika socialistiska system. Detta anses bero på 
att den är ekonomiskt effektiv och främjar den tekniska utvecklingen.82 En 
förutsättning för att kapitalismen ska ”fungera”, är inkomstskillnader, enligt 
Thurén. Han kallar inkomstskillnaderna för ”själva motorn i systemet”, eftersom 
”…det ska löna sig att arbeta hårt och att ta ekonomiska risker”.83 Thurén menar 
också att det ingår i kapitalismen att människor arbetar för andra.84 Kapitalismen 
enligt Marx beskrivs av Reidar Larsson så här:  
 

”Kapitalismen innebär att den producerande individen inte längre äger 
och kontrollerar sin arbetsprodukt. Varorna produceras i industrin 
under sådana betingelser (specialisering, tvång) att arbetet inte blir en 
fritt skapande process för individen. Själva människovärdet förvandlas 
till ett krasst marknadsvärde.”85  
 

                                                
74 Hedengren (2003) s 40 
75 Hedengren (2003) s 48 
76 Hedengren (2003) s 54 
77 Hedengren (2003) s 64 
78 Hedengren (2003) s 60-61 
79 Hedengren (2003) s 61 
80 Thurén (2004) s 138 
81 Thurén (2004) s 139 
82 Thurén (2004) s 141-142 
83 Thurén (2004) s 144-145 
84 Thurén (2004) s 147 
85 Larsson (1997) s 50 
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Trots att kapitalismen ökar levnadsstandarden totalt så anser kritiker att den 
leder till stora inkomstskillnader.  

Författaren och debattören Johan Ehrenberg beskriver kapitalismen så här:  
 

Kapitalism handlar om att överskottet i vårt samhälle samlas i några få 
händer för att användas till att skapa ökat kapital. Hur detta skapas är 
egentligen oväsentligt för kapitalismen som sådan. I början handlade 
det till exempel om att rika i England eller Danmark investerade i 
skepp och personal som reste ner till Afrika och fångade svarta 
människor, fraktade dem över atlanten och sålde dem som varor, som 
slavar. Jovisst, den enorma kapitalackumulationen började med 
slavhandel, väldiga rikedomar byggdes upp i England och av det kan vi 
lära oss att det enda verkliga värde kapitalismen har är människors 
arbete. Det är inte luft kapitalet säljer. Det är människor.86 

 
Alla de ovanstående ideologierna (utom kommunismen) som vi beskrivit 

medger ett kapitalistiskt samhälle eftersom man vill ha alternativt accepterar 
privata företag och privat ägande av exempelvis mark och fastigheter.   

 
3.4.2.5 Vilken ideologi dominerar? 

Enligt vår uppfattning präglas det svenska samhället som av en positiv 
inställning till fri konkurrens och privat ägande, oavsett vilket parti som 
dominerar. Det tolkar vi som att kapitalismen är den rådande ekonomiska 
ideologin i vårt samhälle. 

3.5 Samtida teorier inom det kritiska perspektivet   
På 70-talet gjorde sig ”the Center for Contemporary Cultural Studies” vid 

universitetet i Birmingham känt för att kritiskt studera det kapitalistiska samhället 
och mediernas och masskulturens roll i det samhället. Begreppet "cultural studies" 
är djupt förknippat med forskningstraditionen vid den så kallade 
Birminghamskolan. En av förgrundsfigurerna vid skolan var Stuart Hall och det är 
bland annat med hjälp av hans kapitel i boken Representation vi ska försöka 
förklara några av de teorier och begrepp om kulturen, samhället och medierna 
som vi kommer att förankra vårt arbete i. 

3.5.1 Kultur 
Vad menas egentligen med ordet ”kultur”? Ett vanligt sätt att använda ordet är 

när man pratar om exempelvis konst, musik, litteratur och design.  
Inom socio-kulturella studier kan man förklara ordet ”kultur” som allt som är 

karaktäristiskt för på det sätt människor lever. Man kan också definiera kultur som 
all tillägnad kunskap som vi delar med andra. 

 
När man säger att två människor tillhör samma kultur menar man att de har 

ungefär samma världsbild och kan kommunicera så att de förstår varandra. Det 
behöver inte betyda att båda talar svenska eller engelska, utan snarare att de delar 
samma betydelser, till exempel att deras uppfattning om vad som definieras som 
musik är likartad eller att de förstår varandras minspel och kroppsspråk.  

Kulturella betydelser som vi delar med andra finns inte bara i vårt huvud. De 
styr och organiserar alla sociala aktiviteter och påverkar vårt beteende, och är 

                                                
86 Ehrenberg (2000) s 233 
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därmed synnerligen påtagliga. Ett exempel kan vara skolan. Man måste dela 
samma kulturella betydelser för att förstå skolan som begrepp, förstå hur man ska 
uppträda i skolvärlden och förstå vad man lär sig och varför. 

 
Inom cultural studies och annan socio-kulturell forskning menar man att det är 

människorna i en kultur som ger mening åt allt i samhället. Det är precis när vi ger 
saker, människor, djur eller händelser mening som de får betydelse. Utan mening 
är saker betydelselösa. En sten kan vara just en sten, men också ett konstföremål 
eller ett vapen beroende på vilken mening vi ger den. 

 
Våra delade meningar (eller kulturella betydelser) styr alltså vårt beteende och 

hela samhället genom lagar, regler, normer och konventioner. I och med detta blir 
möjligheten att kunna styra betydelserna åtråvärt hos dem som vill styra andra 
människor. 87 

3.5.2 Representation  
Inom kulturforskningen använder man sig av begreppet ”representation”. 

Mening skapas och cirkuleras genom språket, och när man använder språket så 
förmedlar man betydelse genom representation. Orden (i vårt fall, kan även gälla 
kroppsspråk, ansiktsuttryck, bilder, musik, m.m.) får representera det man berättar 
om; ordet ”katt” representerar exempelvis det lurviga djuret som ligger i soffan.  

För att man ska förstå varandra måste man dela samma språk och ungefär 
samma begreppsvärld, vilket betyder att man måste använda orden på samma sätt 
och lägga in ungefär samma betydelse i dem – ”se” samma saker i huvudet när 
man hör ett ord. Man måste tillhöra samma kultur.   

Representation är processen som länkar ihop det lurviga djuret, ordet “katt” och 
bilden man ser när man hör ordet.  
 

Det finns tre huvudsakliga sätt att förklara hur representation fungerar, som 
Hall kallar den reflektiva åskådningen, den avsiktliga åskådningen samt den 
konstruktivistiska åskådningen. 

Den reflektiva åskådningen ser språket som en spegling av verkligheten. Alla 
”ting” i världen har en sann, fixerad betydelse, och det är den som språket 
förmedlar. 

Den avsiktliga åskådningen anser att betydelsen ligger i avsändarens avsikt. 
Betydelsen blir vad talaren vill att den ska vara. 

Den konstruktivistiska åskådningen är den som har haft störst betydelse för 
cultural studies-traditionen och är den åskådningen som används inom semiotiken 
och diskursteorin (vilka vi beskriver i nedanstående kapitel).  

 
Konstruktivismen menar att någon sann betydelse inte finns, vare sig hos tingen 

eller hos användarna. Betydelse är något som vi konstruerar genom olika 
representationssystem som innefattar begrepp och tecken. Denna åskådning menar 
att den materiella världen existerar men att vi ger den mening genom språk och 
representation.88 

                                                
87 Hela kapitlet om kultur är inspirerat av Hall (1997) s 2-4 
88 Hela kapitlet om representation är inspirerat av Hall (1997) s 15-18, 25  
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3.5.3 Det semiotiska synsättet 
Det är ur den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussures forskning som 

begreppet semiotik har växt fram. Saussure ansåg att människans 
betydelseskapande är helt beroende av språket.89  

 
Saussure använde sig av begreppet tecken, som kan vara till exempel skrivna 

ord, ljud eller bilder. Förhållandet mellan tecknet och den fysiska verkligheten är 
godtyckligt; det finns exempelvis inget naturligt förhållande mellan ordet ”röd” 
och färgen.  

Hans definition av ”tecken” ser ut så här: 
Tecken = det betecknande (ordet, bilden etc.) + det betecknade (mental 

föreställning) 
Tecknet betecknar den externa verkligheten eller betydelsen.90  
 
För att ett tecken ska få betydelse, exempelvis tecknet ”röd”, måste man enligt 

Saussure definiera vad ”röd” inte är. Röd är inte blå, gul, grön osv. Om vi var 
färgblinda eller om allt var rött i världen skulle tecknet ”röd” vara betydelselöst. 

Ett annat exempel är ordet ”ungdomar” som tecken. Ungdomar är inte barn och 
inte vuxna. Om inte begreppen ”barn” och ”vuxna” fanns skulle det vara omöjligt 
att definiera ”ungdomar”. 

Alla definitioner av något – alla tecken – definieras alltså utifrån hur det skiljer 
sig från andra tecken.  

 
Saussures synsätt på sambandet mellan språk och betydelse har legat till grund 

för fortsatt forskning inom området. Ur hans forskning växte vetenskapen som 
kallas semiotik fram.91 

 
Roland Barthes var en fransk litteraturkritiker och semiotiker som utvecklade 

Saussures idé om det betecknande och det betecknade. Till skillnad mot sin 
föregångare intresserade sig Barthes för vilka betydelser som skapas hos 
användaren av tecknet. Saussure var mest intresserad av tecknen som sådana och 
brydde sig lite om att samma tecken kan ha olika betydelse beroende på vem som 
använder det.92 

3.5.4 Det diskursiva synsättet 
Den franske filosofen Michel Foucault utvecklade begreppet diskurs. Han 

definierade ”diskurs” som ”ett antal uttryck som används när man talar om ett 
specifikt ämne vid en specifik tidpunkt”.  

Foucaults teorier är till en del influerade av Saussure och Barthes men deras 
fokus låg på representation och betydelse, medan Foucaults intresse har varit hur 
kunskap produceras inom olika diskurser och hur makt styr vilken kunskap som 
betraktas som ”sanningen”. Han myntade begreppet ”sanningsregimer” med vilket 
han menade sådant som i samhället blir betraktat som en sanning – oavsett om det 
finns någon verklighetsförankring eller inte.   

 

                                                
89 Hall (1997) s. 31 
90 Fiske (1990) s.66-67 
91 Hall (1997) s 36 
92 Fiske (1990) s 117-119 
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Foucault menar att makt styr hur samhället ser ut. Makten definierar vilka 
”sanningar” som accepteras och vilka som utesluts.  

’Makten’ i detta sammanhang ska inte likställas med något som exempelvis 
staten utövar, utan finns överallt och används varje gång man kommunicerar och 
kommer fram till vad som är rätt eller fel, sant eller falskt. Makten kan ses både 
som produktiv och begränsande i den mening att den skapar samhället samtidigt 
som flera alternativ till hur samhället skulle kunna se ut utesluts. 

 
Ingenting meningsfullt existerar utanför diskurser, menar Foucault. Han 

förnekar inte att saker har en materiell existens men menar att ingenting har någon 
mening utanför. Vi placerar allt vi ser och hör och känner i olika fack – diskurser 
– för att förstå det. Verkligheten finns bara som diskursiv produkt, man kan inte 
ställa sig utanför en diskurs och se ”sanningen”. 93 

3.5.5 Representation genom olikhet 
I Stuart Halls Representation ägnas ett kapitel åt att beskriva ”de andra” och 

varför vi är så intresserade av olikheter mellan människor. Hans exempel och 
beskrivningar utgår från ras och etnicitet men han poängterar att det som beskrivs 
passar in på andra grupper. Här försöker vi plocka ut de delar som vi tror kan ha 
betydelse när det gäller synen på ungdomar ur ett samhällsperspektiv. 

 
Det finns olika teorier om varför olikhet har betydelse för oss. Ett synsätt 

kommer från det lingvistiska synsättet som associeras med Saussure. Argumentet 
är att olikhet har betydelse för skapande av mening. Det är genom olikheter vi kan 
kategorisera och beskriva saker. Om vi saknar möjlighet att beskriva vad något 
inte är, existerar inte den betydelsen. Man talar om binära motsatser som vit/svart, 
man/kvinna eller överklass/underklass. Dessa kategoriseringar är grova och 
förenklade och de är sällan neutrala. En av motsatserna tenderar att vara den 
dominerande. I vårt samhälle är det bättre att vara vit, svart och överklass, än 
svart, kvinna och underklass. 

 
En annan förklaring är antropologisk och argumenterar att kulturen är beroende 

av att vi ordnar, sorterar och klassificerar allt och alla. Allt ska ha en given plats. 
För att kulturen ska vara stabil krävs att saker ”stannar på sin plats”. Symboliska 
avgränsningar håller det onormala borta och ger kulturen dess unika mening och 
identitet. Därför kan exempelvis mulatter betraktas som hotfulla, i och med att de 
inte går att kategorisera, varken under ”vit” eller ”svart”. Kulturen hotas 
exempelvis när oskrivna lagar och sociala koder bryts eller när vårt ”rena” 
samhälle hotas av invandrare med okända, skrämmande egenskaper. Genom att 
markera olikheter och stigmatisera allt som anses som onormalt och orent håller vi 
ihop och stöttar upp vår kultur.  

 

                                                
93 Winther Jørgensen (1999) s 20 
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4 Metod 

4.1 Kunskapsteoretiskt förhållningssätt 
I den här uppsatsen har vi valt att göra en ideologikritisk diskursanalys 

inspirerad av Peter Berglez kapitel Kritisk diskursanalys.94 Eftersom vi har en 
kritisk inställning till samhällsstrukturen anser vi att diskursanalysen ger oss de 
bästa verktygen för att närma oss undersökningsproblemet.  

Peter Berglez menar att det är viktigt att vara uppmärksam på antagandet om att 
det finns en ömsesidig relation mellan medier och samhälle när man gör en kritisk 
diskursanalys.95 

 Vi har försökt se ur vilket perspektiv verkligheten beskrivs i texterna, vilka av 
våra samhälleliga värderingar och normer som framträder i texterna och om man 
kan se att någon ideologi dominerar i dessa.  

Vi har koncentrerat oss på att se på de här frågorna specifikt i relation till 
ungdomar.     

 
I sin avhandling På nära håll är ingen normal formulerar Karin Ljuslinder vad 

diskursanalysen går ut på: 
 

”Analysen går ut på att synliggöra diskursers mönster och regler, alltså 
vilka begrepp som är sammanlänkade med vilka och hur respektive 
begrepps innebörder färgar andra begrepps innebörder, samt villkoren 
för diskursernas tillkomst. Detta innebär dels att synliggöra hur olika 
beteckningars innebörder har artikulerats och dels att synliggöra hur 
olika begrepps möjliga betydelser begränsas och stängs […] ”.96 

 
Som Ljuslinder vidare skriver har vi använt oss av nedmontering, där vi 

studerat ”sprickor i textytan”. I sprickorna finns byggstenar till andra betydelser 
än den första spontana betydelsen. Att montera ner texter är också ett sätt att hitta 
de maktrelationer som skapar artiklarna. Vi har också tittat på vilka begrepp som 
används och vem som får uttala vad.97 

 
Vi har alltså valt att inte följa den forskningslinje som studerar mottagarnas 

reaktioner och tolkningar av en medietext. Istället följer vi den andra huvudlinjen 
som handlar om medieartiklar och deras byggstenar till olika betydelser.98 

4.2 En kombination av kvantitativ och kvalitativ analys 
I en kvantitativ undersökning utgör hårddata grundstommen, siffror 

sammanfattar och ger överblick.99 En kvantitativ undersökning kan ha som syfte 
att ge en beskrivning av ”verkligheten”.100 Ett exempel kan vara att man vill veta 
hur lång tid svenska ungdomar spenderar framför datorn varje dag. För att ta reda 
på det kan man dra ett slumpmässigt stickprov som får representera den 

                                                
94 Berglez (2000) 
95 Berglez (2000) s 196 
96 Ljuslinder (2002) s 15 
97 Ljuslinder (2002) s 16 
98 Ljuslinder (2002) s 19 
99 Svenning (2000) s 72 
100 Svenning (2000) s 75 
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population man är intresserad av och göra undersökningen på den gruppen.101 Att 
titta på alla svenska ungdomars datavanor är för tidsödande och resurskrävande.102 

 
Om en kvantitativ analys främst svarar på frågan ”Hur många?” kan den 

kvalitativa ansatsen istället sägas svara på ”Varför?”. Den kvantitativa studien 
generaliserar medan den kvalitativa exemplifierar.103 

 
Den grundläggande skillnaden mellan den kvantitativa och den kvalitativa 

forskningsinriktningen kommer ur frågan om vad det är för kunskap vi letar efter i 
vår studie.104 

Vilken ansats passar då vår studie bäst? Vi har följt docent Conny Svennings 
råd – att låta frågeställningarna avgöra metodvalet.105 Vi har kommit fram till att 
det bästa sättet för att svara på våra frågeställningar är genom en kombination av 
den kvantitativa och kvalitativa undersökningen. Som vi tidigare nämnt ger 
hårddata svar på ”Hur många?” medan mjukdata svarar på ”Varför?”. Därför 
menar vi att dessa två ansatser kan komplettera varandra. Vår ambition är att den 
kvalitativa undersökningen förankras i en kvantitativ ram.106 

4.3 Vår roll som analytiker 
Innan man påbörjar en analys kan det vara bra att fastställa sin egen roll i 

sammanhanget. 
Våra analyser är delvis kvalitativa. Det betyder att vi inte använder en exakt 

definierad metod, utan vi – med våra erfarenheter och kunskaper – är 
analysinstrumentet.107 

Vi är också en del av den kultur som vi försöker studera objektivt, och detta 
sammantaget innebär förstås svårigheter,108 till exempel när vi ska försöka hitta 
outtalade, förutsatta ”sanningar” och självklarheter som även är sanna och 
självklara för oss. 

Det är också så att om man tror på att sanningar bara existerar inom diskurser, 
så är de resultat man får efter en analys inte mer sanna än andra representationer 
av samma sak, vilket är komplicerat.109  

Vårt arbete blir en diskursiv konstruktion – inte den enda möjliga 
framställningen utan tvärtom bara en version. Vi har dock försökt ställa oss 
”utanför” och lägga undan våra förutfattade meningar om medier, ungdomar, 
vuxna, samhället och vår kultur.  

Vår roll som analytiker är inte heller att fundera ut vad människor egentligen 
menar, eller att sortera utsagorna om ungdomar som riktiga eller felaktiga. Det vi 
arbetar med är vad som faktiskt skrivits för att hitta mönster i de utsagorna och 
vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva framställningar av ungdomar får. 

                                                
101 Svenning (2000) s 75 
102 Svenning (2000) s 101 
103 Svenning (2000) s 73 
104 Ibid 
105 Ibid 
106 Svenning (2000) s 94 
107 Asp (1986) s 22  
108 Winther Jørgensen (1999) s 28 
109 Winther Jørgensen (1999) s 29 
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4.4 Urval och begränsningar 
När vi påbörjade arbetet med denna uppsats i december 2004 valde vi att 

studera PT:s utgåva under det första kvartalet 2005, för att få en så aktuell bild 
som möjligt av tidningens sätt att konstruera och reproducera bilden ungdomar. 

Vi anser att en tidningsproduktion på tre månader ger en tämligen representativ 
bild av hur PT skriver om unga. 

 
I vår studie har vi koncentrerat oss på redaktionellt material producerat av PT:s 

central- och lokalredaktioner, samt material från nyhetsbyråer som Tidningarnas 
Telegrambyrå (TT) och Nyheter i Norr (NN). Det som stått i fokus för vår analys 
är det skriva ordet; rubrik, ingress, brödtext och mellanrubriker. Därmed har vi 
inte tittat på bilder och bildelement som serier, väderlek, grafik och tv- och 
radioguider. Vi har också utelämnat bildtexter, förstasidan, insändare, recensioner 
och barnsidans förkortningar av veckans nyheter. 

Vi hade i studiens början intentionen att även analysera bilder och bildtexter, 
men bildtexterna visade sig ofta vara upprepningar av en del av brödtexten. Att 
analysera bildobjekt tillför givetvis en extra dimension, men kräver också sin tid. 
Vi ville lägga tiden på att verkligen kunna gå in i artiklarna, eftersom vi hoppas på 
att i framtiden arbeta med just det skrivna ordet. 

  
En exakt definition på vilka som räknas in i gruppen ungdomar är svår att finna. 

Rent fysiskt träder man ur barndomen och in i ungdomen när man börjar bli 
könsmogen. Under 1900-talet har puberteten sjunkit i åldrarna, från cirka 16 år i 
början av seklet, till cirka 12 år i början av 2000-talet. När ungdomstiden är över 
är svårare att säga. Konfirmation och Systembolagsåldern anger en sak, medan 
högskoleliv och fritidskultur säger en annan. Johan Fornäs uttrycker det som att 
även om gränserna för ungdomstiden är flytande så finns ungdomen, som livsfas, 
som social kategori och som bild och begrepp i den offentliga diskursen.110 

Vi har valt att analysera artiklar där en eller en grupp personer i åldrarna 12-20 
år förekommer. Ungdomar kan förekomma som huvud- och/eller bipersoner, de 
kan också omnämnas av andra men ändå ha en slags huvudroll – till exempel kan 
det vara ett ungdomsproblem som vuxna diskuterar. 

Ibland kan det vara svårt att veta om en grupp faller inom vårt åldersspann och 
vi har valt att inte automatiskt räkna studenter och lagidrotter som ungdomar, utan 
har enbart analyserat dessa artiklar om de är vinklade på en eller ett fåtal unga 
personer. 

                                                
110 Fornäs mfl (1989) s 9 
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5 Tidigare forskning rörande ungdomar och medier 
Vi har inte hittat så mycket forskning rörande ungdomar i tidningar. Den stora 

forskningen på barn- och ungdomsområdet har handlat om film- och tv-
konsumtion. Det är först på 1990-talet som ungdomars roll i pressen får någon 
större uppmärksamhet. Trots detta väljer vi att redogöra för vad forskarna har 
inriktat sig på under 1900-talet eftersom det kan ge en förståelse för de samband 
man har sett mellan medier och samhälle. 

5.1 Global forskning fram till 80-talet 
Forskaren Cecilia von Feilitzen beskriver i boken Barn och unga i medieåldern 

att de första större studierna om ungdomar och medier gjordes under 20- och 30-
talen. Först handlade det om filmen i USA, särskilt när ljudfilmen kom 1927, och 
man studerade vilka värderingar filmerna innehöll och hur barn och ungdomar tog 
intryck av dessa. Senare studerades om radiovåldet hade dålig inverkan på samma 
målgrupp.111 

Under 50-talet utbröt moralpanik över serietidningarnas skadlighet och under 
samma decennium gjorde tv:n sitt stora intåg. Just tv-mediet har fått stor 
uppmärksamhet inom forskningen om barn, ungdomar och massmedier under 
åren. USA har gjort mycket, främst inom underhållningsvåldsgenren. Under 70-
talet studerades sambandet mellan tv:n och skola, samhälle, könsroller, hälsa, sex, 
familj, uppfostran och kommunikation. 

I Sverige dröjde det till 60-talet innan forskningen om barn och ungdomar kom 
igång på allvar. Det började med undersökningar om barn och ungdomars tittar- 
och lyssnarvanor när det gällde tv och radio som främst utfördes av Publik- och 
programforskningsavdelningen vid Sveriges Radio. 

I mitten av 70-talet påbörjades ett forskningsprogram kallat Mediapanel vid 
Sociologiska institutionen i Lund där studierna i första hand handlade om tv:s roll 
i socialisationsprocessen. 

Under 70-talet låg fokus på barns medieanvändning, medan 
ungdomsforskningen handlade om sociologiska studier när de gällde bland annat 
fritidsintressen, samhällssyn och musik, och där medierna ansågs mindre viktiga. 

5.2 Forskningen i Sverige under 80-talet 
I början av 80-talet debatterades videovåldet som mest i Sverige. Olika 

organisationer som Rädda Barnen och Hem och Skola engagerade sig för att 
skapa opinion mot skräck- och våldsvideo. Som Cecilia von Feilitzen et al 
diskuterar i boken Barn och unga i medieåldern påverkades forskningen om barn 
och ungdomar av videovåldsdebatten. Det fick till följd att forskarna försökte 
nyansera bilden av massmediernas påverkan på unga. 

Allt fler forskare började utgå från att massmedia är en ideologisk institution i 
sampel med andra institutioner som familj och skola. 

Enligt von Feilitzen kopplade fler och fler forskare samman mer fördjupade och 
systematiskt upplagda innehållsstudier av tv-program och böcker med studier av 
mottagarnas uppfattning och upplevelser. 

                                                
111 Hela kapitel 4.1 är baserat på von Feilitzen et al (1989) s 13-19 
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Under 80-talet flyttades fokus från USA till Frankrike och Tyskland när det 
gäller kulturteorier, språkteorier och psykoanalytisk teori. Forskningen under 
årtiondet blev alltså mer tvärvetenskaplig. 

Forskaren Johan Fornäs började också studera populärkultur och populärmusik 
som viktiga delar, symboler och tecken i ungdomars identitetsarbete. 

5.3 Forskningen under 90-talet  
Journalisten Åke Olsson skriver i sin bok Maktens krönikörer om ungdomar i 

Dagens Nyheter och Dagbladet. Han resonerar kring att ungdomar givetvis 
förekommer i samband med olyckor och andra uppseendeväckande händelser där 
de är inblandade, samt att de ibland finns med på ett hörn i reportage om 
exempelvis ungdomsarbetslöshet – men att de då förekommer som ”klientel”. De 
unga står för känslouttryck: De är ledsna, glada, förbannade eller oroliga, men det 
är alltid andra (experter) som talar om vad som händer och hur de unga egentligen 
känner. Olsson skriver också att tidningarna ibland går ut och talar direkt med 
ungdomarna i frågor om alkoholkonsumtion och andra former av missbruk. 
”Tonen i artiklarna blir då ofta beskyddande. Man har en känsla av att reportern 
mött ett främmande folk som han inte riktigt vet hur han ska kommunicera med.” 

Han konstaterar också att det är välanpassade ungdomar som vill något med sitt 
liv som förekommer i medierna med namn och bild och att artiklarna egentligen 
är riktade mot föräldrar och andra vuxna än till ungdomarna själva. 

Olsson sammanfattar det så här: 
 

”Det är sällan som ungdomarnas svårigheter på allvar problematiseras. 
På ena sidan finns nyhetsfragment som handlar om missbruk och våld 
bland ungdomar. På andra sidan finns en idylliserad bild av präktig 
ungdom och lycklig uppväxt.” 112 

 
Den tyske forskaren Thomas Ziehe beskriver i Kulturanalyser hur ungdomars 

situation ser ut. Han menar att ”prestationsprincipen” har blivit utbredd, dvs. att 
ungdomar förväntas prestera saker i skolan/arbetet som sedan ska jämföras, mätas 
och bedömas. Den psykiska pressen från skolan eller arbetet växer och sprids till 
andra områden. De alla olika möjligheter till identitetsskapande som finns blir 
förtryckande istället för befriande. Man måste sälja sig, både utseendemässigt, 
sexuellt och i umgängeskretsen.113  

Ziehe fortsätter att beskriva hur det han kallar ungdomskulturens diskurs ser ut i 
dag. ”Ungdom” har fått uppgiften att representera sökandet efter annorlunda 
livsformer och att representera ungdomligheten114, dvs. myten om ungdomlighet: 
skönhet, erotik, hälsa, livfullhet och otvungen livskänsla.115 

 
Barn- och ungdomsforskaren Cecilia von Feilitzen har i sin forskning sett att de 

ungdomar som framträder i medierna är de som vill något med sitt liv, 
idrottsutövare och vackra unga kvinnor.116 

 

                                                
112 Olsson (1984) s 137 
113 Ziehe (1989) s 36-37 
114 Ziehe (1989) s 52 
115 Ziehe (1989) s 26 
116 Feilitzen, von (mfl) (1989) s 211 



 32

Forskaren Ebba Sundin anger att de studier som gjorts kring ungdomars 
attityder till dagstidningar visar att det finns ett utbrett missnöje bland de unga 
läsarna och att de uppfattar tidningen som ett vuxenmedium.117 

En amerikansk undersökning från 1994 av Heath och DeWitt visar på samma 
tendens. Unga läsare uppfattar inte tidningen som ett medium för dem själva. När 
ungdomar förekommer i tidningen framställs de ofta negativt. Ungdomarna 
upplever att de inte finner sig själva eller sina vänner tillräckligt ofta i tidningen 
och att reportrarna bara ser dem om de gjort någon speciellt – och då oftast något 
speciellt dåligt.118 

                                                
117 Sundin (1999) s 57-58 
118 Sundin (1999) s 57-58 
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6 Analys  
I vår analys försöker vi besvara våra frågeställningar både ur ett journalistiskt 

och ur ett kritiskt perspektiv. Detta gör vi för att vi tycker att det är intressant att 
kunna jämföra ett journalistiskt resonemang med en kritisk analys där vi försöker 
hitta kulturella förklaringar till varför det blir som det blir och vilka effekter 
texterna kan få på bilden av ungdomar. 

 
Totalt har vi hittat 306 texter som passar in på våra urvalskriterier (se kap 3.4). 

Av dessa har vi valt ut 13 texter som vi har analyserat med hjälp av metoden 
kritisk diskursanalys. Dessa texter redovisas i sin helhet i bilaga 1. Titel, datum 
och kategori på samtliga 306 artiklar redovisas i bilaga 2. 

De kvantitativa analyserna som vi utfört kommer att redovisas under de 
frågeställningar där de passar bäst. 

6.1 I vilka sammanhang förekommer vilka ungdomar? 

6.1.1. Kvantitativ analys 
Utifrån den journalistiska vinkeln på texten har vi delat in artiklarna i 8 
kategorier/sammanhang (se fig. 1). 
 

 
1. I kategorin tävling har vi placerat de texter där vinkeln ligger på tävling. 

Sport upptar en stor del av PT och i stort sett alla texter handlar också 
om tävling i sportsammanhang. Många idrottsutövare är ungdomar. 

2. Nästa stora kategori är brott. De texterna handlar om ungdomar som 
begått eller blivit utsatta för brott. I det dagliga redaktionella arbetet 
ingår att ringa polis och åklagare för att höra vilka ärenden de har på sitt 
bord. Ofta resulterar detta i notiser, och det är också notiser som utgör 
huvuddelen av denna kategori. 

3. I kategorin problem har vi placerat texter som handlar om det som 
definieras som ungdomars problem i allmänhet (till exempel att 
ungdomar mår sämre nu än tidigare) och om problemartade händelser 
som rör ungdomar (exempelvis att unga sniffat gas ur ballonger). 

4. Den fjärde största kategorin kallar vi för olycka, eftersom den handlar 
om ungdomar som varit inblandade i just sådana. 

Fig.1 
Antal artiklar i respektive kategori 
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5. I kategorins skola har vi placerat texter som handlar om skolprojekt, här 
förekommer även tävlingar i skolans regi. 

6. I livsstilskategorin handlar texterna om framtid, kärlek och 
levnadsvillkor för ungdomar. 

7. I kategorin prova nytt har vi placerat texter som handlar om ungdomar 
som exempelvis ordnar en konsert för första gången, som testar att 
sända radio eller provar islivräddning. 

8. I kategorin extra bra placerar vi texter om namngivna ungdomar som 
utmärker sig i exempelvis musik, fotografi eller idrott (utan att 
tävlingsmomentet blir huvudämnet i texten). 

 
När det gäller vilka ungdomar som förekommer i PT, är största delen idrottande 

ungdomar (42 %). Det vill säga ungdomar som blir omskrivna för att de är 
duktiga/har vunnit. Lika stor del upptar texter om ungdomar med negativ 
framtoning (brott, problem, olyckor) (42 %). De övriga 16 procenten av texterna 
placerar ungdomar i olika positiva sammanhang, prova nytt, skola, livsstil och 
extra bra. 

I kapitlet 2.6.6 Dagens nyhetskriterier, redogjorde vi för hur några 
medieforskare karaktäriserade en bra nyhet. Tittar man på de faktorer som enligt 
Håkan Hvitfeldt (HH) styr nyhetsvärderingen119, så stämmer PT:s texter om 
ungdomar ganska väl överens med dessa:  

• En stor del av ”våra” texter – 33 % - handlar om brott eller olyckor. 
Politik, ekonomi, brott och olyckor höjer enligt HH nyhetsvärdet. 

• Eftersom PT är en lokaltidning så handlar de flesta artiklar om händelser 
med lokal anknytning och därmed kort geografiskt avstånd. HH menar att 
kort geografiskt eller kulturellt avstånd till en händelse ökar nyhetsvärdet. 

• Sensationella och överraskande händelser, gärna med negativt inslag är 
också faktorer som enligt HH karaktäriserar nyheter som har stor chans att 
publiceras. De händelser som beskrivs i PT är inte alltid sensationella och 
överraskande, men fokusen i de 306 texter om ungdomar som vi har haft 
som statistiskt underlag för vår kvantitativa analys ligger ofta på någon 
som gjort något särskilt bra eller ovanligt, alternativt begått ett brott eller 
varit med om en olycka, vilket också kan betraktas som ovanliga 
händelser. 

• Att händelsen beskrivs tillräckligt enkelt men är relevant samt utspelas 
under kort tid men som en del av ett tema är ytterligare faktorer som enligt 
HH ökar nyhetsvärdet. Texterna i PT om ungdomar är ofta ”raka”, det vill 
säga beskriver en enskild händelse som utspelats under kort tid och som är 
lätt att förstå. Ofta är de en del i teman som idrott, skola eller tävling. 

• Texter som handlar om ”elitpersoner” eller har ”elitpersoner” som källor. I 
texterna om ungdomar i lokaltidningen blir begreppet ”elitpersoner” 
kanske annorlunda än vad HH menar. Vi menar att begreppet 
”elitpersoner” kan betyda exempelvis lärare, tränare, poliser, läkare eller 
forskare, och sådana förekommer i texterna som vi har analyserat. 

 

                                                
119 Hadenius & Weibull (1999) s 342-343 
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6.1.2 Kvalitativ analys 
Ur den journalistiska synvinkeln hittade vi åtta olika kategorier som ungdomar 

förekom i. När vi började djupanalysera de 13 artiklar vi valt ut urskiljde sig två 
kategorier där ungdomar förekom; duktiga ungdomar i positiva sammanhang och 
ungdomar med problem i negativa sammanhang. Vi placerade en text om en 
olycka i gruppen negativa sammanhang, vilket föregicks av en diskussion. Vi 
anser inte att ungdomarna som var inblandade beskrivs på ett negativt sätt i texten, 
men vi menar att texter där ungdomar är inblandade i negativa händelser bidrar till 
att skapa en bild av ungdomar i samhället. 

 
6.1.2.1 Duktiga ungdomar i positiva sammanhang 

Tre av artiklarna vi analyserade kom från kategorin tävling: Hanna vinnare i 
DM – nu väntar VM-spel, Anders med i bästa hockeylandslaget och Nybörjare 
DM-mästare i snöskulptering. Redan i rubrikerna förstår man att det handlar om 
vinnare i någon bemärkelse. Orden vinnare, DM, VM-spel, bästa 
hockeylandslaget samt DM-mästare symboliserar framgång i vår kultur. 

I Hanna vinnare… beskrivs hur Hanna vann den avgörande matchen, att hon 
ska till Frankrike och spela skol-VM samt att hon ska börja på tennisgymnasium. 
Hon blir en symbol för den framgångsrika ungdomen som är välartad, duktig och 
har framtiden utstakad. 

I Anders med i… beskrivs bland annat Anders karriär och hur han har 
”överlevt” uttagningen till landslaget. Han är alltså så duktig att han har lyckats 
klara sig igenom något som uppenbarligen är så svårt att han rent metaforiskt hade 
kunnat dö av det. 

Texten Nybörjare DM-mästare… handlar om två ungdomar som oväntat vinner 
en snöskulpturtävling. Texten berättar händelsen i kronologisk ordning och blir en 
saga med lyckligt slut; ungdomarna som aldrig provat på detta blir sagans hjältar. 

I samtliga texter i tävlingskategorin får ungdomarna komma med i tidningen 
just för att de är ovanligt duktiga. 

Hortlax skola rena filmakademien handlar om högstadieelever som gjort egna 
filmer som de ska delta i en tävling med. Enligt journalistens formulering är 
ungdomarna så duktiga att Hollywood har fått konkurrens. Enligt läraren har 
ungdomarna ”visat prov på enorm vilja och har jobbat långt utöver schemalagd 
tid.” I texten står att ungdomarna är överens om att det har varit roligt, även om 
det har varit jobbigt ibland. 

Tårtkalas för unga företagare handlar om ett gäng tjejer som vunnit pris för 
bästa logotyp. Tävlingen ingår i ett skolprojekt där ungdomarna får producera och 
marknadsföra varor och tjänster.   

Båda dessa texter, som vi placerat i kategorin skola, handlar alltså också om 
tävlingar. Även här är det ungdomarnas duktighet som gör att PT publicerar en 
text om dem. 

Texten Programledare på prov i radions önsketimme har vi sorterat in under 
kategorin prova nytt. Här handlar texten om två tjejer som testat att sända radio. I 
texten upplevs ungdomarna som drivna och duktiga som tar för sig och vågar göra 
detta. Texten handlar alltså återigen om duktiga ungdomar. 

London nästa för lovande fotograf handlar om en kille från Arvidsjaur som är 
en duktig fotograf. Enligt journalisten ”visar [han] en utpräglad konstnärstalang i 
bilderna…” och han har ”gjort sig känd som en mycket duktig porträttfotograf”. 
Han ska dessutom till London och göra ”internationell karriär”. Texten handlar 
om en duktig kille.  
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 I ”Älvsbyns ungdomar satta under lupp” berättar journalisten om resultatet av 
en enkät gjord bland Älvsbyns gymnasieungdomar. Journalisten skriver bland 
annat: ”… det gymnasisterna klagar mest på är skolmaten”, ”Mobbning uppges 
inte vara något problem, det råder gott kamratskap…”, ”Gymnasiet präglas av 
positiv stämning och lugn och ro i arbetet”, ”Den lilla grupp som svarat att de 
röker och/eller dricker alkohol varje dag eller flera gånger i veckan är redan 
målgrupp för det pågående projektet Blåslampan…”. 

Artikeln bidrar till uppfattningen att det största problemet på gymnasiet i 
Älvsbyn är skolmaten. Annars är allt frid och fröjd. Gruppen av ungdomar som 
röker och dricker verkar vara kända (vi funderar genast på om enkäten är anonym 
eller inte) och föremål för ”utredning”. Genom att formulera sig så, isoleras 
problemungdomarna från ”de vanliga” ungdomarna, och därmed ges sken av att 
allt på skolan är bra. Det ligger nära till hands att tro att journalisten har ansträngt 
sig för att få Älvsbyns ungdomar att verka skötsamma och duktiga eftersom det är 
så hon helst vill se dem. 

 
Sammanfattningsvis handlar sju av de åtta texterna ovan om ungdomar som är 

ovanligt duktiga och därför är med i PT. I sporttexterna ligger fokus på vinnarna, 
liksom i texterna från skolans värld. I de fall där det inte handlar om tävlingar, är 
ungdomarna orädda, drivna och duktiga inom sitt område. 

Den åttonde och sista artikeln skiljer sig eftersom den inte handlar om någon 
specifik ungdom och texten är byggd på resultatet av en enkät. Men vi kan tydligt 
se att journalisten försöker passa in ungdomarna i ”duktiga ungdomar-mallen” och 
formulerar texten så att det totala intrycket av Älvsbyns gymnasieungdomar är att 
de är duktiga. Ungdomarna blir till en homogen grupp där konflikter inte 
förekommer och där bara de bästa visas upp i mediet. 

 
6.1.2.2 Ungdomar med problem i negativa sammanhang 

Förutom de duktiga ungdomarna förekommer ungdomar med olika slags 
problem i PT. Här diskuteras ungdomar generellt eller så är individerna anonyma.  

15-åring mördades – Hittades på muslimsk begravningsplats. Jämnårig 
misstänks för dådet berättar om en pojke som mördats. I texten framkommer att 
offret ännu en gång smitit från ett behandlingshem där han bråkat med vårdarna, 
något som också har hänt förr. Journalisten benämner förövarna som kamrater till 
den döde. I texten nämns muslimsk begravningsplats ytterligare en gång men 
också att platsen ligger vid Strandkyrkogården i Stockholm. 

Redan i rubriken är det möjligt att tolka det som att pojken är av utländsk 
härkomst, varför skulle journalisten annars bry sig om att nämna den muslimska 
begravningsplatsen? I texten framgår att offret har orsakat problem tidigare och 
att han befann sig på ett behandlingshem. Alla dessa negativa detaljer kring offret 
isolerar honom från ”oss vanliga” och förstärks av att vi tänker på honom som 
invandrare. Vi får inte veta mycket om förövarna, men genom att kalla dem 
”kamrater” till den döde kan läsaren omedvetet placera även dem i ”invandrare-
med-problem”-facket.  

Fyra inbrottsförsök kan bli dyrt för 20-åring är en notis om en ung kille som 
misstänks för försök till stöld alternativt skadegörelse i fyra fall och har åtal att 
vänta. I texten står bland annat ”En 20-årig man från Öjebyn kommer knappast att 
gå till historien som framgångsrik inbrottstjuv”, ”Den 14 februari gjorde han ett 
nytt försök […] men där tog hans mindre lyckliga brottsliga karriär slut”.  
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En möjlig tolkning är att journalisten har valt att vinkla på att personen är 
misslyckad för att på så sätt förlöjliga honom, eller kanske bara för att få variation 
i de annars rätt likartade polis-/åklagarnotiserna. Oavsett syftet blir resultatet att 
personen placeras i ett fack som inte har något med ”oss” att göra. Han är inte 
bara inbrottstjuv utan dessutom misslyckad, vilket placerar honom långt ner på 
skalan bland ”de andra”. 

I texten Vuxna borde se över sina dryckesvanor förekommer hänvisningar till 
ungdomar (och barn) bland annat på följande sätt: ”För att ta tag i 
ungdomsfylleriet måste de vuxna först ta tag i sitt eget drickande”, ”… för att 
kunna påverka ungdomars alkoholvanor måste vi först …”, ”… för att locka fler 
föräldrar när man ska diskutera barns alkoholproblem”.  

Trots att föreläsaren pratar om att vuxna måste ta itu med sitt drickande, att det 
som görs till ett ungdomsproblem egentligen är ett vuxenproblem, blir det 
ungdomarnas drickande som problematiseras. Detta tydliggörs när man jämför 
ordvalet ”barns alkoholproblem” med de vuxnas ”dryckesvanor”. En ”vana” kan 
betraktas som ett mer neutralt ord än ”problem” eftersom ”vana” kan innebära 
både någonting positivt (t ex: ”att promenera till jobbet är en god vana”) och 
negativt (”att peta näsan är en ful vana”) vilket ”problem” sällan kan.  

Genom att prata om ”ungdomsfylleriet” i bestämd form kan man få känslan av 
att detta är ett problem som existerar just bland ungdomar och det blir en 
underförstådd sanning. (Det är väldigt sällan man hör talas om vuxenfylleriet.) 
Samhällets alkoholproblem och orsakerna till detta kan då reduceras till att gälla 
ungdomarna, trots – som rubriken säger – att ”de vuxna borde se över sina 
dryckesvanor”. 

I Unga mår sämre beskrivs gruppen på följande sätt: ”Det är inte bara en myt 
att unga människor mår sämre i dag än de gjorde för tio år sedan”, vilket följs av 
beskrivningar som ”psykisk ohälsa”, ”nedstämdhet, oro och 
koncentrationsproblem”. Senare förklaras problemet så här: ”Hon förklarar 
utvecklingen med att unga har fått allt svårare att etablera sig i vuxenvärlden 
under perioden. Deras ekonomi har blivit sämre, och de har ofta svårt att hitta 
arbete och bostad”. 

Genom sättet att formulera de tre sista meningarna kan man tolka den psykiska 
ohälsan som att det är ungdomarnas eget fel. Med formuleringarna ”har fått allt 
svårare att etablera sig”, ”deras ekonomi har blivit sämre” och ”har ofta svårt att 
hitta arbete” kan man urskilja en underliggande mening om att orsaken till 
”situationen” är ungdomarnas egna. Texten kan tolkas som att om de blev bättre 
på att etablera sig i samhället, förbättrade sin ekonomi och letade rätt på ett jobb 
så skulle problemen försvinna. 

Genom formuleringarna i texten kan PT medverka till att ytterligare 
skuldbelägga ungdomarna, till exempel för att de inte lyckas skaffa sig jobb. I 
ungdomarnas verklighet finns inga jobb att hitta, men samhället och medierna 
antyder att de inte anstränger sig tillräckligt. I krocken mellan ”verkligheten” och 
den rådande ideologin kan en inre motsättning uppstå hos individen vilket med 
Gramscis formuleringar kan ge ett ”fragmentariskt, osammanhängande och 
inkonsekvent förnuft”. Det kan leda till passivisering hos ungdomarna vilket kan 
hindra dem från att protestera mot samhällsstrukturen. 

 
Den sista texten av våra 13 utvalda passar inte riktigt in i någon av kategorierna 

duktig eller problem, men innehåller ändå formuleringar som kan säga något om 
hur samhället ser på ungdomar. ”Två unga kvinnor omkom i krock” beskriver det 
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som rubriken säger – att två unga kvinnor omkommit i en krock med ett mötande 
fordon. 

Det man får veta om de omkomna är åldern och att de är från 
Stockholmstrakten. Genom att redan i rubriken beskriva de omkomna som unga, 
samt att i texten skriva ”Den ena kvinnan hade nyss fyllt 20 år, den andra var 22 
år” får oss att förstå att detta är något som är värt att nämnas. Ur en journalistisk 
synvinkel är det enkelt att förklara: det är extra tragiskt när unga människor dör, 
de har så mycket kvar av livet. Men man kan också se det ur en samhällskritisk 
synvinkel. Det finns fortfarande kulturer där barns och ungdomars liv inte är 
värda särskilt mycket. Det förekommer att barn dödas för att de föds med ”fel” 
kön, barn och ungdomar säljs eller förs bort inom den så kallade trafficking-
verksamheten, hedersmord förekommer när någon i släkten har gjort bort sig i 
familjens ögon. 

Men i vår kultur värderas ungdomen och det ungdomliga högt. Det är fult att bli 
gammal, man ska ha en ungdomlig stil och hålla kroppen i trim. Varför? Det har 
förmodligen en del att göra med att man är rädd för att bli gammal, rädd för att dö. 
Men det kan också finnas en ekonomisk sida av saken. Människor är beredda att 
betala mycket för att behålla illusionen av ungdom och ungdomarna själva är en 
köpstark grupp som konsumerar allt mycket snabbare än sina föräldrar. 

 
För att sammanfatta texterna om ungdomar med problem, menar vi att texterna 

genom att ge ungdomarna få, karaktäristiska och ”negativa” drag som placerar 
dem i egna fack, stänger dem ute från det vanliga samhället.  

Texterna tillskriver ungdomarna problem som finns i hela samhället. Genom att 
låta ungdomarna symbolisera dessa problem, isoleras både ungdomarna och 
problemen från samhället.  

6.2. Vad bidrar ungdomarna med i texterna, vilka andra 
förekommer och hur ser deras bidrag ut? 

Under den här rubriken ska vi titta på vilka aktörer som citeras i texterna om 
ungdomar och vad citaten innehåller för information. Vi gör denna analys för att 
se vilken delaktighet ungdomarna har i texterna i jämförelse med andra aktörer. 

6.2.1 Kvantitativ analys 
Den kvantitativa analysen av de 306 texterna visar att i 124 texter (40 %) citeras 

ingen aktör överhuvudtaget. Av dessa är 65 texter notiser. Som vi nämnt i 5.1.1 är 
en stor del av notiserna baserade på uppgifter från rättsväsendet.  

54 av texterna där ingen citeras tillhör sportavdelningen, där en stor del av 
texterna traditionellt består av redovisningar av tävlingsresultat. 

Endast fyra av de 124 texterna utan citat är längre artiklar. Oftast väljer 
journalisten att ta med citat i längre texter för att variera texten och göra den 
lättare att läsa. (kolla bok) 

 
I de återstående 182 texterna förekommer citat av aktörer. 85 av dessa 

innehåller citat av ungdomar där det också förekommer andra aktörer i 38 av dem. 
I 97 texter citeras enbart andra aktörer, alltså inga ungdomar.  

Ur journalistisk synvinkel är det vanligt att man intervjuar andra aktörer när 
ungdomar är inblandade i något som bedöms värt att skriva om. Ofta låter man en 
lärare eller tränare ge fakta och historik kring händelsen, kanske för att man 
bedömer dem som mer insatta i ärendet. Det kan också vara så att journalisten 
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upplever det svårt att intervjua ungdomar (eftersom journalisten ofta är äldre) eller 
det kanske inte finns några ungdomar att intervjua, som till exempel på 
föreläsningar om ungdomar. 

Om man skriver om ett så kallat ungdomsproblem, kan det vara svårt att hitta 
ungdomar som vill eller kan ställa upp. Den tid man har på sig för att göra en 
artikel kanske inte räcker till att leta lämpliga ungdomar. 

6.2.2 Kvalitativ analys 
Det kan konstateras att ungdomar citeras i 28 % av totala antalet texter, medan 

andra aktörer citeras i 44 % av texterna. 
Studerar man vad ungdomarna säger kan ett mönster urskiljas, där de oftast får 

berätta om sig själva och vad de upplever och känner. Faktainnehållet i texterna 
står antingen journalisten själv för eller låter andra (oftast vuxna) aktörer citeras.  

I Anders med i bästa landslaget citeras Anders bland annat så här: ”Det ska 
verkligen bli kul.” och ”Turneringen i Moskva blir en höjdare.” Coachen säger 
bland annat: ”Men finländarna brukar ha väldigt bra lag i den här årsgruppen, där 
har de legat steget före oss i flera år.” 

I texten Hortlax skola rena filmakademin säger en av ungdomarna: ”Lite nervös 
kommer man nog att vara på torsdag.”, ”Det skulle vara kul att få åka till 
Österrike.”, ”Det blir lite coolt. Det känns kul att det blir så stort”. Läraren i 
samma text berättar: ”Det ska vara kortfilmer som eleverna gjort själva, och de 
måste vara på engelska.” och ”De har visat prov på enorm vilja, och har jobbat 
långt utöver schemalagd tid med de här filmerna.” 

Andra exempel på ungdomars citat i texterna är: ”När vi förstod att det var vi 
som vunnit tävlingen blev vi väldigt överraskade, det var helt oväntat.”, 
”Självklart var det väldigt kul att vinna en tävling i något man aldrig testat på 
tidigare.” (Nybörjare DM-mästare i snöskulptering); ”Reklam och mode, det vore 
en höjdare”, ”Fördelarna är många och möjligheterna nästan oändliga, fast ibland 
längtar man efter att få krypa in i ett gammaldags mörkrum (London nästa för…). 

 
De personer som förekommer i texterna (förutom ungdomarna själva) 

medverkar i egenskap av yrkesmän: poliser, forskare, föreläsare och lärare. Dessa 
yrken representerar olika institutioner: rättsväsendet, vetenskapen och 
utbildningsväsendet. Berglez (2000) beskriver i sin artikel Kritisk diskursanalys 
att institutioner kännetecknas av att de anses besitta expertiskunskaper inom sitt 
ämne.120   

   
I 15-åring mördades. Jämnårig misstänkt för brottet och Två unga kvinnor 

omkom i trafikolycka är det polisens information om händelserna som ligger till 
grund för artiklarna. Exempelvis: ”Den döda 15-åringen försvann från ett 
behandlingshem under natten mot i går, enligt polisen”, ”Enligt Älvsbypolisen 
hade mötande fordon ingen chans att väja, utan körde rakt in i sidan på hyrbilen”. 
Polisernas uttalanden blir ”sanningen” och ifrågasätts inte i texten. 

Forskarna står för de fakta som Unga mår sämre baseras på: ”Hon (forskaren 
Christina Dalman) förklarar utvecklingen med att unga har fått allt svårare att 
etablera sig i vuxenvärlden under perioden.” Inte heller här framkommer någon 
motbild utan forskningsresultaten står oemotsagda i artikeln. 

                                                
120 Berglez (2000) i  s 201 
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Föreläsaren i Vuxna borde se över sina dryckesvanor står också för alla fakta i 
texten: ”För att ta tag i ungdomsfylleriet, måste de vuxna först ta tag i sitt eget 
drickande”. 

I Hortlax skola… beskriver läraren ungdomarnas insats: ”De har visat prov på 
en enorm vilja och har jobbat långt utöver schemalagd tid med de här filmerna.” 
Läraren citeras också när det gäller reglerna kring tävlingen: ”Det ska vara 
kortfilmer som eleverna gjort själva, och de måste vara på engelska. I övrigt finns 
det inga regler.” 

 
Polisens, forskarens, föreläsarens och lärarens roll i texterna är att stå för de 

fakta som presenteras och att beskriva ungdomarna.  
I vår kultur betraktas de som besitter expertiskunskap traditionellt som 

betydelsefulla och deras kunskaper ifrågasätts sällan offentligt. Rättsväsendet, 
vetenskapen och utbildningsväsendet har tillsammans en stor makt att definiera 
vad som är lagligt och olagligt, sant och falskt samt vilken världsbild som anses 
den rätta. Denna makt styr och kontrollerar samhället och upprätthåller ordningen. 
Genom att låta experter representera sanningen understödjer PT maktstrukturerna.  

När ungdomarna enbart får tala om sig själva och sina känslor, och andra står 
för faktaberättandet, skapar texterna ett motsatsförhållande mellan ungdom/natur 
och fakta/kultur, vilket bidrar till vi-de-känslan, där ”vi” är de intelligenta och 
”de” är de känslomässiga (ungdomarna). Ungdomarnas citat är okomplicerade och 
förutsägbara; de säger det som förväntas. Ungdomarna isoleras till en grupp vars 
åsikter infantiliseras genom frånvaron av fakta och okomplicerade citat. 

6.3 Vilken läsarposition inbjuds man att inta i texterna om 
ungdomar? 

6.3.1 De duktiga 
När det gäller gruppen av duktiga ungdomar finns det en homogenitet i 

texterna, både genom formuleringar, citat och ton, som ger en närmast hurtigt 
positiv bild av de unga, med en i stort sett total frånvaro av konflikter eller 
negativa händelser. 

Till exempel i London nästa för lovande fotograf beskriver journalisten den 19-
årige killen som en ”mycket duktig porträttfotograf” vars rykte om skickligt 
bildspråk har spritt sig. Journalisten fortsätter med att skriva att han ”visar en 
utpräglad konstnärstalang” i sina bilder. Beskrivningarna verkar vara journalistens 
personliga åsikter, eftersom han inte anger någon referens. I Hortlax skola rena 
filmakademien skriver journalisten att ”eleverna är överens om att de här 
månaderna har varit väldigt roliga”. Det är inte helt orimligt att anta att åtminstone 
någon av eleverna har en avvikande åsikt, men det är i alla fall inget som nämns.  

Ur journalistisk synvinkel kan det vara ett tips om en rolig eller ovanlig 
händelse som leder till artikeln, och då kan det vara enkelt och tidsbesparande att 
göra en artikel om till exempel skolungdomar i ett projekt, där ungdomarna säger i 
stort sett vad som förväntas av dem. Ungdomar representerar sällan någon 
institution eller annan grupp som medierna traditionellt brukar granska eller 
kritisera. När de medverkar i medier är det ofta med en personlig vinkel med 
fokus på något de gjort snarare än vilka åsikter de har eller att de är kritiska till 
något. Detta kan bidra till att texterna ofta blir okomplicerade. 

Ur en kritisk synvinkel kan resultatet bli att man genom att utelämna eventuella 
problem och konflikter infantiliserar ungdomarna och enkelt kan placera dem i ett 
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fack för de lyckade, lyckliga unga. De här ungdomarna är ”under kontroll”, det 
kommer att gå bra för dem och vi slipper bekymra oss. Den totala bilden blir ”de” 
unga, duktiga och icke fullvuxna. Vi inbjuds alltså till att läsa texterna som ”vi 
vuxna” i motsats till ”de unga”. 

 
Tonen i texterna om duktiga ungdomar varierar. I ”Hortlax skola rena 

filmakademien” inleds ingressen med ”Nu har Hollywood fått konkurrens”. Både 
rubrik och ingress anspelar på att högstadieungdomarnas filmer kan mäta sig med 
professionella filmprodukter. Om så är fallet vet vi naturligtvis inte, men det 
känns rimligt att anta att elevernas produktioner ligger på en mer amatörmässig 
nivå. Journalistens jämförelse med Hollywood kan tolkas som att ungdomarnas 
prestation inte riktigt behöver tas på allvar och därmed blir tillåten att skoja med.  

Förmodligen har inte journalistens avsikt varit att förlöjliga ungdomarna; det 
var troligtvis ett sätt att anknyta till en större företeelse på ett humoristiskt sätt. 
Men sättet att formulera sig på speglar ändå en syn på ungdomar som också finns 
i samhället i övrigt: Ungdomarna är ”några andra”, de är inte normen, de är inte 
vuxna, så därför är det tillåtet att skoja om dem. 

På liknande sätt så påstås att killen i London nästa… ska göra ”internationell 
karriär”. Det kan hända att han gör det, men eftersom vi får veta att han åker till 
London utan bestämda planer, så känns den internationella karriären något 
avlägsen för stunden. 

I texten Tårtkalas för unga företagare hamnar fokus på tårtan i stället för på 
ungdomarna. I rubrik och ingress förekommer böjningsformer av ”tårta” 
sammanlagt tre gånger, och ytterligare två gånger i texten. Varken rubrik eller 
ingress nämner vad ungdomarna har gjort (för att få tårtan), utan detta kommer 
först efter halva texten.  

Ungdomarna som texten handlar om citeras inte. Det de har fått pris för – bästa 
logotyp – försvinner nästan i texten till förmån för tårtkalaset. Frånvaron av citat 
och det överdrivna nämnandet av tårta kan innebära att texten infantiliserar 
ungdomarna. 

Tonen i de tre nämnda texterna inbjuder oss till att inta vuxenpositionen där vi 
”småleende” betraktar ungdomarnas försök att närma sig vuxenlivet. 

 
I Älvsbyns ungdomar satta under lupp förekommer inga citat alls, utan 

journalisten står för alla formuleringar. Texten inleds med statistik om deltagandet 
i enkäten. Tonen är formell och när texten övergår från fakta till journalistens 
tolkningar av resultatet i enkäten kan det vara svårt att hänga med om man snabbt 
läser texten.  

Exempelvis skriver journalisten:  
 
”Tre fjärdedelar av gymnasisterna uppger att de sällan eller aldrig 
röker eller dricker alkohol. Den lilla grupp som svarat att de röker 
och/eller dricker alkohol varje dag eller flera gånger i veckan är redan 
målgrupp för det pågående projektet Blåslampan, som syftar till att 
minska droganvändningen bland kommunens unga.” 

 
Journalisten väljer att skriva ”Den lilla grupp som…” utan att referera till hur 

stor den är, vilket kan upplevas som förvirrande. Genom att journalisten väljer att 
skriva ”den lilla grupp” istället för att exempelvis ange hur många procent det 
handlar om, skapar hon en sanning (om att det är en liten grupp) som vi som 
läsare har svårt att kontrollera.  
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Det skulle vara intressant att veta om enkäten har varit anonym. Det ligger nära 
till hands att tro att så är fallet, och hur kan journalisten då veta att just dessa 
ungdomar är under ”Blåslampans” vingar? Det kan vara så att journalisten vill 
visa oss en bild av Älvsbyn där droger är ett litet problem som är under kontroll. 

Vidare uppges ungdomarnas största bekymmer vara skolmaten. Mobbning 
uppges inte vara något problem och stämningen på gymnasiet är positiv och lugn.  

Bilden av ungdomarna är positiv och i texten lämnas inget utrymme för 
tveksamheter vilket kan upplevas som riskabelt när det handlar om att redovisa 
resultatet av en enkät. 

Det kan tolkas som att journalisten med hjälp av enkätsvaren producerar 
sanningar om Älvsbyns ungdomar som ska passa in i bilden av småstaden. Detta 
förstärks av formuleringen ”Några sensationella nyheter om Älvsbyungdomarnas 
livsvillkor framkommer inte […] Det mesta är känt sedan tidigare”. 

Totalt inbjuder texten oss till att se ungdomarna som en välartad grupp där 
problemen är små och kontrollerade. Även i den här texten förväntas vi inta 
vuxenposition när vi läser den; en formellt skriven text utan inblandning av 
ungdomarna själva. Journalisten bagatelliserar problemen och skapar sanningar 
genom sina formuleringar och sitt sätt att presentera fakta, vilket fastställer 
samhällsstrukturen. 

 
I texten Programledare på prov i radions önsketimme citeras ungdomarna mest 

av alla texter i analysmaterialet. Deras citat får driva berättelsen och här säger de 
något annat än bara sina känslor. De får själva berätta bakgrund, ingen annan 
aktör citeras, de beskriver en persons agerande i stället för att den personen 
beskriver dem (vilket är vanligare) och de får framföra ett politiskt 
ställningstagande: ”Genom radion sprids det inga skönhetsideal som det gör i 
annan media”. 

Journalisten använder samma språk som ungdomarna, det känns som om 
journalist och aktörer är på samma nivå. Till exempel: ”Båda två tycker att hela 
radiogrejen var skitkul.” Vi inbjuds faktiskt till att inta ungdomarnas läsarposition, 
kanske just beroende på vad de får säga och för att ingen ”överordnad” ramar in 
berättelsen med fakta. 

 
Inte heller i sportartiklarna (Hanna vinnare…, Anders med i bästa…, Nybörjare 

DM-mästare…) ger någon vi-de-känsla. Här ligger fokus på att aktörerna är 
vinnare och duktiga. Texterna anspelar inte på ungdomarnas ålder (även om 
åldern nämns) utan mer på deras prestationer. I texterna som handlar om sport 
deltar ungdomar många gånger på lika villkor med de vuxna. Det är inte omöjligt 
att de till och med är bättre än vuxna. Genom att vara ”vuxna” i det de gör så blir 
de en av ”oss”. I vår kultur ses sport som allvar snarare än lek, och detta bidrar till 
att ungdomarna i sin tur tas på allvar. Vi inbjuds visserligen till att läsa texterna ur 
ett vuxenperspektiv, men i texterna blir ungdomen en av oss. 

 
Sammanfattningsvis innehåller hälften av de positiva texterna ordval eller ton 

som isolerar ungdomarna från ”oss”. Här används långsökta jämförelser, 
överdrivet positiva ordval, infantilisering och förenkling som gör ungdomarna till 
personer utan problem. Vi förväntas inta en ibland överseende, vuxen position 
som betraktar ungdomarna som en grupp skild från oss andra. 

I sportartiklarna och i Programledare på prov… inbjuder inte texterna oss till 
att se på ungdomarna som ”de”, utan som jämlika, dels genom att de får 
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”vuxenstatus” i sporttexterna och dels genom att vi intar ungdomsposition när vi 
läser den sistnämnda texten. 

6.3.2 De med problem 
I texterna som handlar om ungdomar med problem alienerar texterna på olika 

sätt aktörerna från ”oss vanliga”. Genom att placera dem i olika fack och isolera 
dem från samhället i övrigt blir de inte ett hot mot samhällsordningen, vilket kan 
gynna den rådande makten. Isoleringen ger en känsla av kontroll och man slipper 
ansvaret för ”de andra” och behöver inte fundera på varför ungdomarna har 
hamnat i den aktuella situationen.  

 
Texterna 15-åring mördad och Fyra inbrottsförsök… är baserade på uppgifter 

från rättsväsendet, polis och åklagare. I journalisternas formuleringar finns inget 
som tyder på att uppgifterna skulle kunna ifrågasättas, vilket gör det möjligt att 
tolka texterna som att vi inbjuds till att stå på myndigheternas sida när vi läser 
texten. 

 
Texterna Unga mår sämre och Vuxna borde se över sina dryckesvanor är 

baserade på forskare och föreläsares åsikter och forskningsresultat, och här 
inbjuds vi att se på ungdomarna utifrån den synvinkeln. Det är förstås rent 
journalistiskt sett svårt att beskriva en företeelse utan att se på den utifrån, men 
genom formuleringar kan läsaren inbjudas till att se på ungdomarnas problem som 
självförvållade. 

 
I olyckstexten är, som vi tidigare skrivit, ungdomarna inte från orten utan från 

Stockholmsområdet. Fokus ligger på att de var unga och vi inbjuds till att se 
olyckan som extra tragisk på grund av deras ålder, samtidigt som vi kan avskärma 
oss eftersom de inte var från trakten. 

Trots att det kan betraktas som människans fel att bilar orsakar död, är detta 
inget som debatteras (vilket vi inte förväntade oss heller). Vi vet att olyckor 
händer i trafiken och texten bygger på att vi i vår kultur accepterar bilolyckor som 
något naturligt och ofrånkomligt. Vi inbjuds att läsa texten som normala, 
anpassade medborgare som inte ifrågasätter vad som anses som oundvikligt i 
samhället (trafikolyckor). 

 
I texterna om ungdomar med problem inbjuds vi att inta en vuxen, laglydig 

läsarposition som ser på ungdomarna i texterna som ”de andra” utanför det 
normala samhället. Vi inbjuds sällan till att engagera oss utan i stället till att 
distansera oss. På så sätt hjälper PT till att bevara ordningen i samhället.   
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7. Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi kring en del av analysresultaten, kopplar till tidigare 

forskning, kommenterar PT:s roll och vår egen insats samt ger förslag på fortsatt 
forskning. 

7.1 Kopplingar mellan texterna och samhällets struktur 
I texterna framträder ett mönster där bilden av ungdomarna blir onyanserade. 

Ungdomarna beskrivs som antingen duktiga och ambitiösa eller som misslyckade 
med problem. 

Vi har tidigare resonerat kring hur journalistiken fungerar när det gäller hur 
man förenklar och vinklar en text för att det ska bli lättläst och intressant. Då kan 
det bli så att nyanserna försvinner och beskrivningarna blir ”svarta” eller ”vita”. 
Men när man som journalist väljer att förenkla eller vinkla på ett visst sätt, så är 
journalisten en del av sitt kulturella samhälle och valen som görs är färgade av det 
samhällets normer och värderingar. 

 
I ideologikapitlet (se kap 2.5) tittade vi på det svenska samhällets dominerande 

politiska ideologier och vad som är gemensamt för dem och hur vi anser att det 
påverkar samhället. De flesta av de ideologier vi tittade på är för fri konkurrens, 
privata företag och privat ägande. Vi menar att en stor del av vårt samhälles 
ideologi är baserat på att samhället ska vara rikt rent ekonomisk för att alla ska få 
en acceptabel livskvalitet. Med fri konkurrens ska alla i teorin ha lika stor chans 
att lyckas, och ju duktigare man är desto bättre kan man få det. Baksidan av det 
ideologiska tankesättet kan bli att de som inte lyckas själva får skulden för detta 
och blir betraktade som misslyckade. 

 
Den kulturella överenskommelsen om begreppet ”att lyckas” menar vi är att nå 

framgång, både yrkesmässigt och på det privata planet. Att vara bäst på någonting 
är idealet och det märks inte minst på hur viktiga tävlingar är i vårt samhälle. 

Ungdomar har sällan hunnit skaffa ett jobb eller en familj, och texterna som vi 
har analyserat handlar ofta om ungdomar i de sammanhang där de kan lyckas, 
skola eller sport. 

Vi har analyserat två texter om ungdomar i skolmiljö som handlar om tävlingar 
på olika sätt. I Hortlax skola rena filmakademien skapar ungdomarna egna 
kortfilmer som de ska tävla med i internationella sammanhang. När journalisten 
använder ”filmakademien” i rubriken och ”Hollywood” i ingressen symboliserar 
det lycka och ekonomisk framgång och blir därmed något eftersträvansvärt.  

 
I Tårtkalas för unga företagare handlar skolprojektet om att producera och 

marknadsföra varor. Ungdomarna får redan i skolan lära sig hur företagande går 
till och man tävlar bland annat om vem som har gjort bäst logotyp. PT 
uppmärksammar tävlingen genom att berätta vem som vunnit. Att de firas med 
tårta förstärker budskapet att det är positivt att vara bäst.  

När det gäller de här två artiklarna kan det vara intressant att koppla till Fiskes 
beskrivning av kapitalismen. Fiske redogör för kapitalismen som ett system som 
framför allt tillverkar varor och därför blir det centralt i det kapitalistiska 
samhället att få produkter att verka naturliga. Fiske uttrycker det så här: ”Vi lär 
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oss att tänka på våra problem med hjälp av de produkter som vi löser dem med.” 

121 
Därmed är det inte helt orimligt att tolka det som att ungdomar i skolvärden 

integreras in i marknadssamhället. Genom tävlingar där det exempelvis gäller att 
tillverka den bästa produkten lär sig eleverna vad som är viktigt i det kapitalistiska 
samhället – konkurrens och att producera varor. Genom att okritisk referera 
händelserna, medverkar PT till att naturliggöra och reproducera det kapitalistiska 
samhällets värderingar. 

 
Vi har tidigare diskuterat tonen i båda de ovanstående texterna som handlar om 

tävlingar i skolan samt texten London nästa…, och menar att journalisterna med 
sina formuleringar förminskar eller förlöjligar ungdomarnas insatser. Detta kan 
bero på olika saker, men en tolkning kan vara att vi anser att samhället ser på 
ungdomar på två olika sätt. Dels är de ett potentiellt hot mot den rådande 
samhällsstrukturen eftersom de representerar nytänkande och kan vara de framtida 
makthavarna. Genom isolering, infantilisering eller genom att få ungdomarna att 
fokusera på annat, elimineras hotet och ordningen behålls. 

Dels kan samhället se dem som ett slags kapital. De är både möjliga 
producenter och konsumenter och därför värdefulla för samhället. Genom att 
produktion och konsumtion naturaliseras, kan samhället dra nytta av ungdomarna 
som producenter och konsumenter. Ett sätt att göra det kan vara att internalisera 
företagskulturen redan i skolan, för att på så sätt forma eleverna till att se handeln 
som en självklar del av livet.  

 
Sportartiklarna handlar om de ungdomar som är bäst på det de gör – tennis, 

hockey eller isskulpturer. PT väljer att skriva om vinnarna vilket reproducerar 
synen att vinnaregenskapen är åtråvärd, en egenskap som anses vara nyttig även i 
det övriga livet. Konkurrenssituationen är en självklar del i alla 
tävlingssammanhang. Detta gynnar ideologierna som förespråkar fri konkurrens i 
ekonomiska sammanhang, eftersom konkurrensen på ett tillsynes naturligt sätt 
införlivas i de ungas medvetande. 

När PT väljer att nästan uteslutande skriva om vinnare i olika idrotter, så väljer 
man samtidigt bort att visa att idrott är mycket mer än så. I regeringens 
proposition En idrottspolitik för 2000-talet – folkhälsa, folkrörelse och 
underhållning står det att ”idrottsrörelsen har ett särskilt ansvar med hänsyn till 
det stora antal barn och ungdomar som är verksamma inom idrotten”122 samt att 
”[Idrottsrörelsen] … bör vara inriktad på sådan verksamhet som främjar bredd- 
och motionsidrott, värnar om god etik …”.123 I en undersökning utförd av 
Ungdomsstyrelsen svarar de flesta ungdomar (55 %) att de idrottar för att det är 
kul124. Tävlingsmomentet och att vara bra eller bäst kommer alltså inte i första 
hand. Den sida av idrotten som PT visar upp saknar i princip helt den stora del av 
befolkningen som rör på sig för nöjets och för motionens skull. PT är med och 
skapar en sanning där den enda idrott som räknas och får synas är den med 
tävlingsmoment.  

 

                                                
121 Fiske (1990) s 240 
122 Kulturdepartementet (1998/1999) s 42-43 
123 Kulturdepartementet (1998/1999) s 36 
124 Trondman (2005) s 46  
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Programledare på prov… och London nästa… är texter som handlar om 
ungdomar som har gjort, eller ska göra, något nytt. Texterna stämmer med myten 
om ungdomsperioden som en tid för att uppleva nya saker och slippa ifrån allt 
ansvar. Detta kan flytta fokus från samhällsfrågor till en individuell upplevelse 
som man ”bör” ha i bagaget innan man blir vuxen.  

Texten reproducerar den kulturella överenskommelsen om hur ungdomar är 
(eller borde vara), och den stereotyperar ungdomsgruppen och isolerar den från 
resten av samhället. Ungdomstiden, fylld av äventyr och upplevelser (vilket 
konnoterar frihet från ansvar), ställs i ett binärt motsatsförhållande till vuxentiden, 
som kan kännetecknas av ansvarsfullhet. Myten får ungdomstiden att verka 
naturlig och självklar och kan resultera i att avpolitisera de unga. Genom att 
fokusera på opolitiska aktiviteter avleds ungdomarna från att protestera mot 
rådande maktförhållanden. 

Vi anser att individualismen tar allt större plats i samhället och att detta kan 
gynna de som bestämmer. Det här är något vi tycker oss se i alla texter som 
beskriver ungdomarna på ett positivt sätt. Ju mer tid man lägger på att göra saker 
för sin egen skull, desto mindre bekymrar man sig om omvärlden och hur 
samhället styrs.  

Vi tycker att det är intressant att samtidigt som intresset för samhällsfrågor 
minskar bland ungdomar, så skolas de in i de politiskt rådande värderingarna 
genom idrott, skola och fritidsintressen. Detta är ideologi i arbete.  

 
Vi menar att den kulturella överenskommelsen när det gäller ”misslyckade” 

ungdomar är att det är ungdomarnas eget fel att de inte klarar sig lika bra som 
andra. I texterna kan vi tydligt se att man genom olika beskrivningar placerar 
dessa ungdomar i fack för ”de andra” de som egentligen inte hör till vårt samhälle.  

I texten Vuxna borde se över sina dryckesvanor diskuteras problemet med 
alkohol i samhället. Spritproblem finns i alla grupper i samhället, men genom att i 
texten använda sig av uttrycket ”ungdomsfylleriet” (som kontrast till vuxnas 
”dryckesvanor”) isoleras problemet till ungdomarna och blir en underförstådd 
sanning. Hall menar att man genom att isolera problem inom en kultur till en 
särskild grupp upprätthåller den sociala ordningen.125  

 
I Unga mår sämre redogör två forskare för ungdomars psykiska ohälsa. Texten 

innehåller inga jämförelser med andra samhällsgruppers hälsa, vilket kan tolkas 
som att det bara är ungdomar som mår dåligt/sämre. Genom att fokusera på 
ungdomars ohälsa utan att titta på hur samhället i övrigt ”mår”, är det lätt att 
skjuta problemen ifrån sig och låta ungdomarna klä skott för ohälsoproblemet. För 
liksom med alkoholproblemet är den psykiska ohälsan inte något som är isolerat 
till ungdomsgruppen. PT:s sätt att beskriva ungdomar i texten kan bidra till att 
man ser allmängiltiga sociala problem som begränsade till ungdomsgruppen. 

 
I texten 15-åring mördades… får ungdomarna som är inblandade i händelsen 

några få karaktäristiska egenskaper. De är bråkiga, har problem och är (kan vara) 
invandrare. I vårt samhälle finns en myt om ”den stökiga invandrarkillen med 
problem”. Genom att tilldela en person några få negativa egenskaper blir det 
lättare att stoppa in den individen i ett fack. Därmed kan samhället kvarhålla 
ordningen. 

                                                
125 Hall (1997) s 258 
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Detta sker på samma sätt i Fyra inbrottsförsök kan bli dyrt för 20-åring. 
Aktören förlöjligas av journalisten så att han framstår som både brottsling och 
misslyckad, vilket gör att vi inte behöver ta honom på allvar eller se honom som 
ett hot.  

I stället för att se samhällsstrukturen som orsaken till individernas problem 
vilket i förlängningen kan leda till brottslighet, blir brottslingar misslyckade 
individer som tilldelas hela skulden.  

Debatten om huruvida samhället har någon del i att ungdomar blir brottslingar 
eller på något sätt mår dåligt saknas helt i vårt analysmaterial. Detta ligger i linje 
med den ideologi som dominerar vårt samhälle: alla har samma möjligheter, 
misslyckas man är det ens eget fel. 

PT understödjer den rådande maktens grundsyn genom att fokusera på 
individernas skuld.    

7.2 Kopplingar till tidigare forskning 
I tidigare forskning om ungdomar (se kap 4) kan vi se att de diskurser som 

ungdomarna förekommer i PT stämmer tämligen väl överens med vad olika 
forskare har kommit fram till.  

Enligt Åke Olsson figurerar ungdomar ibland i reportage om exempelvis 
arbetslöshet, men då som klientel (som han kallar dem) som får stå för 
känslouttrycken. Det är i stället ”experterna” som får tala om vad som gäller i 
frågan. I texterna som vi har analyserat, där ungdomars alkoholproblem och ungas 
ohälsa behandlas, är det uteslutande experterna som får uttala sig, inga ungdomar 
figurerar i texterna.  

I andra texter har vi dock kunnat urskilja att det just är känslouttryck som 
ungdomarna får bidra med, och där finns ofta även experterna och får tala om vad 
som gäller. 

 
Olsson konstaterar vidare att det är de välanpassade ungdomarna som vill något 

med sitt liv som förekommer i medierna med namn och bild. Cecilia von Feilitzen 
stödjer detta med tillägget att detta gäller även idrottsutövare och vackra (unga) 
kvinnor. Thomas Ziehe menar i sin analys av ungdomars situation att 
”prestationsprincipen” har blivit utbredd. Ungdomar förväntas prestera saker i 
skolan som ska jämföras och bedömas, vilket ökar pressen på de unga.    

I PT:s texter som handlar om ungdomar och tävling, presenteras ungdomarna 
med namn och som positiva och kreativa (välanpassade).  

Åke Olsson menar också att det är sällan som ungdomarnas svårigheter på 
allvar problematiseras. Antingen förekommer de i ”nyhetsfragment” om missbruk 
och våld, eller så visas en idylliserad bild av präktig ungdom och lycklig uppväxt 
upp. 

När det gäller artiklarna i PT som handlar om brott, alkoholproblem och 
ungdomars ohälsa, tenderar tidningen att skuldbelägga individerna eller 
ungdomarna som grupp. De bakomliggande orsakerna, samhällets roll, diskuteras 
aldrig. I de texter där ungdomarna har en mer positiv framtoning ser vi en 
benägenhet från tidningens sida att undvika eventuella konflikter. Ungdomarna 
skildras som en lyckad, homogen grupp, och möjliga slitningar antyds bara i 
ungdomarnas egna citat, exempelvis ”Det har varit svårt att hitta tider som passar 
för alla” (Hortlax skola rena…).    

Thomas Ziehe beskriver myten om ungdomlighet med orden: ”skönhet, erotik, 
hälsa, livfullhet och otvungen livskänsla”. 
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Vi har också urskiljt en myt om ungdomen som liknar Ziehes. Några texter 
handlar om att pröva på det okända, en handlar om att resa till London (London 
nästa…). Vi menar att just London är ett populärt resmål för ungdomar som vill 
”göra något” innan vuxenlivet tar över, och att det är en del av myten om den 
otvungna livskänslan. 

 
 Ebba Sundin anger att studier visar att ungdomar ser dagstidningar som ett 

vuxenmedium. Heath och DeWitt stödjer detta i en amerikansk undersökning där 
ungdomarna inte anser att tidningen är ett medium för dem. De upplever att de 
bara syns om de gjort något speciellt, oftast något dåligt. 

När man betraktar de diskurser som ungdomar i PT förekommer i, visar det på 
samma trend. Vi har å ena sidan de positiva texterna där ungdomarna får 
spaltutrymme för att de är särskilt duktiga eller har gjort något speciellt. Å andra 
sidan finns texterna om ungdomar med problem.  

 
Man kan härmed dra slutsatsen att PT inte skiljer sig nämnvärt från andra 

medier när det gäller i vilka situationer vilka ungdomar förekommer i tidningen.    

7.3 PT:s roll 

7.3.1 Varför följer PT samma mönster som andra medier? 
Ur journalistisk synvinkel ligger en av förklaringarna i att journalister numer är 

ganska lika när det gäller bakgrund, utbildning och samhällsvärderingar. Man får i 
sin utbildning lära sig vad som är en nyhet, hur den ser ut och hur man vinklar en 
nyhet. Den ekonomiska delen, det vill säga hur mycket tid man kan lägga ned på 
varje jobb, har också betydelse. Professionaliseringen av journalistiken kan leda 
till likriktning, liksom nyhetsvärderingen. 

Ur en kritisk synvinkel kan förklaringen ligga på samhällsplanet, det vill säga 
att även journalister och redaktörer är en del av samhället. De har, liksom alla 
andra, svårt att ställa sig utanför och betrakta samhället objektivt, vilket kan leda 
till att man skriver texter som reproducerar kulturella ”sanningar” om exempelvis 
ungdomar. Samhällets bild av ungdomar överensstämmer med medierna, och 
mediernas bild överensstämmer med samhällets. Det blir en rundgång, och detta 
gör att det kan vara svårt att ifrågasätta den skapade bilden. 

7.3.2 Spelar PT:s bild av ungdomar någon roll? 
Bilden av ungdomar i PT som antingen duktiga eller dåliga är onyanserad och 

har inte så mycket att göra med hur ungdomar i själva verket är. I texterna inbjuds 
vi till att inta positionen som ”vi vuxna i vårt samhälle” när vi läser om 
ungdomarna, ”de”. Detta kan betyda att även ungdomarna får svårt att se texterna 
om ungdomar som något som rör dem själva, vilket också kan få dem att känna 
sig som att de står utanför samhället och att det som är viktigt i samhället inte har 
med dem att göra.  

Sättet att skriva om ungdomar kan alltså bidra till att utestänga ungdomarna 
från samhället och neka dem tillgång till verktygen som kan göra dem till aktiva 
medborgare. Med verktyg menas exempelvis insikter i hur samhället fungerar, att 
kunna se sin egen roll och plats och ha möjlighet att förändra sin egen situation 
och i viss mån påverka samhället. 

Om det skulle gå att låta ungdomarna bli människor i texterna, individer med 
både bra och dåliga egenskaper som går att identifiera sig med både för ungdomar 
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och vuxna, skulle ungdomarna kanske känna att deras åsikter och värderingar har 
betydelse i samhället, vilket kanske i förlängningen skulle skapa ett större 
samhällsintresse hos dem. Genom att släppas in i samhället skulle chanserna till 
att skaffa sig verktyg öka och så även möjligheterna till att kunna påverka 
situationen. 

7.3.3 Kan och behöver PT ändra på sig? 
Under detta arbete har vi själva märkt hur svårt det är att ställa sig utanför och 

betrakta texterna objektivt. Det beror naturligtvis på att vi också är en del av 
samhället.  

Även om vi har en del teoretiska kunskaper i åtanke när vi själva skriver 
artiklar, så är det lätt att falla tillbaka i invanda mönster och skriva en text på det 
”traditionella” sättet. Så att det är svårt att ändra arbets- och tankesätt, det är vi de 
första att skriva under på. Men vi tror inte att det är omöjligt. 

 
Vi tror att PT skulle kunna göra texterna om ungdomar på ett annat sätt, mycket 

genom att vara medveten om problemen. Ett problem kan vara att man som 
journalist kanske inte kan använda samma intervjuteknik med ungdomar som när 
man intervjuar vuxna. I en klassisk intervjusituation kan ungdomar bli tysta och 
inte våga svara. Det kan bero på att de känner sig underlägsna den ofta äldre 
journalisten som har ett avancerat språk. Det kan också bero på att ungdomar ofta 
kan besväras av att känna sig iakttagna, vilket kan vara svårt att undvika om 
journalisten dessutom har en fotograf i sällskap. Genom att ge ungdomarna mer 
tid, till exempel genom att vara med när det utför en aktivitet eller låter dem visa 
något, blir situationen mer avslappnad och det kan vara lättare att få ungdomarna 
att prata. 

Vi tror också att det är viktigt att ungdomarna får stå för fakta i texterna. Vi har 
sett i vår analys att de (få) texter där ungdomarna har fått berätta allt själva har 
levandegjort dem och gjort det lättare för oss som läsare att identifiera oss med 
ungdomarna. Vi förstår att det är lättare att låta en vuxen, till exempel en lärare 
eller tränare, stå för de fakta som presenteras. Men vi menar att man genom att 
låta ungdomarna berätta visar dem mer respekt och gör texten mer tillgänglig för 
unga.   

För att få med fler ”vanliga” ungdomar i tidningen, skulle PT kunna satsa på 
exempelvis artikelserier om generella företeelser som inte nödvändigtvis har 
någon exceptionellt duktig ungdom som huvudperson. För att kunna föra en 
debatt om varför ungdomar begår brott eller mår dåligt skulle artikelserieformatet 
också kunna passa. Då behöver man inte försöka hitta ”dåliga” ungdomar, det är 
både svårt och inte alltid lämpligt att peka ut någon med problem, utan man kan 
prata med ”vanliga” ungdomar om ämnet. Texterna kan fungera som komplement 
till alla nyhetstexter om brott och problem, och kan väcka debatt eller ge insikt om 
hur livssituationen ser ut bland ungdomar. 

Vi är medvetna om att artikelserier är tidskrävande och ingenting man har tid 
eller råd att hålla på med jämt på redaktionen. Därför anser vi det viktigast att man 
blir medveten om skillnaden mellan ungdomar och vuxna och därför försöker 
hitta sätt som kan få ungdomar att våga prata och att komma ihåg att ta dem på 
allvar. 
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7.4 Fortsatt forskning  
Den här undersökningen har helt utelämnat ungdomarnas egen syn på PT:s 

innehåll och vilket förhållande de har till tidningen. En tänkbar fortsatt forskning 
skulle kunna vara en receptionsanalys, där fokus ligger på ungdomarnas åsikter 
om PT.  

Texterna som vi har analyserat har skrivits av flera olika reportrar. Det skulle 
vara intressant att intervjua dem om hur de har tänkt när de har gjort jobbet.  

Då skulle man också vilja höra redaktörens tankegångar när det gäller texter om 
ungdomar. Vad styr valen när det gäller innehåll? Finns det någon uttalad policy 
när det gäller texter om ungdomar? 

 
Vi har helt utelämnat bildmaterialet i vår analys. En semiotisk bildanalys skulle 

kunna ge en kompletterande bild av hur ungdomarna representeras i PT. Att 
studera könsfördelningen i PT:s texter om ungdomar, skulle också vara 
spännande, och skulle också kunna vara ett komplement till vår studie.  

Vi tror också att en jämförelse mellan representationen av vuxna och ungdomar 
i PT skulle kunna ge oss ytterligare en dimension. Det kan ju vara så att de två 
kategorierna behandlas på liknande sätt och att det vi har kommit fram till inte är 
unikt för just ungdomsgruppen. 

 
Vårt ämne har varit att titta på hur ungdomar representeras i PT. Det skulle vara 

intressant att studera denna företeelse i andra medier, eftersom medierna är en stor 
del av samhället och ungdomarna är de som i framtiden ska axla 
samhällsansvaret. Det skulle också vara spännande att göra en jämförelse mellan 
hur PT och ett större medium behandlar samma ämnen, och att studera om PT:s 
redaktions sätt att nyhetsvärdera och prioritera skiljer sig från större redaktioners.     

7.5 Utvärdering av vår insats  
Under arbetets gång har vi blivit upptäckt hur svårt det är att försöka ställa sig 

utanför det samhälle som vi själva är en del av. Det har säkert lett till att vi har 
missat att tolka uttryck och formuleringar som för oss har förmedlat självklara 
betydelser. Hade vi lyckats bättre med detta kanske vi i slutändan hade kunnat ge 
fler tolkningar av texterna vilket skulle ha kunnat leda till en ännu djupare analys. 

Det faktum att vi har känt till vilka journalister som skrivit texterna, och i 
många fall har en bild av dem, kan ha färgat vår analys. Detta har vi varit 
medvetna om under arbetets gång, och vi har gjort vårt bästa för att bortse från 
detta.  
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8. Slutsats 
I sin rapportering rörande ungdomar är PT med och reproducerar vissa 

samhälleliga kulturella överenskommelser när det gäller ungdomars identitet. 
I texterna reduceras ungdomarna till att vara antingen de duktiga eller de med 

problem; de duktiga ungdomarna är framgångsrika i skolan eller i någon idrott, de 
provar gärna nya saker och har inga bekymmer, medan de med problem begår 
brott, är deprimerade, har alkoholproblem eller är inblandade i olyckor. 

Ungdomarna isoleras till ”ungdomsgruppen” genom att PT låter andra aktörer 
stå för fakta och omdömen av de unga, genom att tonen ofta är nedlåtande mot 
ungdomarna och genom att ungdomarna får klä skott för allmängiltiga 
samhällsproblem som psykisk ohälsa och alkoholproblematik.  

Med ovanstående faktorer bidrar PT till att ungdomsgruppen blir ”de andra” i 
samhället. Motsatsen är de vuxna – normen – vilka bidrar med fakta och 
omdömen och som till synes går fria från de problem som ungdomarna får 
skulden för. 

När ungdomsgruppen blir ”de andra” innebär detta att ungdomarna får känslan 
av att stå utanför samhället och därför inte har någon möjlighet att påverka det. 
Sättet att skriva om ungdomar utestänger dem från samhället och nekar dem 
därmed tillgång till de verktyg som ger dem insikter i hur samhället fungerar, som 
hjälper dem att kunna se sin egen roll och plats och som ger dem möjlighet att 
förändra sin egen situation och i viss mån påverka samhället. 

Reduceringen av ungdomarna till ”de duktiga” eller ”de med problem” bidrar 
till att behålla ordningen i samhällets struktur. Ordning gynnar den rådande 
makten, där strukturer håller medborgarna på plats och ger en känsla av att allt är 
under kontroll. 

 
Vid jämförelse med tidigare forskning ser vi likheter mellan PT:s sätt att 

rapportera om ungdomar och vad forskarna har kommit fram till. Vi tolkar detta 
som att PT inte skiljer sig nämnvärt från andra medier när det gäller att beskriva 
ungdomar.  
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Bilaga 1 
Här redovisas artiklarna i sin helhet (exklusive bilder och bildtexter som ej har 

analyserats). 

15-åring mördades - Hittades på muslimsk begravningsplats. 
Jämnårig misstänks för dådet 

20050117 Stockholm (TT) 
En 15-årig pojke hittades i går mördad på en muslimsk begravningsplats 

vid Strandkyrkogården i södra Stockholm. En jämnårig kamrat är misstänkt 
för mordet. 

Söderortspolisen uppger att pojken mördats och två kamrater till den döde 
förhördes i går eftermiddag. Pojkarna är 15 respektive 14 år gamla och den äldste 
är misstänkt för mordet, enligt vakthavande befäl Marie-Louise Nilsson i går 
eftermiddag. 

Pojken var död när polisen kom till kyrkogården vid Skrubba Allé, enligt 
Kenneth Starkenberg, vakthavande polisbefäl vid länskommunikationscentralen i 
Stockholm. Det var en besökare på kyrkogården som hittade pojken och slog larm 
vid lunchtid. 

Den döda 15-åringen försvann från ett behandligshem för ungdomar under natten 
mot i går, enligt polisen. 

Hundpatruller 
Polisen sökte med hundpatruller och helikopter fram till halv sex i går morse 

utan resultat. Pojken avvek från hemmet efter ett bråk med en av vårdarna, vilket 
har hänt flera gånger tidigare, och när han inte kom tillbaka som han brukade 
anmäldes han försvunnen. 

Socialjouren på Södertörn ryckte ut med två personer för att stödja pojkarna 
under gårdagens förhör och ordna med inkvartering på något hem. 

Jourens personal satt med under förhören. 
Polisen genomförde en teknisk undersökning av brottsplatsen under 

eftermiddagen i går. Vad den gett ville polisen inte uppge på kvällen. 
Håkan Åberg, jouråklagare i Söderort, vill inte kommenteraa omständigheterna 

kring mordet på 15-åringen. 
 

London nästa för lovande fotograf 
20050131 ARVIDSJAUR (NN) 
KONST. Arvidsjaur är aningen litet om man siktar på att bli modefotograf. 

Därför beger sig Christian Winroth-Engfors snart till London för att lära sig 
mer om hantverket. Men först ska han slå upp dörrarna för sin fotoutställning 
i Brittgården. 

Han är 19 år och har stakat ut vad han vill syssla med.  
- Reklam och mode, det vore en höjdare, säger den unge, fotograferande 
Arvidsjaurskillen. 
Intresset för foto tog fart under tredje året på gymnasiet. Stor inspirationskälla var 
fotoläraren Göran Pettersson, välkänd fotograf i Arvidsjaur med omnejd. 
Egentligen var Christian mest intresserad av att skapa konst med duk och penslar. 
- Men målandet började gå allt sämre. I samma veva provade jag på att ta 
skateboard-bilder till en hemsida. Sedan föddes tanken på konstnärligt 
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fotograferande. Det var min grej, jag hade nog för dåligt tålamod för att bli målande 
konstnär. 
Skickligt bildspråk 
På kort tid har Christian Winroth-Engfors gjort sig känd som en mycket duktig 
porträttfotograf. Ryktet om hans skickliga bildspråk och har spritt sig och han har 
inga problem att få modeller att ställa upp framför kameran. 
Det är inga vanliga ateljéporträtt han levererar. Winroth-Engfors går längre i sitt 
skapande och visar en utpräglad konstnärstalang i bilderna som har stark 
modeanknytning. 
Han jobbar mestadels med digital bildframställningsteknik.  
Fotografierna behandlas i datorn - det digitala mörkrummet. 
- Fördelarna är många och möjligheterna nästan oändliga, fast ibland längtar man 
efter att få krypa in i ett gammaldags mörkrum. 
På söndag är det dags för Christian att anordna sin första ensamutställning i 
samarbete med Arvidsjaurs konstförening. 
- Det känns kul, dels för att han är ung och dels för att han visar fotografiska bilder, 
säger föreningens ordförande Kicki Sjöberg. 
Spännande 
Christian Winroth-Engfors har tidigare medverkat i Unga Skapares 
samlingsutställning och haft sina bilder i Sparbankens skyltfönster, men det är inte 
riktigt samma sak som att ställa ut ensam. 
Det ska bli spännande förstås, men rädd är han inte. 
- Det är underbart med utställningar, konstaterar han. 
Snart firar han sin 20-årsdag och kort därefter bär det av till London. 
- Jag hoppas att någon Londonfotograf vill ta in mig som praktikant, säger han. 
Så vill du ta en titt på Christian Winroth-Engfors bilder innan han gör internationell 
karriär gör du klokt i att besöka hans vernissage i Brittgården på söndag. 

 

Anders med i bästa hockeylandslaget 
20050203 PITEÅ (PT) 
ISHOCKEY. Svensk ungdoms- och juniorhockey har svårt att hänga med 
internationellt numera. Men det finns ett undantag - Sveriges U16-landslag! 
- Vi har ju vunnit alla matcher hittills den här säsongen, konstaterar backen 
Anders Grönlund, Piteå Hockey. 
Coach för U16-landslaget är Lasse Lindgren, Piteå och Christer Höglund, Södertälje, 
som även han har rötterna i Piteå. 
- Det här verkar vara en väldigt bra årgång, säger Lasse. 
- Men det verkliga elddopet kommer i Ryssland nästa vecka. 
Då deltar Sverige i en fyrnationersturnering i Moskva. Motståndare är Ryssland, 
Tjeckien och Finland. 
- Det ska verkligen bli kul, tycker Anders Grönlund, 16 år, som startade sin 
hockeykarriär i Infjärden, sedan gick han vidare till Öjebyn och nu spelar han i Piteås 
B-juniorlag. 
Mål mot Finland 
Anders har "överlevt" flera uttagningar och är nu ordinarie i laget, som hittills spelat 
fem matcher och alltså vunnit alla. 
Först blev det två segrar (6-2 och 7-2) i två träningsmatcher mot Finland. 
Anders gjorde mål i en av matcherna. 
Sedan vann Sverige sina tre matcher i en nordisk cup i norska Hamar.  
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Norge (seger med 10-2), Danmark (13-2) och Finland igen (6-0) stod för motståndet. 
- Norrmännen och danskarna ska vi förstås slå. Men finländarna brukar ha väldigt 
bra lag i den här årsgruppen, där har dom legat steget före oss i flera år. Det har 
svängt, nu är vi klart bättre. I en av matcherna vann vi skottstatistiken i en av 
perioderna med 35-4! minns Lasse. 
- Men det är klart. Nu vet man ju inte riktigt om det beror på att vi har ett ovanligt 
bra lag eller om finnarna är sämre i år. Det får vi väl se i Ryssland, säger Lasse 
Lindgren. 
Hockeykonsulent 
- Hur som helst är jag väldigt positivt överraskad av vad laget presterat så här långt, 
säger Lasse, som numera jobbar heltid som hockeykonsulent åt Svenska 
Ishockeyförbundet. 
Anders Grönlund hade en klubbkompis med i de första uttagningarna, Johan 
Grönberg. Men han försvann i näst sista uttagningen. 
Nu är Anders och backen Johan Pettersson, Luleå, de enda norrbottningarna som är 
kvar i 22-mannatruppen. 
- Turneringen i Moskva blir en höjdare, tror Anders. Nu får vi verkligen bekänna 
färg. Ryssarna brukar ju vara vassa, ja, det går säkert ganska fort även när vi möter 
tjeckerna. 
- Men vi har bra självförtroende laget så vi ska försöka ge dom en match. 
Fler i landslag 
Här är fler norrbottningar som skall spela i olika landslag den närmaste tiden: 
• Marcus Nyberg och Tomas Wallgren, båda Luleå, är uttagna till U19-landslaget för 
en femnationersturnering i Märsta den 8-13 februari. Övriga lag är Tyskland, 
Finland, Schweiz och Tjeckien. 
• Robin Lindqvist och Magnus Isaksson, båda Luleå, finns med i den svenska U18-
truppen som spelar en femnationersturnering i Tjörns ishall den 9-13 februari. 
Finland, Tjeckien, Ryssland och USA är motståndare.  
• Johan Välitalo, Luleå, är uttagen i U17-landslaget som spelar en 
fyrnationersturnering i Finland den 7-14 februari. Finland, Tjeckien och Ryssland är 
övriga motståndare. 
• Emma Eliasson, Kiruna, spelar två damlandskamper mot FInland 7-9 februari i 
Rovaniemi och Torneå. 

 

Två unga kvinnor omkom i krock 
20050218 ÄLVSBYN (PT)   
Två unga kvinnor hemmahörande i Stockholmstrakten omkom i går i en 

trafikolycka på väg 374 strax söder om Älvsbyn.  
Enligt Älvsbypolisen fick kvinnorna sladd och kom med bredsidan in i det 

mötande fordonet.  
Vid 12-tiden på torsdagen inträffade en svår trafikolycka på väg 374 ett par 

kilometer söder om Älvsbyn. En av kvinnorna avled omedelbart medan hennes 
kamrat, som satt fastklämd, skadades svårt. Kamraten fördes till Sunderby sjukhus 
där hon senare avled. Den ena kvinnan hade nyligen fyllt 20 år, den andra var 22 
år.  

Vid olyckstillfället färdades de två kvinnorna i en hyrbil på väg mot Piteå. Av 
okänd anledning fick de sladd och kom över på fel sida av vägbanan.  

Enligt Älvsbypolisen hade mötande fordon ingen chans att väja, utan körde rakt 
in i sidan på hyrbilen. Kollisionen blev kraftig. Föraren, en man i 70-årsåldern, 
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ådrog sig lindriga skador. Dock chockades han svårt och fördes med ambulans till 
Sunderby sjukhus.  

Vid tidpunkten för olyckan snöade det ymnigt. 
- I nuläget har vi ingen uppfattning om snöovädret har påverkat olyckan, säger 

polisen Niklas Groth. 
 

Programledare på prov i radions önsketimme 
20050218 PITEÅ (PT)    
RADIO. Pite FM har under en tid drivit ett program där alla som vill kan 

få prova på att vara programledare. Programmet heter Önsketimmen. Som 
namnet antyder spelas musik som lyssnare önskat. Programledarna har även 
möjlighet att spela några av sina favoritlåtar.   

Önsketimmen är (förstås) en timme långt och sänds en gång i veckan på tisdagar 
klockan 19, reprisen går på fredagar klockan 16. Tanken med programmet är att 
alla som vill ska få pröva på att sända radio. 

I tisdags höll Anna-Maria Alakangas och Mirjam Hedkvist i programmet, OM 
träffade dem just efter programmet och fick en pratstund.  

- Det började med att jag såg en affisch på Strömbackaskolan där det stod att Pite 
FM sökte programledare till Önsketimmen. Jag tänkte då direkt på min kompis 
Mirjam, så jag föreslog att vi skulle anmäla oss, säger Anna-Maria. 

Anna-Maria skickade sedan ett mejl till producenten Micaela Christoffersen och 
efter en relativt lång väntan fick tjejerna svar. När de sedan träffade Micaela så 
kändes allting bra. 

- Hennes positiva sätt gjorde att vi kände oss väl bemötta, säger Anna-Maria. 
Göra sin röst hörd 
Anna-Maria har ända sedan hon var liten velat jobba med radio.  
- Genom radion sprids det inga skönhetsideal som det gör i annan media, säger 

Anna-Maria.  
- Jag tycker också att det är ett bra sätt att göra sin röst hörd, tillägger Mirjam. 
Tjejerna tycker att det är skönt att man i radio kan vara ganska anonym, ingen 

ser en. 
- Man kan sitta i sändning utan byxor på, får Anna-Maria fram mellan skratten.  
Mirjam berättar att hon var jättenervös innan sändning.  
- Ja, men redan efter att vi hade spelat den första låten släppte nervositeten. 

Anna-Maria däremot var inte ett dugg nervös.  
- Jag är ingen nervös person, blir det fel så blir det, inget mer med det. 
Båda skulle jättegärna prova på att sända igen.  
- Jag tror det blir lättare ju fler gånger man sänder, det tar ett bra tag att vänja sig 

vid utrustningen, säger Mirjam.  
Kanske fler program 
Båda två tycker att hela radiogrejen var skitkul. De rekommenderar andra att 

prova på att sända.  
- Det är nog ett stort plus är om man känner den man ska hålla programmet med. 

På så sätt blir det mycket lättare att hålla en öppen konversation, säger Anna-Maria.  
De ger även en eloge till producenten Micaela Christoffersen och ljudteknikern 

Johannes Oskarsson.  
- De var jätteduktiga och tillmötesgående vilket gjorde att vi kände oss hemma i 

studion, säger Anna-Maria. 
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Om man vill prova på att sända radio i Önsketimmen kan man kontakta Micaela 
på hennes mejladress mircchr-48student.ltu.se. Om man vill önska låtar ska man gå 
in på www.pitefm.com, en bra motivering ger en större chans att ens önskelåt blir 
spelad.  

Om man missade programmet i tisdags får man en ny chans i dag när reprisen 
sänds klockan 16.00. Det är bara att ratta in Pite FM Studentradion på 92,8.  

 

Nybörjare DM-mästare i snöskulptering 
20050218 PITEÅ (PT)  
NYA MÄSTARE. Piteungdomarna Sandra Ericsson och Jerry Carlsson, 18 

och 17 år gamla, vann oväntat distriktsmästerskapet i snöskulptering som 
arrangerades i Haparanda förra helgen.   

Trots att det var första gången som någon av dem testade på denna konst- och 
sportform, så gick de fram och vann tävlingen i Haparanda, och blev således nya 
distriktsmästare. 

Båda två är sedan tidigare konstintresserade och Jerry är aktiv medlem i 
konstföreningen Ådran. Tack vare detta blev han tillfrågad av Satu Takkinen på 
Piteå konsthall om han ville delta i tävlingen i Haparanda. Detta ville Jerry, och 
bjöd även med sig sin vän Sandra Ericsson för att vara hans medtävlande. 

Det svåra tyckte de var att komma på vad skulpturen skulle föreställa. 
- Typ tio minuter före tävlingen kom vi överrens om hur det skulle bli, säger 

Sandra. 
Efter en hel dags skulpterande stod deras skapelse färdig för bedömning. 

Domarna verkar ha tyckt om vad de åstadkommit och när segrarna skulle koras så 
blev det Jerry och Sandra från Piteå.  

- När vi förstod att det var vi som hade vunnit tävlingen blev vi väldigt 
överraskade, det var helt oväntat. Självklart var det väldigt kul att vinna en tävling i 
något man aldrig testat på tidigare, säger de båda.  

 

Unga mår sämre 
20050222 STOCKHOLM (TT) 
Det är inte bara en myt att unga människor i Sverige mår sämre i dag än de 

gjorde för tio år sedan. 
Den slutsatsen drar forskarna Yvonne Forsell och Christina Dalman vid 

epidemiologiska enheten på Centrum för folkhälsa vid Stockholms läns landsting. 
De har gjort en genomgång av ett antal rapporter på temat, alla med olika metoder 
och befolkningsurval men med i stort sett samma resultat. 

Flickor mår sämst 
- Man kan säga att et här är någonting som pågår under hela 1990-talet men 

kanske mer markant i slutet av decenniet och vid millenieskiftet, säger Christina 
Dalman. 

I synnerhet flickor rapporterar en hög grad av så kallad psykisk ohälsa, enligt 
genomgången. Olika undersökningar har använt olika definitioner av begreppet, 
men den minsta gemensamma nämnaren är oftast symtom som nedstämdhet, oro 
och koncentrationsproblem. 

Personerna i de olika undersökningarna är unga vuxna mellan 18 och 25 år, men 
hur stor andelen är som uppger sig må psykiskt dåligt varierar kraftigt. 

Svårt med arbete 

http://www.pitefm.com
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- Det viktiga är inte siffrorna i sig. Man ska inte bry sig om procentsatser hit eller 
dit utan det viktiga är att titta på hur utvecklingen ser ut över tid för olika grupper, 
säger Christina Dalman. 

Hon förklarar utvecklingen med att unga har fått allt svårare att etablera sig i 
vuxenvärlden under perioden. Deras ekonomi har blivit sämre, och de har ofta svårt 
att hitta arbete och bostad. 

Samtliga undersökningar i genomgången har stora bortfall, det vill säga att en 
hög andel personer i underlaget har valt att inte delta i studerna. 

 

"Vuxna borde se över sina dryckesvanor" 
20050222 PITEÅ (PT)   
SPRIT. För att ta tag i ungdomsfylleriet, måste de vuxna först ta tag i sitt 

eget drickande. Det anser Bjarne Ohlsson, chef för kommunens alkohol- och 
narkotikaavdelning i Karlstad. 

-  Det är vi som är problemet - inte dom, menar Ohlsson.   
Bjarne Ohlsson är socialarbetare, före detta politiker, idrottsledare och även 

författare till boken "Drogförebyggande arbete - allas ansvar". I går föreläste han 
för personal inom skolan och socialförvaltningen i Piteå kommun i Sparbanken 
Nords lokaler. Senare på kvällen höll han också en föreläsning inför allmänheten 
på Djupvikskyrkan. 

Bjarne Ohlsson menar att för att kunna påverka ungdomarnas alkoholvanor 
måste vi först "titta på oss själva" och förändra vårt eget drickande. 

- Jag har hört talas om föräldramöten där man bjuder på vin och ostbricka för att 
locka fler föräldrar när man ska diskutera barnens alkoholproblem. Det är inte 
lyckat. 

Bjarne Ohlsson började arbeta som socialarbetare 1980 - då var 
alkoholkonsumtionen på väg ner. I dag dricker vi mer än någonsin - inom alla 
ålderskategorier och samhällsskikt. 

Djupt rotade 
- Våra alkoholvanor är så djupt rotade i det svenska samhället, troligtvis ända 

från vikingatiden och stenåldern. Det finns så många myter om alkoholen som inte 
alls stämmer, menar Ohlsson som bland annat tog påståendet "Ett glas vin om 
dagen är bra för hälsan" som exempel. Ett påstående som man menar endast 
stämmer i vissa speciella fall - om man är en överviktig rökare till exempel. 

- Men då är det väl bättre att börja motionera, sluta röka och äta morötter istället! 
Bjarne Ohlsson anser att samhället i dag lägger sina resurser på helt fel saker när 

man ska bekämpa alkoholmissbruket.  
- Vi gör detta till ett ungdomsproblem när det egentligen är ett vuxenproblem. 

Det är dags att börja tänka om och pröva nya saker. 
Vuxnas beslut 
Bjarne Ohlsson anser att det är de vuxnas beslut som påverkar om en ungdom får 

tillgång till alkohol eller inte. "Föräldrar som köper ut till sina barn", "Den vuxne 
som sitter i kassan på Konsum och låter minderåriga köpa mellanöl" eller de vuxna 
som "Bjuder sina barn på vin hemma till maten". 

Ohlssons teori är att det är trenderna i samhället som styr hur mycket alkohol vi 
dricker, men trenderna kan ändras om vi arbetar hårt och målmedvetet och till att 
börja med i liten skala. 
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- Tänk om alla föräldrar till barnen i en skolklass skulle samlas och säga att " Det 
här vill vi med våra barn i klassen" och sedan låter man alla vuxna skriva på ett 
kontrakt. Det är så vi måste jobba, menar Ohlsson. 

Det var Trygga Piteå som arrangerade föreläsningarna på Sparbanken Nord och 
på Djupvikskyrkan. Även Studieförbundet Bilda var medarrangör. 

 

Hortlax skola rena filmakademien 
20050222 HORTLAX (PT)   
FILMFESTIVAL. Nu har Hollywood fått konkurrens. På mindre än ett 

halvår har ett 60-tal högstadieelever på Hortlax skola spelat in elva filmer. På 
torsdag visas deras verk på filmfestivalen "Together" i Piteå. Och vinnarna 
får representera Sverige vid en filmfestival i Wien.   

Den massiva filmproduktionen är en del i det EU-understödda Comenius-
projektet, där skolor runt om i Europa samarbetar med varandra kring olika teman. 

Hortlax skola har fem partnerskolor, i Italien (två stycken), Österrike, Tyskland 
och England, och det här läsåret har samarbetet kretsat kring film.  

På respektive skola produceras ett antal kortfilmer som tävlar mot varandra i en 
lokal filmfestival, och sedan ställs de vinnande bidragen från varje skola mot 
varandra i en europeisk filmfestival i Wien. 

- Det ska vara kortfilmer som eleverna gjort själva, och de måste vara på 
engelska. I övrigt finns det inga regler, berättar bildläraren Stefan Holmgren. 

Gjort allt själva 
På Hortlax skola har omkring 60 elever i sjuan, åttan och nian jobbat med 

filmskapandet sedan tidigt i höstas. De har skrivit manus, filmat, regisserat, 
skådespelat, lagt på ljud och redigerat. 

- De har visat prov på en enorm vilja och har jobbat långt utöver schemalagd tid 
med de här filmerna. De har varit igång på håltimmar, raster och efter skolans slut, 
berättar Stefan Holmgren. 

Och det har det varit värt. För eleverna är överens om att de här månaderna har 
varit väldigt roliga, även om det har varit mycket jobb och inte helt lätt att 
organisera arbetet. 

- Det har varit svårt att hitta tider som passar för alla, säger Sanna Berglund, som 
jobbat med skräckfilmen "Lily doesn"t like you". 

- Planering är det viktigaste, konstaterar Kim Albertsson, som jobbat med den 
datoranimerade reklamfilmen "Cool". 

Olika genrer 
De övriga kortfilmerna som gjorts av Hortlaxeleverna är "Revenge" (om en 

hårdrockares hårda vardag), "Think before you drink" (om ungdomar och alkohol), 
"Payback time" (om skoltrötta pojkars hämnd på lärarna), "I still have a dream" (en 
konstfilm med hopklippta bilder ur gamla journalfilmer), "Soccer fever - don"t 
drink and play" (om fotboll, kärlek, grupptryck och gemenskap), "Twenty degrees 
below zero" (om en kärlekskrank tonårspojkes dagdrömmeri), "The …" 
(surrealistisk berättelse om snubblande figur), "Abused" (om en tonårsfest som 
spårar ur) och "The cheater" (om oana-de konsekvenser för en otrogen kille). 

Galakväll 
På torsdag kväll anordnar Hortlax skola en glamorös filmfestival på Nolia city 

konferens i Piteå.  
Då visas de elva kortfilmerna för skolkamrater, anhöriga, skolpersonal, 

sponsorer och allmänhet. Jeanette Nilsson från EU:s representationskontor i 
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Stockholm kommer att närvara, det blir mingel och sångframträdanden av två av 
skolans elever. Men kvällens höjdpunkt blir förstås visningen av filmerna. 

- Det är lite coolt. Det känns kul att det blir så stort, säger Hanna Kurkisuo, som 
jobbat med filmen "Think before you drink". 

Representerar Sverige 
Efter filmvisningen meddelar företrädare för juryn, som bland annat består av 

Elin Ek ("Grynet" i tv), vilken av filmerna som utsetts till vinnare. Och det är 
mycket som står på spel. 

De elever som gjort vinnarfilmen får resa till den europeiska filmfestivalen i 
Wien i april, och tävla mot de vinnande italienska, österrikiska, tyska och engelska 
skolfilmerna. 

- Lite nervös kommer man nog att vara på torsdag. Det skulle vara kul att få åka 
till Österrike, konstaterar Hanna Kurkisuo. 

Oavsett hur det går, så har kortfilmsmakarna på Hortlax skola ytterligare en sak 
att se fram emot. I mars får de besök av Elin Ek, som då kommer att föreläsa om 
film och filmarbete. 

Blir det en ny filmfestival nästa år? 
- Inte för vår del. Däremot hoppas vi att någon annan skola i kommunen tar upp 

stafettpinnen. Det skulle vara roligt om den här festivalen kunde alternera mellan 
olika skolor i Piteå, säger Stefan Holmgren.   

 

Älvsbyns ungdomar satta under lupp 
20050315 ÄLVSBYN (PT)  
UNGDOMSENKÄT. Surfa på internet är den vanligaste fritidssysselsättningen 
bland Älvsbyns ungdomar. Många elever, både på högstadiet och gymnasiet, 
känner sig trötta på dagarna. Träffas på fritiden gör man mest hemma hos 
varandra. Det är ganska lätt att få tag på droger i Älvsbyn. Allt enligt 
ungdomsenkäten Lupp.  
Älvsbyn är en av nio kommuner i Sverige som valts ut till ett samarbete med statliga 
Ungdomsstyrelsen. (Se faktaruta). Frågorna i den elektroniska enkäten handlar om 
allt från inflytande och demokrati i kommunen, till hur unga har det i skolan, 
fritidsutbudet, vad de har för framtidsplaner med mera. 
I höstas genomfördes undersökningen på Älvåkraskolan och Vidselskolan, samt 
Älvsbyns gymnasium. Av kommunens 394 högstadieelever har 165 besvarat 
enkäten, på Älvåkraskolan mestadels elever födda 1989. Motsvarande siffra för 
gymnasiet är 236 av 237 elever, inklusive 17 elever som går individuella 
programmet.  
Nio svar från grundskolan och 18 från gymnasiet har plockats bort för att de var 
ofullständiga. 
Nöjda med skolan 
I måndags var det dags för en första genomgång av det preliminära resultatet.  
I april ska den korrigerade och slutliga rapporten presenteras. 
Det som kommit fram så här långt är bland annat att eleverna överlag är ganska 
nöjda med skolan.  
Det gymnasisterna klagar mest på är skolmaten. Maten är också det som både 
grundskolans och gymnasiets elever skulle vilja ha mer att säga till om och kunna 
påverka. Mobbning uppges inte vara något problem, det råder gott kamratskap enligt 
de tillfrågade eleverna. Gymnasiet präglas av positiv stämning och lugn och ro i 
arbetet. 



 62

Ointresse för politik 
Några sensationella nyheter om Älvsbyungdomarnas livsvillkor framkommer inte av 
enkätsvaren. Det mesta är känt sedan tidigare, bland annat om ungdomarnas 
förhållande till droger. Tre fjärdedelar av gymnasisterna uppger att de sällan eller 
aldrig röker eller dricker alkohol.  
Den lilla grupp som svarat att de röker och/eller dricker alkohol varje dag eller flera 
gånger i veckan är redan målgrupp för det pågående projektet Blåslampan, som 
syftar till att minska droganvändningen bland kommunens unga. 
Intresset för politik är påfallande litet i dagsläget. Ändå svarar drygt 50 procent av 
tjejerna och 46 procent av killarna ja på frågan om de vill vara med och påverka 
saker som rör den egna kommunen. De vill också gärna träffa beslutsfattarna. 

 

Hanna vinnare i DM - nu väntar VM-spel 
20050316 PITEÅ (PT)   
TENNIS. Hanna Öhman, Piteå TK, vann i helgen senior-DM i tennis på 

hemmaplan. 
Tre raka segrar, utan setförlust. 
- Det gick bra, tycker hon.   
DM spelades som en serie mellan fyra tjejer.  
I den avslutande, och avgörande, matchen ställdes Hanna mot Anna Brazjnikova, 

Luleå. 
- Vi brukar ha tuffa matcher, jag förlorade senast, berättar Hanna. 
Men nu var det inga problem. 6-2 6-1 till Piteåtjejer. 
- Spelet fungerade bra. 
Till skol-VM 
I övriga matcher vann Hanna mot Christine Lundberg, Älvsbyn, (6-1 6-0) och 

Pernilla Bergman, Älvsbyn (6-1 6-1). 
Till helgen spelas JDM i Piteås tennishall. 
Men då är Hanna i Frankrike för att spela skol-VM. 
- Det ska bli kul, tycker hon. Men det blir nog tufft motstånd. 
Hanna åker med blivande skolkompisar från Kramfors tennisgymnasium. 
- Jag ska börja där till hösten, säger Hanna. Kramfors kommun ställer också upp 

och betalar en del av uppehället men resan får vi betala själva. 
VM:et spelas inomhus, på grus. 
Grus inomhus 
- Grus är mitt favoritunderlag men det var ju ett tag sedan jag tränade på det. Fast 

det ska nog gå bra. Vi åker på fredag och hinner träna ett par pass innan tävlingen 
startar. 

Hanna, 15, åker alltså som färsk seniormästarinna till skol-VM. 
Från helgens DM i Piteå kan även nämnas att: 
• Andreas Fahlegren, Luleå, vann herrfinalen mot Emil Christensson, Piteå, 3-6 

6-1 6-3. 
• Finalseedade Piteåspelarna Ulf Larsson och Shayan Salehi försvann i semi - 

Shayan mot Emil Christensson. 
• Emil tillsammans med Markus Hahlin, Luleå, vann dubbelfinalen mot 

Piteåparet Shayan Salehi/Stefan Magnusson, 3-6 6-3 6-4.   
 

Fyra inbrottsförsök kan bli dyrt för 20-åring 
20050322 PITEÅ (PT) 
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En 20-årig man från Öjebyn kommer knappast att gå till historien som framgångsrik 
inbrottstjuv. Men hans inbrottsförsök kommer sannolikt att kosta honom en rejäl 
slant när han nu åtalas för sina brott. 
Fyra gånger har 20-åringen krossat fönster i syfte att göra inbrott, men längre än så 
har han aldrig kommit. Den 30 november i fjol krossade han ett fönster i 
Margretelund i Öjebyn, men han tog sig aldrig in. Samma sak den 11 december när 
han krossade ett fönster i Ica-butiken i Öjebyn och natten därpå när han försökte ta 
sig in i Björklundaskolan. 
Den 14 februari gjorde han ett nytt försök på nämnda skola, men där tog hans mindre 
lyckade brottsliga karriär slut. Efter att ha suttit anhållen ett dygn släpptes han och nu 
väntar rättegång. Åtalsrubriceringen är fyra försök till stöld alternativt skadegörelse 
och målsägarna vill ha flera tusenlappar i ersättning för de krossade glasrutorna. 

 

Tårtkalas för unga företagare 
20050326 ARVIDSJAUR (NN)    
Det bjöds på tårtkalas på Sandbackaskolan, Arvidsjaur, på onsdagen. 

Ekonomiprogrammets elever som driver Unga Företag (UF) bjöds på tårta 
och firade framgångar vid UF-mässan i Älvsbyn. 

Ta ett glas och ta i trä. Så skulle en slogan för företaget UF Platemate vid 
Sandbackaskolan se ut. Företaget som drivs av tre tjejer tillverkar och säljer 
tallrikar och glas i trä. 

Allt tillverkas för hand och produktionen har skett i Fridhemsskolans slöjdsal 
som tjejerna fått låna kostnadsfritt en kväll i veckan. 

Men säg den glädje som varar. Snart ska Susanna Sjöström, VD, Linn Bäckström 
och Ida Lundqvist börja avveckla sitt företag. 

- Man gör alltid på det viset. I undervisningen ingår att starta, driva, utveckla och 
- lagom till examen - avveckla företaget, förklarar Ewa Forslund, ekonomilärare 
med företagande som specialitet. 

Riksfinal 
Men innan UF Platemate går i graven ska tjejtrion bege sig till Älvsjö utanför 

Stockholm, och riksfinalen i UF-företagande.  
Vid den regionala UF-mässan som arrangerades i Älvsbyn härförleden vann 

Platemate första pris i klassen "Bästa logotype". 
- Jättekul att just den loggan premierades. Det bevisar att ett företags logotype 

inte behöver vara krånglig. 
Kalas 
I går var det sista skoldagen innan påsklovet och då blev det tårtkalas. 
Studierektorn Jan Johansson "stod för fiolerna" och ville med tårtorna tacka för 

framgångarna i Älvsbyn samt önska Platemate lycka till i Stockholm/Älvsjö. 
Övriga UF-företag vid Sandbackaskolan är Hangover (specialdesignade 

nyckelband), UF Superla (pärlsmycken) och Kalenderpojkarna (almanackor 
skräddarsydda efter kundens egna önskemål). 

Utbildning av unga företagare har bedrivits vid Sandbackaskolan sedan 1992. 
Det första av skolans UF-företag som lät höra talas om sig var UF Northern Shit 
som tillverkade smycken av älgskit. Och undervisningen har kommit för att stanna. 

- Den fyller en viktig funktion. Våra elever vet att eget företagande är ett 
alternativ till att vara anställd. Inte minst viktigt med tanke på att det är ont om 
anställningar, säger Ewa Forslund. 
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Bilaga 2 
Nedan redovisas samtliga texter om ungdomar som vi hittat när vi gått igenom 
samtliga utgivna Piteå-Tidningar under tiden 1 januari – 31 mars 2005. Dessa har 
använts som underlag för de statistiska resultaten. 
 
 
publ. datum rubrik 
03-jan Charlotte tävlar i Arvidsjaur 
03-jan Vilket gott nytt skoterår, Christian 
03-jan Rautio först ut sedan in i kassen 
03-jan Pojke dödad av nyårsraket 
04-jan Ung kvinna dödad i Kiruna 
04-jan Hemmaseger i Glommerscupen 
04-jan Förluster för södra zonlagen 
04-jan Fortsatt sökande efter kvinna 
05-jan Brand i bastu hos studenter 
05-jan Mobilt men snyggt där unga bor 
05-jan Madelene blev matchens lirare 
05-jan Övertygande av Öjebyn 
07-jan Stora val inför framtiden 
08-jan Stina har musiken i blodet 
08-jan Anna gick till final i tenniscupen 
10-jan Två dubbelsegrare 
10-jan Daniel och Kristina i Sverige-toppen 
10-jan Tre dubbelsegrare i Arvidsjaur 
10-jan Vilka rafflande spurtstrider 
10-jan Norskt besök i innebandycupen 
10-jan 19-årig kvinna hittad död 
11-jan Framgångar för A-skyttar 
11-jan Åtta bågskytteguld till Piteå BK 
11-jan Svårt skadad av sprängladdning 
12-jan Ännu en seger för Christian 
13-jan Mårten vann i Masters 
14-jan Bollsinnet har gått i arv hos Lagerskogs 
14-jan Två män åtalas för övergrepp 
14-jan Nordens bästa svetsare satsar på VM 
14-jan Målet är uppfyllt 
15-jan 14-åring togs för villainbrott 
15-jan 20-åring åtalad för misshandel och olaga hot 
17-jan Dramatik när Argentum vann 
17-jan Sparkade och slog flickvännen 
17-jan Hasch hittades i lägenhet 
17-jan 26-årig man knivhöggs i bröstet 
17-jan Yngre man nedslagen 
17-jan 15-åring mördades 
17-jan Vilken premiär, Ronny 
18-jan Ögren snabb 
18-jan Klamydiaepidemi bland tonåringar 
18-jan Öjebyns pojkar fortsätter segerraden 
19-jan Åtalas för drograttfylleri 
19-jan Tjejerna har en mack ihop 
19-jan Glommers clarade sig tack vare Clara 
19-jan PIF och SAIK vann 
19-jan Bra insatser av Piteåtrio 
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19-jan Unge Emil ny VIK-tränare 
19-jan Snowboardåkare skändar gravar 
20-jan Förstör inte vårt höga hopp! 
20-jan Stor Piteå-dominans 
21-jan Hiphop på kåren 
21-jan Du skall icke stjäla 
21-jan Mobiltelefoner stals från elever 
21-jan Elevmisshandel på Kyrkholmsskolan 
21-jan Emil är hemmahoppet 
22-jan Många regler kring sexualitet 
22-jan 20-åringar erkände brott 
24-jan Misshandel på bussen 
24-jan Skyllde knivfynd på polisen 
24-jan Matilda bäst i Sverige 
24-jan Skotertjuvar spårade i snön 
25-jan 15-åring låg och sov på förskola 
25-jan Morddömd pojke tonar ner sin roll 
25-jan Flicka våldtogs av två män 
25-jan Kompisarnas succé 
26-jan Jenny löste konsertbristen på egen hand 
26-jan Glommersträsk var bäst - igen 
26-jan 16-åring omkom under reparation 
27-jan Flera misstag låg bakom pojkes död 
27-jan 19-åring stal 120 starköl 
27-jan Skoteråkare misshandlad 
27-jan Det tog stopp i semifinalen 
28-jan Vägra kallas hora! 
28-jan Kristina sexa i JVM 
28-jan Fyra från K4 till SM i skidskytte 
28-jan Ledare åtalad för sex med underårig 
29-jan Tonårig flicka systematiskt misshandlad av pojkvän 
29-jan Måste avbryta värnplikten 
29-jan Flicka avled efter olycka 
31-jan Till arresten efter olaga hot 
31-jan Tre generationer på stöldturné 
31-jan Ung skoterfyllerist greps av polis 
31-jan Två års fängelse för cannabissmuggling 
31-jan London nästa för lovande fotograf 
31-jan Åtta skidskyttemedaljer till K4 
31-jan Hornavanskolans STCC-team kör för nykterheten 
31-jan Ung kvinna funnen död 
01-feb Tre segrar för Arvidsjaur Basket 
01-feb Emma och Angelica vann på samma skidor 
01-feb Mystiska skador förbryllar 
02-feb Unga tennisspelare möttes 
02-feb Tanja överraskade i konståkningscup 
02-feb Elitgymnaster på läger 
03-feb Vilken härlig kväll för Jesper 
03-feb Lätt för unga att köpa cigaretter 
03-feb Ny VM-start för Emil 
03-feb Vilken härlig födelsedag för Niklas 
03-feb Anders med i bästa hockeylandslaget 
03-feb Mattias glad - vann SM-kval i skotercross 
03-feb Unga förbrytare åtalas i Luleå 
04-feb Misstänkt för dopingbrott 
04-feb Mode med attityd 
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04-feb Pyromanåtalad 16-åring släpptes 
04-feb Elevprojekt "mot ljusare tider" 
04-feb 14-åring våldtagen 
04-feb Organisationen som strävar efter rent spel 
04-feb Emelie gör sin debut i Piteå Cupen 
05-feb Cupseger för ÖIF/MSSK 
05-feb Rosvik vann 
07-feb Kyrkholmsskolan satsar på elevmedlare 
07-feb Fina framgångar för Piteå KK i Piteå Cupen 
07-feb Utmärkta lopp, Magdalena 
07-feb Erkände mord på flickvännen 
07-feb Knivdåd i Skärholmen 
07-feb Dramatisk skoterfinal på Vallsberget 
07-feb Enkelt, Norrfjärden 
08-feb Langningsbrott anmält 
08-feb 17-åring anmäld för olaga hot 
08-feb Hade bråttom - blev påkörd 
08-feb Storfors till SM-slutspel 
08-feb Tonåringar åtalas för krogmord 
09-feb Glommers segertåg fortsätter 
09-feb Tre simlöften från Piteå 
10-feb Elever skriver kontrakt 
10-feb Magdalena i landslaget 
10-feb Unga utan utbildning lotsas in i arbetslivet 
11-feb Fyra par berättar när kärleken slog till 
12-feb 19-årig Pitebo skottskadades vid skjutövning 
12-feb Skolungdomar vill lämna kommunen 
12-feb Kristina sexa i ungdoms-SM 
12-feb Riksfinal nästa för Arjeplogsskyttar 
14-feb Andra raka bortasegern för Munksund 
14-feb De sänkte sina gamla lagkompisar 
14-feb Malin fixade poängen 
14-feb Ambulansutryckning till Nolia 
15-feb Kvinna använde falskt leg 
15-feb Erik tvåa i JSM-kval 
15-feb Älvsbyn dominerade skol-DM 
16-feb 19-åring åtalas för rattfylleri 
16-feb Elev bestulen på klocka 
16-feb Framgångar för Arvidsjaur 
17-feb Unga får del av äldres kunskap 
17-feb Lyckosamt för Hanna och Jesper 
18-feb Programledare på prov i radons önsketimme 
18-feb Nybörjare DM-mästare i snöskulptering 
18-feb Många bucklor till Älvsbyn 
18-feb Två unga kvinnor omkom i krock 
18-feb 16-åring svårt misshandlad 
19-feb 20-åring bakom flera inbrott 
19-feb Körde bil berusad 
19-feb Ungdomsspelare i umeå dog efter match 
19-feb Arvidsjaursgrabbar till Umeå med snönudlar 
21-feb Högg kniv i kompisen 
21-feb Handlade med stulet kontokort 
21-feb Slog vakt i ansiktet 
21-feb Skoterframgångar i backe 
21-feb Kalla snabbast i stafetten 
21-feb Dubbelseger för Charlotte 
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21-feb Två nya SM-brons 
21-feb Fina framgångar i hemmabacken 
21-feb Två NM-guld till Mikael 
22-feb Unga mår sämre 
22-feb "Vuxna borde se över sina dryckesvanor" 
22-feb Hortlax skola rena filmakademien 
22-feb Räkna med Älvåkraskolan när det gäller matte 
23-feb Stal lotter från Preem 
23-feb Niorna jobbar för högtryck med Grease 
24-feb Arvidsjaur framgångsrikt i badmintontävling 
24-feb Mord på 19-åring snart löst 
24-feb Ungdomar sniffar bensin från skotrar 
24-feb Piteå HC föll i DM-finalen 
25-feb Polis grep tre skotertjuvar 
25-feb Tänkvrd skolfilm kirrade Guldfirren 
25-feb 13-åring knivhotades 
25-feb Tio års fängelse för MC-mord 
25-feb Mia och John gör SM-debut 
25-feb Snöskulptörer är vi allihopa 
26-feb 16-åring fast för snatteri 
26-feb Franska ungdomar har snökul i Arvidsjaur 
26-feb Iskalla elever tränar islivräddning 
26-feb Högstadieelever vill gå kvar i Moskosel 
26-feb Pojke svårt skadad i trafikolycka 
26-feb Bra start för Storfors 
28-feb Fastfrusen kvinna fick hjälp 
28-feb Kvinna våldtagen på p-däck i Piteå 
28-feb Storfors till SM-semifinal 
28-feb TAIF-damerna blev tabelltvåa 
01-mar Michael Jackson inför rätta 
01-mar Ken siktar på medalj i SM-finalen 
01-mar Dubbelseger för Charlotte 
01-mar Kristina reste sig - och tog guld 
01-mar Fyra frågor som oroliga föräldrar bör besvara 
01-mar Läkare lugnar föräldrar till idrottande ungdomar 
01-mar Storfors avslutade med en tredjeplats 
02-mar Flicka greps för snatteri 
02-mar Joakim belönades med silverbollen 
02-mar Polisen släppte signalement på våldtäktsmannen 
02-mar Basketen överlever i Piteå, tack vare de här tjejerna 
03-mar Höga hopp och våghalsiga trick 
03-mar Man nedslagen i trapphus 
03-mar Johanna en vinnare i gymnastikcupen 
03-mar 15-åring dog av sällsynt hjärtfel 
03-mar Tre Älvsbyspelare fick pris av "gubbhyllan" 
03-mar Hockeyspelare stal ur kiosker 
04-mar Våldtäktsman på fri fot 
04-mar En grupp av tjejer, för tjejer 
04-mar Guld och silver för Erik i DM 
04-mar Temadagar om synen på tjejer och killar 
05-mar Malin från rosvik finalklar i tävling 
05-mar Nekas skolgång i Spanien 
05-mar Mordmisstänkt gripen i Tyskland 
07-mar Sparkade sönder bilruta 
07-mar Matilda dominerar i skidskytte 
07-mar Emil Öhman bröt benet i skoter-SM 
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07-mar Attackerades av våldsam 19-åring 
07-mar Drogade tonårstjejer hämtades med ambulans 
08-mar 16-åring åtalad för bedrägerier 
08-mar De stärker andra tjejer 
08-mar Många guldchanser i junior-SM 
08-mar Dubbelt guld för Kristina 
08-mar Rosvik vann fotbollscup 
08-mar Många myter om herpes 
08-mar Dramatik för Strömnäs i finalen 
09-mar ÖAK har lovande lyftare 
09-mar Polisen hoppas på DNA-bevis 
10-mar 17-åring åtalad för misshandel 
10-mar Färre ungdomar begår brott 
10-mar Caroline och Viktor till riksfinalen 
10-mar Jonas knep bronset i JSM 
11-mar Älvsbyn värd för UF-mässa 
11-mar Häktad för narkotikabrott 
11-mar Piteå förblev obesegrat i bandycupen 
11-mar Ny webbplats för unga skribenter 
12-mar Unga sniffade gas ur ballonger 
12-mar Karolinas första SM-medalj 
12-mar En plantskola som lever sitt eget liv 
12-mar Norrbotten förlorade 
12-mar Hembrännare åtalas 
14-mar Lärjungen besegrade mästaren 
14-mar Ingen finalplats för Malin Hollström 
14-mar Charlotte vann allt i JSM 
14-mar Norrbotten cuptrea 
15-mar Flera fyllerister under helgen 
15-mar Älvsbyns ungdomar satta under lupp 
15-mar Vanessa ger inte upp 
15-mar Utvisningar när MSSK vände 
15-mar Ronja trivs bra i värmen 
15-mar Tufft motstånd 
15-mar Piteås egna landslagsman siktar på murarguld 
15-mar Jubel för Älvsbyn Isenta cup 
16-mar Karolin blev tvåa 
16-mar Hanna vinnare i DM - nu väntar VM-spel 
16-mar Hårda straff för krogmord 
16-mar Kommunens nej står fast 
16-mar Kreativa ungdomar vågar vara egna 
17-mar Tomas blir Öjebyns 18:e landslagslyftare 
17-mar Piteås J18-lag vann serien 
17-mar Många vill veta mer om ungdomar som skär sig 
17-mar Butikspersonal stoppade stöldförsök 
17-mar Ungas levnadsvillkor undersöks 
17-mar Ingela och Johannes vinnare 
17-mar Glommers nära SM-guld 
18-mar Ungdomsmål i tingsrätten 
18-mar När någon fattas 
18-mar Cupen där alla hade kul 
18-mar Bråk i krogkö slutade i tinget 
19-mar Kvalettan Mathias siktar på SM-medalj 
19-mar Arjeplogsungdomar vill ha en hockeylada 
19-mar Badgäst misstänks för våld mot skolpojke 
19-mar Karlavagnen - nu ännu skojigare 
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21-mar En vinstrik helg för Piteå i JDM-tennisen 
21-mar Toppenlopp i toppenväder 
21-mar Rolig lördag för Älvsby IF 
21-mar SM-silver till Johan… 
21-mar Yrkeslandslaget på VM-uppladdning 
21-mar Grease-feber på Älvåkraskolan 
22-mar 18-åring gripen för mordet på svenska 
22-mar Fyra inbrottsförsök… 
22-mar Tommy SM-trea i tungvikt 
22-mar Utreder badhusintermezzo 
22-mar Elever nappade på frisksportvecka 
22-mar MSSK finalvann mot Älvsbyn 
22-mar Kul för debutanten Simon 
23-mar Brandkåren fick hjälpa klättrande tonårspojkar 
23-mar Sara och Jenni klubbmästare i arjeplog 
23-mar Greasepremiären gick hem 
23-mar Kristina fortsätter att vinna 
24-mar Isabelle är i fin form inför Piteparallellen 
24-mar 20-årig mördare på rymmen 
24-mar Claes sprang fortast 
24-mar Porrtryck på elevtröjor upprör lärare 
24-mar 16-åring åtalas för stöld 
26-mar Tårtkalas för unga företagare 
29-mar Två personer misshandlades 
29-mar Yngre par angreps av man 
29-mar Misshandlad på fest 
29-mar Slogs ned på grillen 
29-mar Dramatik när Björn vann finalen 
30-mar Unga beroende av poker 
30-mar 20-åring togs med hembränt 
30-mar Theres jobb stupar på slopat Ams-bidrag 
30-mar Elever från umba på vänortsbesök i Arjeplog 
30-mar Emma totaltvåa i Finland 
30-mar Silver i hård konkurrens 
31-mar De tränar inför SM med hopp från altantak 
 




